
Mnozí si zatím neuvědomují, že to, co je tíží, že
to, co prožíváme jako krizi, není jen krizí ekono-
mickou, ale především krizí totálně celospolečen-
skou. Stále více lidí se ptá, kdo za to může. Stále
aktuálněji zní slova Karla Sabiny v opeře Bedřicha
Smetany Braniboři v Čechách: „Uhodila naše ho-
dina. Probudila se pražská chudina…“

Stále častěji se většina z nás nechce spokojit
s vysvětlením, že za to všechno mohou nějaké ob-
jektivní příčiny. Za propad našeho života přece
někdo může. Otázka však zní: Uvědomují si ti, co
to způsobili, co všechno způsobili?

V posledních týdnech mne stále častěji napadá
jedna otázka: Jak je těm, kteří zapříčinili tento
stav? Pokles životní úrovně, a to ve všech ukaza-
telích, materiálních a především těch duchovních.
Vulgarizaci našeho světa, nesouměřitelný pokles
etických, ale i estetických hodnot. Kdo jsou tedy
strůjci tohoto stavu. S vědomím jistého zjednodu-
šení je můžeme rozdělit do několika skupin. Byli
to: Ti s opravdu čistým úmyslem změnit stávající
pořádky. Jak krásně v této souvislosti zní slova:

Cesty do pekel jsou
dlážděny dobrými
úmysly. Ti, u kte-
rých čisté úmysly
byly podpořeny
materiálním ohod-
nocením. Ti, kteří
v jakékoli změně
viděli možnost své
seberealizace, jež
se jim nepovedla v různých oblastech lidské čin-
nosti, především činnosti umělecké (zneuznaní ge-
niové). Ti, kteří se zapletli do komplikovaných
filosoficko-politických úvah, a řeší je pomocí pseu-
dointelektuálského klišé. Tento přístup vyhovoval
jejich nevzdělanosti, povrchnosti, inklinaci k tomu
zdát se a nebýt. Nechci personifikovat jednotlivé
vzpomínané kategorie, jistě si je čtenář dosadí
podle svých zkušeností. Zdá se mi, že právě dnes,
když hledáme podstatu problémů a ptáme se proč,
a v jakých souvislostech, se také začínáme ptát:
Kdo, a v jakých souvislostech.

1

PŘEDMLUVA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Kdo za to může
Věra Beranová 
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KULATÝ STŮL VNK
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

I já se domnívám, že dnes není sféry či proble-
matiky, která by předčila kulturu, alespoň pokud
jde o složitost a rozpornost.

V kultuře nikdy nic neprobíhalo jednoduše. Vždy
se vedly diskuse, spory, docházelo k nejrůznějším
střetům. Absence diskusí, sporů, jejich „umlčo-
vání“, ať už z jakéhokoliv důvodu, kultuře nepro-
spívalo, „zavádělo“, deformovalo proces proměny,
škodilo.

Dnešek komplikovanost, rozpornost dění v kul-
tuře mnohdy ještě stupňuje, vyhrocuje. Činí je
často až nepřehledným. I dnes se kultura nově vy-
mezuje, historicky konkretizuje, absolvuje proces
proměny. V jediném zájmu a za jediným účelem –
oslovit, spolustimulovat dnešního člověka i so ciální
realitu, v níž je mu souzeno žít. Děje se tak za pří-
tomnosti a při působení skutečností „nekultur-
ních“. Kultura je jedinečnou, originální, ve svém
utváření, v působení a v konečném efektu je však
„odvislá“ i od zájmů, okolností, od trendů, které ob-
ráží, zrcadlí, na které reaguje, s nimiž se konfron-
tuje. Nemůžeme si stěžovat, že kulturního dění je
dnes u nás málo. Naopak.

Jedna kulturní akce, iniciativa často doslova
stíhá akci, iniciativu druhou. Tak například v něko-
lika dnech na rozhraní září a října probíhal v Táboře
veletrh malých nakladatelů; podzimní knižní vele-
trh byl uspořádán v Havlíčkově Brodě; konaly se
autogramiády, další ročník Komiksfestu aj. Televize
uvedla na obrazovku nové díly kontroverzního se-
riálu Zdivočelá země, objevil se nový Viewegh, nová
Hůlová; diskutoval „případ“ Jiřího Muchy. To na
jedné straně. Byly ovšem zaznamenány i obtíže
a problémy, mimo jiné a zejména s financováním
kultury. Na finanční tíseň si stěžovala oblastní di-
vadla. Realizace některých kulturních záměrů
a vizí se vázala na dostatek či také nedostatek
peněz. Ruka trhu a tržní mechanismy se začaly
„zviditelňovat“, z teorie přecházely do praxe. Fun-
gují dnes „prestižní“ nakladatelství, ale i stovky li-
terárních „manufaktur“. Nabídku hodnot střídá
a často převyšuje nabídka atraktivnosti. Ladislava
Chateau v souvislosti se stým výročím narození
francouzského režiséra a dramatika Jeana Vilara
cituje jeho tezi o humanistické transformaci, která
není myslitelná bez kultury. Doprovází ji poznám-

kou o smutné ironii
osudu, kdy globali-
zovaný svět dnes
jde jinou cestou
a naplňuje jiný spo-
lečenský svět.

Výčet by mohl
pokračovat. Prosa-
zuje se bulvár, roste
agresivita reklamy.
Náklady na re-
klamu se neustále
zvyšují. Produkuje
se komerční zá-
bavný průmysl, píše se o „zážitkovém“ umění.
S kulturou se nezachází příliš šetrně. Bulvár a re-
klama využívají či spíše zneužívají, zcizují prvky,
s nimiž kultura pracuje, které jsou jí vlastní a jež
neustále tříbí. Přizpůsobují je svým účelům, své
„povaze“ (například příběh). Kultura nabývá na
úryvkovosti, prosazuje se standard, který vychází
vstříc vkusu, zálibě běžného konzumenta, zaručuje
zájem a spolu s ním i zisk.

V úvodu kulatého stolu bylo vzpomenuto funkcí,
které kultura plní. Vůči člověku, vůči společnosti.
Vybavil se mi v mysli Karel Čapek, jeho charakte-
ristika kultury jako síly úchovné a iniciativní. Rea-
lizace, „uvolnění“ této síly závisí na mnohém.

Vyžaduje – po mém soudu – všední, denní,
 trpělivou, promyšlenou, věci znalou práci. Sledovat
dění, analyzovat fakta, polemizovat, nenechávat
bez odezvy tvrzení diskusní, mylná, zavádějící, ať
už ve vztahu k minulosti či současnosti.

Výbor národní kultury disponuje řadou možností,
příležitostí. Nabízí je i praktikuje. Tento „kulatý
stůl“ je toho příkladem. Stejně tak i nové číslo Lípy,
uvedené slovem šéfredaktora Jana Poláčka a re-
dakční rady.

Takže – denní, trpělivá, věci znalá práce, další
„kulaté stoly“ (například o reklamě), literární pod-
večery, a další nová, opět promyšleně koncipovaná
a komponovaná čísla čtvrtletníku Lípa. 

(Předneseno na Kulatém stole Výboru národní
kultury na téma Aktuální otázky současné kultury,
8. 11. 2012). 

Kulturu sevřela ruka trhu
Hana Hrzalová
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CENY UČS ZA ROK 2012
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Dne 10. listopadu 2012 Unie českých spisovatelů
udělovala opět své ceny. Jako první byla oceněna za
celoživotní literární tvorbu autorka úspěšných ro-
mánů, spisovatelka a lékařka Valja Stýblová. Ocenění
za literární a výtvarnou tvorbu získala jihlavská ma-
lířka a spisovatelka Bohumila Sarnová-Horková. Slo-
venský literát - básník a prozaik Pavol Janík dostal
cenu za podporu česko-slovenských vztahů, kterou
mu z důvodu nemoci předal osobně prezident Unie
českých spisovatelů Karel Sýs v Bratislavě. Dalšími
oceněnými byla spisovatelka Lenka Procházková,
bývalá signatářka Charty 77 a nyní bojovnice proti

církevním restitucím a scénárista, režisér dokumen-
tárních filmů a publicista Václav Dvořák (film Ulou-
pené Kosovo), oba za občanskou angažovanost. 

Prezident Unie českých spisovatelů a básník Karel
Sýs poznamenal, že je rád, že letos byla konečně
oceněna občanská angažovanost u dvou laureátů.
»Tato angažovanost je bohužel zápasem s větrnými
mlýny, ale člověk nesmí mlčet«, uvedl Karel Sýs
s tím, že drtivá většina spisovatelů dnes mlčí, což je
jejich velká ostuda. »Pomáhají tím zlu, které se tady
rozlézá, « doplnil básník. Je to k zamyšlení nás
všech. SVETOZÁR PLESNIK

,,Obraz je poezií a poezii vnímám jako defilé obrazů,
stavu duše, přírody, pocitů z žití,“ říká a svoji tvorbou
naplňuje Bohunka Sarnová.

Vysočina je nádherný kraj, někdy velmi drsný a zá-
dumčivý, větrný a chladný. Je to však i kraj kouzelných
zákoutí, čarokrásné přírody a svérázných lidiček, kteří
zde žijí. K nim patří i Bohumila Sarnová, básnířka
a malířka tohoto kraje. Žije a tvoří v samém srdci Vy-
sočiny, nedaleko města Jihlavy.

V jednom ze svých rozhovorů pro Obrys-Kmen
o sobě Bohunka prohlásila: 

„Jsem neskutečně nenapravitelný idealista, snílek
a romantik.“ 

Bohunka si přeje, aby nikomu nebylo ublíženo a lidé
se navzájem pochopili. Což je v dnešní uspěchané, ale
především vykloubené době velmi těžké, ba někdy
i přímo nemožné. Přesto je pro ni důležité nedat se
zviklat a nejít za názory a postoji, které se tváří, že jsou
těmi nejlepšími. Vždy je potřeba dáti na svůj rozum.
Karel Sýs o ní napsal: 

„Bohunka maluje a píše, ale neslouží.“ 
Je svá a její tvorba má srdce a je nádherná. Tryská

z ní pokora a láska k člověku a člověčenství, k rodné
zemi. Jaký je to rozdíl oproti některým takyumělcům,
kteří se vyžívají ve vzývání kultu podlézavosti a pře-
devším ošklivosti. Vždyť, jak sama řekla, býti avant-
gardní neznamená býti vulgární či nechutný.

Jak krásně zní tyto verše ze sbírky Literární podoby:
„Prostá je píseň, prostá jsou slova, prostá je poko-

sená louka, tak jako je víno ve džbánku a čerstvě upe-
čený chléb.“

Dovolil jsem si neuměle zarecitovat úryvek básně
Obyčejně prostě a musím se zeptat, není to nádhera?

Je též potřeba se zmínit o výtvarné části Bohunčiny
umělecké činnosti. Její obrazy jsou značně ovlivněny,
alespoň se tak domnívám, především Vysočinou, kra-
jem na rozhraní Čech a Moravy. Její díla můžeme vidět
na výstavách nejenom v Jihlavě a v Praze. Velmi se mi
líbil název výstavy v Krnově, jak ji sama umělkyně na-
zvala: Recitál literární podoby – Poezie mezi obrazy.
Řeknete si, co je tom tak zvláštního! Ale právě tento
zdánlivě jednoduchý a obyčejný název vystihuje celý
smysl umělkyniny tvorby. Bohumila Sarnová též pra-
videlně ilustruje knížky své poezie. Ilustrace a básně
zde jedno jsou, vzájemně se neruší, jsou plné lásky
k člověku a k přírodě, vše splyne do krásy duše a srdce.

Na závěr mi dovolte opět zarecitovat báseň Bo-
hunky Sarnové Co mám ráda ze sbírky Mimikry:

„Mám ráda v oblačných výšinách den. Mám ráda
slunce, co do týla pálí. Mám ráda smutek, co doznívá
do úsměvu. Bezradnost proti útoku slov, zmrazený
pohyb výčitkou bolavou. Stavění obranných valů na
konci cest v hlubinách duše. To nemám ráda. Šílení
se podobá.“ JIŘÍ PISKÁČEK

Unie českých spisovatelů
udělovala své ceny

Mám ráda slunce, co do týla pálí
Cena UČS Bohumile Sarnové
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CENY UČS ZA ROK 2012
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Nevěřím, že je mezi námi člověk, který by neměl
rozporuplný vztah k lékařům. Lékařům se lidé svě-
řují, svlékají před nimi svá těla i své duše. Lékaři
působí bolest, o níž všechny kolem sebe i sebe
samé ubezpečují, že je jí třeba k uzdravení. K lé-
kaři jednou chtě nechtě budeme muset všichni,
jednou se jim budeme odevzdávat do rukou, zpo-
vídat se jim, a i když nám možná bude někdo tvr-
dit, že jsme pro ně rovnocennými partnery, my
sami ucítíme, že rovnocennými partnery doktorům
bychom byli jedině zdraví. A jistě právě proto jsou
lékaři zbožňováni i zatracováni zároveň, a jistě
právě proto k nim cítíme možná něco podobného,
co cítil profesor latiny Werner ke své ženě: nená-
viděl ji i miloval. Lékařská profese je adorována,
aby zároveň s tím byli lékaři pravidelně obviňováni
z laxnosti, nečinnosti či nekompetentnosti při vý-
konu své práce.

Lékaři jsou si velmi dobře vědomi zranitelnosti
svých pozic. Nejsou neomylní. V poslední době se
tak víc a víc obrňují formuláři informovaných sou-
hlasů či tabulkami doporučených postupů. Ale až
tam, kde končí formuláře, kde končí návody, jakou
terapii volit pro to nebo ono, tam teprve začíná
umění léčit. Ne každý je však tohoto umění scho-
pen. Nemálo lékařů vystudovalo medicínu pouze
z důvodů zištných. Těmto ale chybí pokora, cit, lidé
se pro ně stávají pouhým materiálem, ztrácí pro
doktora tvář, nestojí mu za oběti, jsou jen zdrojem
slušného životního standardu, o čemž byl přesvěd-
čen i medik Albert. Lze mít krásné ideály, ale
skutky jít proti nim, jako šel Albertův přítel Jan.
Pozor ale, oba pak za jejich činy soudila noc. Lidé
mohou být ušlechtilí, aniž by přitom byli schopni
navázat harmonický a láskyplný vztah k druhému
člověku, což je příklad profesora latiny Wernera.

Jana i cynického Alberta, stejně tak i Wernera
a jeho ženu Magdalenu stvořila Valja Stýblová. Její
postavy před námi defilují, abychom v nich spatřili
rozpory, které si v sobě sami nosíme, ač je často
neumíme pojmenovat, nebo se je pojmenovat bo-
jíme. Jsou to rozpory v myslích lékařů i jejich pa-
cientů, profesorů i lidí prostých, rozpory v nitru
každého bez výjimky. Je to pesimismus protkaný
s nadějí. Zdravý může být víc nemocný než člověk
s rakovinou. Nikdo není černobílý. Doktor, ani sou-

chotinář. Ani Werner, ani Magdalena, ani Albert, ani
Jan. Není to ani technik píšící dopis Kláře, ani ze-
stárlý berní úředník stojící na konci aleje, ani neu-
rochirurg, který by měl operovat malého Víťu Uzla
s mozkovým nádorem. Díky těmto postavám víme,
jak moc lidské city, osobní vítězství a prohry zasa-
hují do věcí, které by měly být citů prosté. Je vůbec

něco, do čeho by citová pohnutí nezasahovala?
A přitom například žádná lékařská studie dosud
neanalyzovala vliv lékařova duševního rozpoložení
na výsledky jeho terapie. Tvůrci medicínských stu-
dií by si měli přečíst knihy Valji Stýblové. Pak by
zjistili, že úspěchy a neúspěchy v medicíně, a rov-
něž v životě, nelze vyjadřovat pouze statistickou
hladinou významnosti. 

Valja Stýblová mluví o věcech, které nás spalují
a které přitom většinou skrýváme. Její kariéra spi-
sovatelky, vědkyně, lékařky i politicky angažované
ženy nám ale ukazuje cestu, jak najít, nebo aspoň
hledat sami sebe. Valja Stýblová je lékařkou ve
všem, co dělá. Uzdravuje jako neuroložka i jako
spisovatelka. Zná výtečně nejen lidskou anatomii,
ale především lidskou mysl. Ukazuje nám, že vše,
do čeho se pustíme, je třeba dělat naplno. Pak to
má smysl, pak se staneme lepšími, pak přimějeme
ostatní, aby se zastavili a zamysleli. Pak překo-
náme svá prokletí, horší než prokletí Ondinino. Pak
se z každého z nás stane mecenáš, třebas v ob-
nošené vestě. Za tento apel na nás všechny patří
Valji Stýblové nejen četná ocenění, která už do-
stala, nejen cena Unie českých spisovatelů, kterou
nyní převezme, ale zejména náš obdiv a velké po-
děkování. MICHAEL DOUBEK

Spisovatelka uzdravuje
Cena UČS Valje Stýblové
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„Uveď nás do sladkého pokušení / bav nás / zbav
nás zábran / zabraň řinčení zbraní…“, to jsou verše
Pavola Janíka z básnické sbírky Buď vóňa tvoja.
I když jde o parodii na nám všem důvěrně známou
modlitbu Otčenáš, jde o jemnou slovní hru, která nás
přímo hypnotizuje. Spisovatel Pavol Janík (1956) má
velmi široký literárně-dramatický záběr, od vážných
myšlenek zalétá často k ironii a humoru, přesto se
dá říci, že jeho těžiště spočívá v poezii. V každém
textu básníka nalézáme skryté jinotaje, slovní hříčky
či jiskřící metafory. Sám autor se v básni Óda na ra-
dost ptá „Kde jsou ty staré básně / o čem vlastně
byly? … Kde jsou ty staré básně / už je nikdo nena-
píše / stejně nikdy k ničemu nebyly“ a paradoxně
nám je přináší na podnosu a řekl bych, že vrchovatě.
Zničehonic, jen pár slovy nás vtáhne do srdce básně,
vše zesiluje kouzelná blízkost slovenského a čes-
kého jazyka. Slovenštinu není třeba u nás doma
mnohdy ani překládat, tak ji cítíme, že když se objeví
neznámé slůvko, dosadíme si jej do rovnice, v níž
známe téměř všechny kořeny. 

Z Janíkových textů čerpáme zdravý optimismus,
vždyť „Už při vchodu nikam / nám jednou vrátí
vstupné za život / který stál za to, i když nestál za
moc“. S Pavlem cestujeme po celém kulturním světě
a necháme se unášet nekonečnou fantazií a odlétáme
do jiné dimenze. Ocitáme se na břehu velké louže
a div do ní nespadneme, na straně druhé přecházíme
most v Avignonu… Kolik pilířů a kleneb ještě chybí
modrému nebi? Poetický jazyk básníka odkrývá ne-
čekané možnosti vyjádření, naproti tomu svá proza-
ická díla odvažuje po špetkách na analytických
vahách, ne že by šetřil slovy, ale nachází ta pravá. 

Pavol Janík je mistrem nejkratšího literárního
žánru, nejmenší známé literární formy – aforismu.
Je pokračovatelem československé a nyní již sa-
mostatné slovenské tvorby aforismu, např. tvorby
Tomáše Janovice, Jána Majerníka a mnoha jiných. 

Umberto Eco ve své boloňské přednášce na kon-
ferenci věnované aforismu Oscara Wildea (2000)
říká: „Neexistuje nic hůře definovatelného než afo-
rismus“ a navzdory tomuto tvrzení předkládá bri-
lantní definici aforismu slovy Alexe Fazona jako
maximu, u které nezáleží pouze na stručnosti formy,
ale také na duchaplnosti jejího obsahu, což platí
nejen pro Wildea, ale také pro aforismy Pavola Ja-

níka. Duchaplnost jeho aforismů a maxim mu ne-
kouká jako zlatá sláma z čižem, ani nevlaje jako
sojčí péra na rozevlátém loveckém klobouku. Struč-
nost aforismu neznamená pro myšlenku být bezhla-
vou, ani být vylisována ze šťavnatého románu.

V Janíkových aforismech vystupují slovní hříčky,
paradoxy i maximy, jako příklad tvorby si jich pár
uvedeme:

„Bez morálního brzdění dopouštíme se prznění“,
„Preludium: přehled pro lid“,
„Sny ředitele TV: vize provizí“, 
„Staronová organizace: (D)rotary klub“. 
Některé útvary jsou dokonce tak poetické, že by

jimi asi nepohrdnul ani Ramón Gomėz de la Serna,
který by je možná přiřadil ke svým proslaveným
gregériím (což jsou také aforismy a maximy s vy-
sokým poetickým potenciálem. Např.:

„Rovnoběžka: Koloběžka s přímou dráhou letu“,
„Pochodující planeta: Marš“,
nebo „Ruka jinak: chyták“.
Jak příznačné, zvláště pro nás. Janík si bere na

paškál celou společnost, nikoho nešetří, ani sebe,
je kritik, je ironik, je skeptik, je psycholog, je však
i optimista a slovem nás léčí. 

Když už jsem se zmínil o Ecovi, neměl bych přejít
mlčením jeho literární vynález otočených aforismů,
které sám nazývá zmutované aforismy. Převrátit
aforismus je umění, zdaleka ne však každý lze pře-
vrátit, aniž vyklopíme jeho obsah do škarpy. „Pře-
vrácené“ aforismy jsou spíše literární teorií, ale
právě ty janíkovské jsou tak fortelné, že je sotva
vyklopíme, stejně jako ty, které kdysi ve Vídni tvořil
„náš“ Karl Kraus. Někdy se zdá, že Janík používá
ke své originální a osvěžující tvorbě tajné recepty,
ale to sám popírá, takže je sype z rukávů, možná.
Pak ovšem rozhodně nejde o konfekci. 

Kulturní aktivity Pavla Janíka přesahují hranice
Slovenska, a to nejen hranice sousedské, ale
mnoha států; je pro něj zřejmě snadné vzlétat a má
svůj stroj času. 

Jeho spolupráce a přátelství s českými tvůrci je
velmi intenzivní; již v roce 1993 obdržel cenu Alf-
réda Radoka, je členem redakční rady Obrysu-
Kmene, často se setkáváme s jeho tvorbou,
překlady naší tvorby či jeho kritickými úvahami
a rozbory. IVAN FONTANA
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Nikoho nešetří, ani sebe
Cena UČS Pavlu Janíkovi
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Celý život se ze své pozice spisovatelky politicky
angažovala. Svůj podpis Charty 77 bere stále jako
závazný a z toho pramení, jak sama uvádí, všechny
její aktivity proti nespravedlnostem a na obranu dů-
stojného života občanů v této zemi. V roce 1994
ještě s několika aktivisty založila spolek Šalamoun
na podporu nezávislé justice. Pomáhali nespraved-
livě stíhaným lidem. Spolu se spisovatelem Zdeň-
kem Mahlerem a advokátem Alešem Pejchalem
zachraňovala dlouhé roky Svatovítskou katedrálu
před spáry nenasytné římskokatolické církve. Po 18
letech spor skončil vítězstvím, když Nejvyšší soud
rozhodl, že vlastníkem katedrály je český stát.

V německém Bamberku napsala za velkého
tvůrčího vypětí během ročního stipendia na pře-
lomu let 1999/2000 velkou část svého románu Be-
ránek. Kniha byla vydána na podzim roku 2000 ve
velkém nákladu, který byl postupně rozebrán.
Letos na jaře se Beránek dočkal druhého vydání.
Katolická církev o knize ovšem zarytě mlčí.

Lenka vyrazila s kamarádkou také na Kubu, neboť
chtěla na vlastní oči poznat jedno z posledních míst
na Zemi, které ještě nezasáhla globalizace. Inspiro-
valy ji k tomu poznámky jejího otce, který byl na Ost-
rově svobody před 50 lety jako scénárista. Podle
jeho scénáře byl natočen hudební film Komu tančí
Havana. Z pobytu na ostrově vytěžila materiál pro
knihu Za Fidelem na Kubu (vydanou v roce 2011),
což je její snad dosud čtenářsky nejúspěšnější
kniha. Je to zajímavý cestopis či spíše časosběrná
kniha, která obsahuje i otcovy zápisky. 

Poslední rok svádí boj za zrušení tzv. církev-
ních restitucí (tedy zákona o narovnání státu
s církvemi). První článek věnovaný hrabivosti ka-
tolických hodnostářů uveřejnila v Literárních no-
vinách 11. listopadu 2011, pod názvem Církev
nemá na restituce právní nárok. K většímu pro-
buzení veřejnosti to ještě nestačilo. K rozzlobení
římskokatolického kléru však ano. Vzápětí po-
dává trestní oznámení na vládu Petra Nečase,
která kdesi slepila pod bedlivým dohledem kato-
lických poradců zákon o narovnání státu s círk-

vemi. Dalším článkem, opět v Literárkách
č. 4/2012 se jí už ale podařilo blokádu mainstre-
amových médií prolomit. Svým článkem v LN
č. 6/2012 ji vzápětí následoval režisér a publi-
cista Václav Dvořák. Zvedli tak téma církevních
restitucí ze země a udělali z něj věc veřejnou
a široce diskutovanou nejen v médiích nejrůzněj-
šího druhu. Dokonce se dočkala i pár pozvání do
veřejnoprávní televize, kde ji ani vycvičení mo-
derátoři nedokázali umlčet. 

V otevřeném dopise papeži Benediktovi XVI. pak
Lenka Procházková spolu s historikem Mojmírem
Grygarem a režisérem Václavem Dvořákem vyjád-
řili zásadní odpor k politice Vatikánu. 

„Hrdost národa se nedá ukrást jako pole a lesy.
Zákon o převodu majetků, o jehož přijetí tak usilu-
jete, nezajistí, že Češi přilezou po kolenou do kos-
tela, ani nezpůsobí to, že naše děti usednou do
církevních škol.(…) Legislativní proces k přijetí zá-
kona, který tento převod zaručí, už probíhá, na-
vzdory nesouhlasu osmdesáti procent občanů naší
republiky.“

Podává trestní oznámení také na kardinála Do-
minika Duku pro podezření ze spáchání trestného
činu krádeže ve stádiu pokusu, který jmenovaný
a další spáchali se záměrem docílit převodů ma-
jetků z vlastnictví České republiky do vlastnictví ji-
ných právnických osob, čímž by České republice
vznikla škoda velkého rozsahu. 

Dnes, po více než dvaceti letech nového re-
žimu, dospěla k přesvědčení, že slovo spisova-
telky a novinářky už nemá váhu a že pokud chce
opravdu něco změnit, tak do politiky vstoupit
musí. Svou kandidaturu do Senátu pak brala jako
možnost dotáhnout kauzu tzv. církevních restitucí
do zdárného konce. Když ji oslovili lidé z Věcí ve-
řejných a dali jí tuto nabídku – může za ně kan-
didovat jako nezávislá a oni hradí náklady volební
kampaně a nebudou jí do ničeho mluvit – vzala
to. Nabídku ke kandidatuře do Senátu dostala i od
jiných stran, které však svou podporu podmiňo-
valy žádostí, aby se stala jejich členem. To Lenka

Hrdost národa se nedá ukrást
jako pole a lesy
Cena UČS Lence Procházkové
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odmítla, neboť svoboda pro ni byla a je tím nej-
důležitějším. 

Do druhého kola senátních voleb v Praze 8 na-
konec nepostoupila. Přes určité nedorozumění
a menší mediální přestřelku v Parlamentních lis-
tech i jinde pak veřejně vyzvala voliče k podpoře
kandidáta levice.

„Je nanejvýš důležité, abyste svého kandidáta
do Senátu vybrali nikoli podle toho, odkud přichází,
ale podle toho, kam míří. Senátní volby jsou o li-
dech, ne o stranách. Přečtěte si důkladně pro-
gramy obou kandidátů a podívejte se, jak
v parlamentu dosud hlasovali. Jestli hlasovali ve
vašem zájmu, nebo za zájmy někoho jiného. Já
jsem tomu čas věnovala. Svými názory a postoji
Jiří Dolejš (KSČM) deklaruje zdravý rozum. Oceňuji,
jak ve Sněmovně vystupoval proti podvodu zva-
nému církevní restituce, zatímco Daniela Filipiová
(ODS) tuto zlodějnu kryje svou podporou. Přeji si,
aby rozum zvítězil nad pokrytectvím. Je však na
vás, jestli dáte svůj hlas českým občanům, nebo
modrým kmotrům.“ 

Pravicové partaje ve své baště v Praze 8 odpo-
věděly protiútokem. Po nocích byly postupně pře-
lepeny všechny stávající volební modré plakáty
ODS nápisy FILIPIOVÁ = SVOBODA s níže umístě-

ným dovětkem PROTI KSČM, vše hezky stylově vy-
vedené v rudé barvě. Volební obvod číslo 23 tedy
obcházelo strašidlo komunismu! Jaká to hrůza!
Jen si to představte!

„Vyjádření paní Procházkové, která byla char-
tistka, mi doslova vyrazilo dech,“ prohlásila Filipiová,
která byla i přes svůj vyražený dech ze svého čer-
nobílého vidění světa nakonec zvolena senátorkou
díky mohutné mobilizaci spojených pravicových sil.

Celkově však pravice v krajských a senátních
volbách utrpěla velkou porážku. V reakci na svůj
tristní volební výsledek prohlásil premiér Petr
Nečas (ODS), že před jeho vládou stojí dva zcela
zásadní úkoly: prosadit vládní daňový balíček a cír-
kevní restituce. Lenku Procházkovou tak jistě če-
kají další a další boje s katolickou mafií. 

Věřme, že si ale Lenka Procházková přes svou
občanskou angažovanost najde čas i na psaní knih.
Že i dnes platí, co napsala skoro jasnovidně v před-
mluvě ke své anketní knize …a co si o tom myslíte
vy?, kterou jí vydal v roce 1986 Daniel Strož ve
svém nakladatelství Obrys/Kontur – Poezie mimo
Domov v Mnichově: „Pochopitelně i dnes věřím, že
(literární) tvorba má smysl. Tedy že dělám práci,
která má i v současné době pro menší okruh lidí
určitý význam.“ JAN POLÁČEK
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Narodil se 16. 8. 1948 v Praze. Je absolventem Fil-
mové a televizní fakulty AMU. V roce 1989 byl stáv-
kovým výborem jmenován vedoucím vysílání
Občanského fóra v tehdejší Československé televizi.
V letech 1990 až 2010 se stal podnikatelem, majite-
lem reklamní agentury ANAKONDA. Mezi roky 2004
a 2006 natočil dokumentární film Uloupené Kosovo.
Vedoucím dramaturgyním a šéfdramaturgyni doku-
mentu v ČT se jeho příběh nelíbil a tak ho odmítly
vpustit do vysílání. Tento dokument odvysílala tzv.
veřejnoprávní Česká televize až v roce 2008 po ná-
tlaku veřejnosti a ještě v rámci komponovaného ve-
černího pořadu na téma Kosovo. Václav Dvořák totiž
stihl k nelibosti ČT udělat novinářskou projekci,
někdo si tam film stáhl a umístil ho na portál You-
Tube, kde je od té doby k vidění. Pravdivé zobrazení
událostí v Kosovu a Metochii zarámovali v ČT (prý pro
jeho jednostrannost) tzv. diskusním pořadem a fran-
couzským filmem, který svou zmateností a odtrže-
ním od kosovských reálií víc ladil s režimní
protisrbskou propagandou. Václav Dvořák k tomu
mimo jiné uvedl: „Je holou skutečností, že až s pří-
chodem vojsk NATO do Kosova v roce 1999 došlo
k etnické čistce a v jejím důsledku byly ze svých ma-
jetků vyhnány statisíce kosovských Srbů a dalších
národností. Nepochybuji o tom, že se v devadesátých

letech okolo jugoslávské kampaně u nás lhalo
a mnohdy se lže dodnes.“ V diskusní části pořadu
o Kosovu nesměl promluvit ani plukovník Jiří Komo-
rous, skutečný odborník na drogovou problematiku,
který měl informace z první ruky o tamní mocné ko-
sovsko-albánské drogové mafii. Natož aby byl při-
puštěn před kamery Rajko Doleček. K tomu všemu
Václav Dvořák nemohl mlčet: „Dva roky odmítali
Uloupené Kosovo pustit do vysílání, protože se jim
film nelíbil a že mají jinou představu o tom, co by ve
filmu o Kosovu mělo být, a co tam podle jejich názoru
naopak není. Inu lehká pomoc tomu. Mohou jako já
vzít kameru (na jejíž zapůjčení jsem si půjčil), sed-
nout do auta, odjet na Kosovo (dá se to zvládnout na
jeden zátah za den) a tam natočit to, co jim v mém
filmu tolik chybí. Například onu genocidu, kterou se
prý Srbové a Romové provinili na kosovských Albán-
cích. Rád bych se poučil například pohledem na na-
točený masový hrob obětí oné genocidy. Podle mých
informací na Kosovu a Metochii žádný takový hrob
není. Orgány OSN jej dodnes hledají marně.“ Mimo-
chodem, ani sám Václav Dvořák do diskusního ve-
čera, věnovaného jeho vlastnímu autorskému filmu,
vpuštěn nebyl. 

Od roku 2009 se stává šéfredaktorem portálu „Ko-
sovoonline.cz“, kde publikuje s dalšími spolupracov-

níky reportáže, překlady článků, fotografie
a také videosvědectví z dnešního Kosova.

V rámci publikační činnosti zveřejňuje
na internetových Britských listech řadu
článků, kde zpochybňuje údajné svědec-
tví BBC o zabíjení Albánců v bývalé Ju-
goslávii, „omlouvá“ se za film Uloupené
Kosovo, uvádí na pravou míru režimní
propagandu na téma generál Ratko Mla-
dić, Srebrenica a lži. Na portále Vaše věc
svádí polemiku s politologem Jiřím
Pehem a jeho tvrzením, že „Srbové ma-
sově vyháněli Albánce, přičemž dochá-
zelo k masakrům“.

Nedávno se Václav Dvořák vrátil z dal-
šího osmidenního poznávacího zájezdu
na Kosovo, který uspořádal pro zájemce
o pravdivé poznání tamní reality, kde
zbytky srbského osídlení přežívají v ghet-
tech, v lepším případě v podobných, byť

Nemohl mlčet
Cena UČS Václavu Dvořákovi
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skromnějších buňkách, jaké uchystal Jiří Čunek pro
některé vsetínské Romy, ale navíc v každodenním
ohrožení života ze strany kosovských Albánců, kteří
jim ukradli jejich rodnou zem a jejich domy a jejich
půdu, vše pod záštitou mírotvorců z NATO. V auto-
buse dovezli tamním zbídačeným Srbům přenosné
počítače, léky a určitou finanční pomoc, vybranou od
soucítících českých a slovenských dárců.

Propukající spor o tzv. církevní restituce Václava
Dvořáka nenechává chladným. Do Literárek píše
proto 8. 2. 2012 článek Chudý stát, bohatá církev.
Připojuje se tak k Lence Procházkové v jejím bohu-
libém díle, v odporu proti tzv. církevním restitucím.
Oba se tak vlastně díky tomu osobně poznali. Násle-
duje už společný Otevřený dopis papeži Benediktu
XVI. ve věci restitucí církevního majetku. Dopis končí
těmito slovy: „Jde o vyjádření zásadního odporu
k politice Vatikánu, a kdyby se zde mohl podepsat
každý český občan, který s ní nesouhlasí, četl byste
několik milionů jmen.“ Podává rovněž trestní ozná-
mení na premiéra Nečase a členy jeho vlády, a na
kardinála Dominika Duku a spol., pro přípravu proti-
státního spiknutí s cílem část našeho území, daní
a veřejného majetku darovat zahraniční totalitární or-

ganizaci, která téměř vždy v historii stála proti zá-
jmům českého národa. Publikuje dál, například ve
čtvrtletníku Lípa č. 3/2012 vyšel jeho zásadní článek
Takzvané církevní restituce, zástěrka pro další vykrá-
dání a rozklad našeho státu. Haló novinám poskytuje
1. 9. rozhovor nazvaný Tenhle národ si to nesmí ne-
chat líbit. Církevní restituce považuje za nemravný
tunel. Diskutuje neustále s lidmi na Facebooku, vy-
stupuje s projevy na demonstracích k církevním res-
titucím, jako byl například Festival za demisi vlády II
na Karlově náměstí v sobotu 22. září. Byl také oslo-
ven lidmi z volebního štábu KSČM, aby zprostředko-
val jednání s Lenkou Procházkovou stran její
mediální podpory levici v druhém kole doplňovacích
voleb do Senátu v Praze 8. Tak se i stalo, a Jiří Dolejš
dostal daleko více hlasů než oba dohromady v kole
prvním. Díky masivní mobilizaci pravice však přece
jen zvítězila kandidátka ODS Filipiová. Lenka Pro-
cházková v jednom ze svých projevů uvedla: „Hlavně
nebuďme skleslí. Pravda nakonec zvítězí, ale dá to
fušku. Tak buďme vytrvalí a stateční, přátelé! Nic není
ztraceno, pokud to nevzdáme my sami!“

A o tom ví své i režisér a publicista Václav  Dvořák.
JAN POLÁČEK

Milé kolegyně a kolegové,
děkuji vám za ocenění.
V posledním roce píšu především politické ko-

mentáře a trestní oznámení, a tak je pro mě osvě-
žující zamyslet se při dnešní příležitosti nad
problémy, které nesouvisí s naší vládou, ale s psa-
ním beletrie.

Jak možná víte, mým nejrozsáhlejším románem
je Beránek – příběh Ješuy z Nazareta. Je to veliké
téma, a proto jsem čekala řadu let, než k němu
takříkajíc dorostu. Nešlo jen o podrobné studium
pramenů, ale i o překonání ostychu. Spouštějícím
momentem, který jsem chápala i jako znamení, se
stalo nečekané rozhodnutí německé vládní komise,
která mi udělila roční tvůrčí stipendium v Domě
umělců v Bamberku. Bez váhání jsem to tehdy při-
jala. O Velikonocích roku 1999 jsem macešky
opustila dvě dcery, z nichž ta mladší měla před ma-
turitou, sehnala jsem kamaráda s autem, naložila
jedenáctiletého syna, bibli, počítač, Fláviovy spisy
a starou mapu Palestiny a Jeruzaléma a odjela do
cizího města v cizí zemi napsat tu knihu. Po roce

jsem se vrátila, rukopis měl asi 350 stran, a když
jsem si je poprvé přečetla vcelku, zjistila jsem, že
příběh je teprve v polovině. Protože jsem už ale
měla podepsanou termínovanou smlouvu s čes-
kým nakladatelem, těch zbývajících tři sta stran
jsem musela dopsat za tři měsíce. Takový maratón
člověk prožije a přežije jen jednou za život.
A musím přiznat, že mi tenkrát moc nešlo o to, pře-
žít to, ale dopsat to. Ignorovala jsem zdravotní pro-
blémy, rezignovala na údržbu domácnosti, spala
jsem dvě hodiny denně.

Pak, dva týdny před finišem, přišel zlom. Jak víte,
na konci příběhu je ukřižování. A čím víc jsem se
k té situaci blížila, tím hlouběji jsem cítila, že tohle
popsat nedokážu. Naštěstí jsem musela na dva dny
odjet do Rakouska na nějaké neodmítnutelné mezi-
národní čtení. Vezla mě tam kamarádka a kolegyně
Saša Berková. Ubytovaly nás v honosných pokojích
nějakého zámečku, ukázali nám honosnou restau-
raci, ale my, jako praktické chudé Češky jsme si za-
jely přes hranice koupit dvě lahve moravského vína,
abychom si ten první volný večer v klidu popovídaly.

Posedlost tvorbou
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Samozřejmě jsme si povídaly už předtím v autě, ale
teprve u otevřeného zámeckého okna s výhledem
na noční nebe jsem Saše řekla, jakou knihu píšu. Vi-
děla jsem, že je užaslá a že jí to připadá jako hodně
silné kafe. A ona zas odezřela, že to vidím a rychle
svůj úžas odsunula a snažila se mě povzbudit. Moc
se to ale nedařilo. Nevím, jestli jste Alexandru znali.
Pokud ano, tak víte, že kromě mnoha skvělých vlast-
ností měla i jednu naprosto mimořádnou schopnost:
dovedla člověka vyprovokovat k tomu, aby řekl i to,
co původně nechtěl. „Máš šest set stran hotových.
Tak čeho se bojíš, ty srabe? Inkvizice?“ burácela
u okna pod rakouskými hvězdami a mávala lahví mi-
kulovského. „Ne,“ hlesla jsem. „Tak o co jde?“ „Jde
o ty hřeby, Sašo. Já mu to nemůžu udělat. Nedokážu
to.“ Podívala se na mě a pak mi zvedla ruku. „Oni
ho nepřibíjeli za dlaně, ale tady, před zápěstím, jinak
to anatomicky nejde. Dlaně by se roztrhly.“ „Nepo-
učuj mě!“ zamračila jsem se. „Techniku vím. Ale
představ si to. A teď to napsat. Slovo za slovem…“
Saša se rozčileně napila přímo z láhve, přestože na
stole stály skleničky z broušeného skla. K té roz-
mluvě se ale nehodily. „Chceš říct, že nedopíšeš
knihu, která, jak jsem pochopila, má být osvobozu-
jící, kvůli těm hřebům?!“ křičela na mě a kdosi, v po-
koji vedle, podrážděně zaťukal na stěnu. Bylo už po
půlnoci. Na chvíli jsme poslušně ztichly, ale pak mi
Saša prudce stiskla rameno: „Tak tam dej provazy!“
„Cože?“ vyhrkla jsem. „Dej tam provazy! Na někte-
rejch obrazech je přece připoutanej provazama!“ 

Vyškubla jsem jí láhev a pila červené mikulovské
koupené v první samošce za čárou, a bylo skvělejší
než víno z Galileje, které jsme ochutnala o pár mě-
síců později při své první návštěvě Izraele, kam mě
pozvali Židé, abych prezentovala knihu o člověku Je-
šuovi. Osvobozující knihu, kterou bych bez kama-
rádky Alexandry Berkové možná nedokázala dopsat. 

Tím vším chci říct, že práce spisovatele je velmi
osamělá záležitost a že je pro autora štěstí, když
na své pouti potká jednoho, dva kamarády, kteří
jeho dílo milují tak jako svoje. Protože jsou stiženi
stejnou posedlostí.

Spisovatel brodící se svým příběhem slovo od
slova, cihlu za cihlou, vypadá při práci většinou
jako šílenec. Posedlost tvorbou je nesdělitelná,
protože na dokumentech před objektivem kamery
se spisovatel tváří normálně, sedí u pěkně uklize-
ného psacího stolu a říká moudré věty. Ta vnější
role je taky důležitá, ale to, co zbude, je jenom dílo,
stvořené touhou. A protože ze všeho nejvíc spiso-
vateli nakonec schází čas, pokládám ten rok, od
loňského října, kdy jsem napsala první článek proti
tzv. církevním restitucím a vlastně suplovala roli
politiků, kteří selhali, ten rok pokládám za oběto-
vaný. Jsou ale chvíle, kdy autor, pokud má ještě
sílu, takovou oběť udělá. S pokorou odloží rozepsa-
nou knihu a věnuje čas živému příběhu svého ná-
roda. Jinak řečeno, posedlost tvorbou se dá
v případě absolutní nutnosti i překonat. Samo-
zřejmě jen na čas. LENKA PROCHÁZKOVÁ
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Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé,
velmi si vážím vaší ceny. Přitom jsem z ní trochu na

rozpacích. Nejsem totiž ani básník, ani spisovatel
a psaní scénářů dokumentárních filmů se často děje
zpětně, aby bylo učiněno zadost úřadnímu šimlu fi-
nančních úřadů a účtáren. 

Vím, kolik práce mi dá napsat komentář, snad jedi-
nou „literaturu“, o které se dá mluvit, když jde o do-
kumentární film. Vážím každé slovo, jeho významy,
citové zabarvení. Předjímám i možná zneužití napsa-
ného a řečeného. A přitom text musí jít, jak se říká, „do
pusy“ speakerovi. Sdělení filmového komentáře musí
být jednoduché, často ve větách nerozvitých. Divák
filmu nemá šanci očima a myslí se vrátit k textu a pře-
číst si ho znovu, aby lépe pochopil. Musí pochopit
smysl hned napoprvé. Jak vidíte, literatura dokumen-
tárního filmu je tedy velmi specifická a omezená. A je
tu ještě jeden podstatný rozdíl: filmový dokumenta-
rista, a to je to hlavní, musí být především věrný fak-
tům, musí je ctít a pouze z nich vycházet.

Spisovatel – vypravěč postavy i děje vytváří ve své
fantazii. Tvoří tak úplně jiný, nový, smyšlený svět, do
kterého vtahuje čtenáře. Poznání světa prostředkuje
čtenáři jinak a pravdivost jeho sdělení je jinde než jsou
fakta, často úplně mimo ně. 

Dokumentarista musí fakta ctít a fantazii musí po-
tlačit, a často úplně vyloučit. Fakta řadí do pásu po-
stupného filmového sdělení. To se odvíjí v promítacím
čase, podobně jako se v čase odvíjí antické divadelní
drama. Dokument je především dramatem faktů.
Faktů, a ne smyšlenek, faktů, která seřazena a vysvět-
lena pomáhají poznat svět, v kterém žijeme. Jsem pře-
svědčen, že dobrý dokumentarista musí být stejně
jako spisovatel dobrým vypravěčem. Jen jeho jazyk je
jiný a slovo nemá tu hlavní úlohu v jeho vyprávění.

Popsal jsem ideál, který téměř neexistuje. Na naši
práci mají totiž vliv lidé, kteří ji odměňují a šíří. A víte,
jak dnešní situace vypadá. O něčem se může mluvit:
vaření, hubnutí, kdo s kým, kdo s koho, kam na dovo-
lenou… O něčem se mluvit může, ale jen s podmín-
kou, že musíte opakovat léty zavedená klišé:
komunisté jsou hrozba, protože za jejich vlády nebyl
k sehnání toaletní papír, americké vlády jsou nejlepší
na světě, a co dělají, dobře dělají, protože je vygene-
rovala nejlepší demokracie na světě… Nebo další
klišé: odporní Srbové, ti etničtí čističi, zavinili poslední
války na Balkáně a vyvražďovali nebohé muslimy a ko-
sovské Albánce… Nebo ono goebbelsovsky stokrát

opakované „co bylo ukradeno, musí být vráceno… Či
další „daně jsou trestem pro úspěšné“…

Tato a další klišé jsou nám už léta vnucována jako
závazné pravdy, jako axiomy, které se nedokazují. Jsou
nám tak vnucováni spojenci, o které nestojíme, šířena
ideologie, která jde proti našim vlastním zájmům, ona
klišé nám vnucují život, který žít ani nechceme. 

Pro ta klišé jsme v zajetí tabu. Tabu, která v demo-
kratické společnosti nemají co dělat. Přesto u nás exi-
stují. Jejich udržování slouží lidem, kteří jsou
momentálně u moci, kteří o nás rozhodují, kteří roz-
hodují, co se bude natáčet a o čem se bude mlčet.
Rozhodují i o veřejnoprávních médiích, která by měla
sloužit svobodné, volné, demokratické výměně názorů,
ale neslouží. 

Myslíte, že vám naše veřejnoprávní média dají pro-
stor pro pochybnosti o americké zahraniční politice,
o politice NATO, o spravedlnosti a nestrannosti haag-
ského soudu pro bývalou Jugoslávii? Dovolí vám za-
pochybovat o tom, zda srbští generálové jsou
odsuzováni spravedlivě a nestranně? Dají nám pat-
řičný prostor vysvětlit, proč považujeme tzv. církevní
restituce za krádež a tunel? 

S každou změnou ve vedení České televize, protože
ta by měla být hlavním partnerem filmaře – dokumen-
taristy, zkouším uplatnit své náměty. Podařilo se mi to
jen jednou a vznikl film Uloupené Kosovo. Od té doby
si mne pamatují a dávají si pozor. Stigma režiséra –
aktivisty je pro většinu televizních dramaturgů něčím
nepatřičným a nebezpečným, angažování se je pro ně
nepřípustné. To, že se sami dennodenně angažují „ve
jménu vítězící pravdy a lásky“ na udržování neudrži-
telného, si vůbec nepřipouštějí.

Ale jak jinak se má zodpovědný člověk chovat, než
aktivně vstupovat do společenských dějů seč mu síly
stačí? Když to nejde filmem, musí to jít jinými cestami.
Jdu tedy se svými přáteli cestou neziskových organi-
zací a akcí, které k palčivým a zároveň tabuizovaným
problémům přitáhnou pozornost veřejnosti. 

Občanští aktivisté se nikdy nesmířili se způsobem
života, který nám vnucují bohatí a bezcitní, který nám
vnucují cizí média a bezohledné velmoci. Jsem rád,
že mezi ně mohu patřit, když už nemohu přispívat tím,
co opravdu asi umím – filmovým vyprávěním. 

Cena, kterou od vás získávám, je i cenou pro
všechny mé spolupracovníky a přátele, kteří se anga-
žují. Za sebe, ale především za ně vám upřímně dě-
kuji. VÁCLAV DVOŘÁK

Aktivně vstupovat do společenských dějů
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„Režimy, pro které jsou zbyteční nejenom vlastní
spisovatelé, ale hlavně vlastní občané, se totiž
dříve či později stávají zbytečnými pro občany,“
pronesla Ivana Blahutová na konferenci Unie čes-
kých spisovatelů ve své skvělé analýze Lamentace
před bodem zlomu, pojednávající o současném po-
stavení českých spisovatelů. Tato jediná věta nej-
pregnantněji vyslovuje dnešní společenskou
atmosféru, v níž živoří čeští spisovatelé a s nimi
hodnotná česká literatura.

Když jsme na výboru UČS zvolili téma konfe-
rence Postavení českého spisovatele dnes, jeden
z členů namítl, že nás budou napadat, že naříkáme.
Ano, může se stát. Ale to, co by chtěl někdo nazývat
naříkáním, je pouhá snaha bagatelizovat naše kri-
tické hlasy, které poukazují na skutečně tristní po-
stavení českého spisovatele a postupnou likvidaci
hodnotné krásné literatury. Na tuto skutečnost
poukazuje UČS ve svých prohlášeních již od po-
čátku svého vzniku v roce 1999, pochopitelně bez
ohlasu anebo s ujištěním, že se mýlíme či naří-
káme. Před třemi lety jsem se k tématu vyjádřil
v obsáhlejším článku Vyděděná literatura, který
vyšel v Obrysu-Kmenu a posléze podstatně rozší-
řený v Literárních novinách (čtenáři si jej mohou
připomenout na mých webových stránkách). Abych
se tedy neopakoval, omezím se na několik faktic-
kých poznámek.

Obec spisovatelů, která vznikla počátkem deva-
desátých let jako profesní organizace, profesní
zájmy spisovatelů za dobu své existence nehájila,
a nyní bez finančních prostředků prožívá agonii
svého zániku. Opustili ji význační spisovatelé a mi-
nisterstvo kultury nad Obcí udělalo kříž stejně jako
média.

Český literární fond, který byl několik desetiletí
zdrojem příjmů spisovatelské organizace, se
v první polovině devadesátých let zbavil veškerého
majetku; především rozprodal tvůrčí domovy na
Ždáni, v Karlových Varech, v Mikulově a ve Starém
Smokovci a peníze spolu s Obcí spisovatelů po-
stupně utratil. Ředitel literárního fondu Michal No-
votný v časopisu Host v loňském roce přiznal svůj
omyl a spisovatelům se za likvidaci tvůrčích do-
movů omluvil. Je to sice čestné, přiznání omylu se

dneska nenosí, ale žádná omluva tvůrčí domovy
spisovatelům nevrátí, stejně tak jako spisovatelům
dnes nikdo nebude udělovat několikaletá tvůrčí sti-
pendia a finanční podpory pro vznik nových děl či
sociální výpomoc, jak tomu bylo v dobách jeho fun-
gování.

Ministerstvo kultury v současné době podpořilo
minimálními částkami pár desítek knižních titulů,
grantová komise na literaturu přerozdělila čtyři mi-
liony korun, což je o třetinu méně než před pár lety.
Pro zajímavost uvedu, že třeba v Dánsku nebo Nor-
sku dávají na podporu vydávání domácí krásné li-
teratury ročně téměř tři sta milionů korun.
V pětimilionovém Finsku ročně udělují spisovate-
lům tisíc stipendií a jiných literárních podpor, ně-
která stipendia jsou pětiletá, desetiletá i víceletá,
roční stipendium pro spisovatele činí kolem 21 tisíc
eur, členové stipendijní komise jsou jmenováni
pouze na rok. Čtyři miliony českých korun věnova-
ných literatuře se tak v porovnání jeví jako částka,
kterou čeští mafiánští kmotři považují za pouhé
spropitné.

Jak je to s vydáváním knih? Uvedu tři příklady.
Majitel velkého nakladatelství sdělil své vedoucí

redaktorce: „Na prvním místě je zisk, na druhém
místě je zisk, na třetím místě je zisk, teprve pak
tam někde na konci jsou hodnotné knížky. Ale ty
mne nezajímají. Pokud se kniha neotočí za tři mě-
síce a nevydělá, tak vás vyhodím.“

Snažte se pak nabídnout nakladatelství svůj ru-
kopis, který nepatří mezi komerci!

Jiný nakladatel, který je naopak oddaný litera-
tuře a své nakladatelské snažení neměří pouze zis-
kem, mi vyprávěl, jak distributorovi nabízel knihy
poezie. Distributor je s despektem odsunul a řekl.
„Nemáte něco zajímavějšího?“

Nakladatel neuspěl ani u dalšího distributora,
který jeho nabídku knih poezie okomentoval
stručně: „Kdo to dneska bude číst?“ A neuspěl ani
ve velkých knihkupectvích, které regály s poezií
prostě nemají. Knihy poezie nyní nakladatel dodává
pouze do Neoluxoru a do internetové prodejny Kos-
mas. Potenciální čtenář také nikde jinde už poezii
nekoupí, básník a jeho knihy se staly anachronis-
mem.

12

KONFERENCE UČS – POSTAVENÍ ČESKÉHO SPISOVATELE DNES
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Poražení spisovatelé
Michal Černík
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Na internetu jsem zaznamenal několik velmi do-
brých rukopisů drobných nekomerčních žánrů,
jako jsou fejetony, črty, cestopisné črty, vyprávění
či povídky, které by si zasloužily knižního vydání,
ale autoři se zřejmě takového štěstí nedočkají.

Mnohem větší štěstí měla dvaadvacetiletá stu-
dentka historie, která mi před více než rokem po-
slala k posouzení svůj historický román z doby
první poloviny 19. století v Anglii a Skotsku, v němž
se prolíná tehdejší realita s fikcí. Do rukopisu jsem
se začetl a myslel přitom na Balzaka. Román ta-
kového rozměru a kvality u nás nemá obdobu. Au-
torka postupně oslovila třicet nakladatelů. Jeden
jí radil, ať píše poezii. Jiný požadoval, aby rukopis
seškrtala o dvě třetiny. Další redaktor rukopis od-
střelil, že to je nudné staromilské psaní. Ostatní na-
kladatelé či redaktoři ani neodpověděli. Autorka
chtěla své snažení vzdát s tím, že už psát romány
nebude. Zkusila poslední možnost, nakladatelství
Torst. Nakladatel poznal v rukopisu obdivuhodné
dílo a rozhodl se jej vydat, i když od ministerstva
kultury obdržel grant pouhých dvacet tisíc korun.
Román vyšel v krásné plátěné vazbě v nákladu
osm set výtisků, má přes pět set padesát stran
a stojí čtyři sta korun. Nakladatel na něm těžce
prodělá. Autorka za knihu, kterou psala šest let,
obdržela honorář pět tisíc korun.

V tomto případě nakladatel překonal teror trhu,
který je k většině talentovaných autorů stejně ne-
milosrdný jako normalizátoři sedmdesátých let
a projevuje se jako důsledný cenzor hodnot.

K tržnímu cenzorství musíme přidat i projevy in-
kvizitorství. Když mi v Literárních novinách vyšel
článek Inkvizitorství jako nepřetržitý
proces, na pražském knižním veletrhu
na mne jeden nakladatelský redaktor
mladší téměř o tři desítky let rozho-
řčeně volal, že se mnou nesouhlasí;
vždyť mne nikdo nevězní, nikdo mne
nepronásleduje a nevyslýchá, dokonce
vydávám knížky, tak proč si stěžuju.

Ano, nikdo mne nevězní, nikdo mne
nepronásleduje a nevyslýchá, ale až na
Obrys-Kmen a nyní občas i Literární
noviny jsem všude jinde už více než
dvacet let persona non grata. To není
naříkání, to je fakt.

Můj generační spisovatelský kolega
Jaroslav Čejka, kdysi známý a u čte-
nářů oblíbený básník a prozaik, napsal

několik skvělých knih povídek a v posledních le-
tech tři pozoruhodné romány, z nichž první vyšel
jen díky sponzorskému příspěvku jeho bývalého
spolužáka a zbývající dva (Prosraný život Josefa H.
a Odcizená krajina) zatím marně hledají naklada-
tele, přestože například jeho Odcizená krajina se
v posledním ročníku soutěže o Literární cenu Kniž-
ního klubu probojovala až do finále. Navíc vydal
pod pseudonymem několik čtivých a dobře napsa-
ných detektivek, které se nevyhýbají společenské
kritice.

Kdyby některou z těch knížek napsal současný
mediálně protežovaný spisovatel, redaktoři by
s ním dělali rozhovory, literární kritici by psali re-
cenze, filmaři by natáčeli jeho romány a dost
možná, že by jeho knihy byly navrhovány na ceny
Magnesia litera či jiné.

Nikdo ho nepronásleduje, nikdo ho nevězní, má
svobodu vydávat své knihy (nejlépe ovšem, pokud
si je bude sám financovat), ale tím také jeho auto-
rská svoboda končí. Přestože měl a má přátele
i mezi někdejšími disidenty, kterým v předlistopa-
dových dobách v mezích možností pomáhal, je vět-
šinou médií důsledně embargován a z literatury
téměř vyzmizíkován cenzurou mlčení.

Mohl bych tu předložit seznam velmi dobrých
spisovatelů a básníků, kteří se provinili tím, že za
minulého režimu publikovali, jinými slovy „kolabo-
rovali“. I oni mohou svobodně psát, ale většina
z nich nemá ani tolik financí, aby si své knihy mohli
také svobodně vydat, a pro grantovou komisi a pro
média už dávno přestali existovat. Hranice jejich
svobody má velmi vysoký plot.
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V devadesátých letech někteří spisovatelé ve-
řejně popírali, že by spisovatel měl být svědomím
národa, že by se měl angažovat, vyjadřovat se
k politickému a společenskému dění, a už jen tím
spisovatele odsunuli na záhumenek české kultury
a společenského života.

Říkám a budu říkat, že spisovatel by měl být svě-
domím národa, ale aby se jím mohl stát, musí být
nejdříve svědomím sobě samému. Takové spiso-
vatele mocenské elity v žádné době nepotřebují.
Spisovatelé jsou nebezpeční právě tím, že by mohli
kriticky reflektovat společenské a politické dění,
že by mohli vyslovovat pravdy, které jsou nežá-
doucí a doba je neunese.

Jestliže literární kritik Milan Jungmann v první
polovině devadesátých let minulého století prohlá-
sil, že bývalí oficiální spisovatelé byli bez většího

odporu odsunuti do bezvýznamnosti, pak nyní mů-
žeme prohlásit, že spisovatelé hodnotné literatury,
až na pár finančně podporovaných výjimek, byli
bez odporu odsunuti do bezvýznamnosti a pora-
ženi. Byli poraženi sepisovateli všemožného ko-
merčního, bulvárního a kýčovitého čtiva, byli
poraženi médii, která literaturu vydědila, byli pora-
ženi knižními trhovci, byli poraženi nakladateli,
kteří své přežití zachraňují vydáváním čtiva, byli
poraženi politiky, kteří hodnotnou literaturu k po-
sílení svých mocenských zájmů nepotřebují.

V neposlední řadě spisovatelé porazili i sami
sebe, neb valná většina z nich se docela utilitárně
zbavila svého práva svobodně se vyjadřovat.

(Příspěvek z konference Unie českých spisova-
telů na téma Postavení českého spisovatele dnes).
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I já jsem posledních několik měsíců uvažoval
o tom, co dál, neboť jsem nabyl dojmu, že jedno
období skončilo.

Skončilo období, kdy jsem měl, podobně jako
mnozí z vás pocit, že jsem okolnostmi příliš tlačen
k tomu, suplovat práci v podstatě neexistujícího
novinářství. Dostali jsme se k tomu hlavně tím, že
se psaním neživíme, a tak jsme mohli psát to, co
si novináři, z obav o místo, psát nedovolili. Navíc
k tomu jsme se snažili mírnit škody napáchané na
veřejném mínění propagandou, a stali jsme se až
jakýmisi uvaděči na pravou míru.

To, co jsme dělali, bylo ve své době do značné míry
ojedinělé. V současné době ale již existují desítky al-
ternativních zpravodajských serverů v češtině, a sehnat
si informace je již jen otázkou toho, jestli člověk chce
nebo nechce. Dokonce i v debatách pod články dnes
převládá zdravý rozum, a ať se placení trollové snaží
debaty narušovat sebevíc, nedaří se jim to. Lidé si již
dovolí, díky internetové anonymitě, v debatách svorně
nadávat, podobně jako kdysi veřejně v hospodách.

Lidé již ztrácejí propagandou vtlučené představy
o západním systému. Zkreslenost jejich představ
o „západním světě“ pomalu klesá na míru před
rokem 1989, kdy měli představy zkreslené tím, že
měli omezenou možnost cestovat a velmi chabé

jazykové znalosti. Z tohoto marasmu se tedy po-
malu dostáváme zhruba na „známou půdu“, ze
které se snad podaří vykročit jiným způsobem.

Což bude samozřejmě těžké. Mezitím jsme se
stali zemí s nejnižšími příjmy a nejvyššími cenami
v Evropě, a s vysokým náskokem vedeme před
celým světem ve „čtyřboji“ chlast, cigarety, drogy
a hraní na automatech. K tomu je třeba připočíst
také kriminalitu - aby na to lidé se zdejšími příjmy
měli - která je, za situace, kdy policie 99 % případů
odloží, patrně poněkud jiná než ta oficiálně uvá-
děná. A svět se mezitím také vyvíjel, a je někde
jinde než v dobách Reagana a Thatcherové…

Je však potěšující vidět, jak stoupá počet lidí,
kteří se nebojí, „neštítí“ číst něco, co není v sou-
ladu s oficiální propagandou, nebo si i „dovolí“ na-
psat vlastní názor. Že k tomu ještě zdaleka
nedospěli všichni? Nevadí. Je jich již dost na to,
abychom nepsali s pocitem marnosti, abychom si
dovedli představit čtenáře.

Takže nakonec opět ona otázka. Co dál? Přichází
doba, kdy budeme ve svých textech více rozvíjet
hlubší myšlenky či vize do budoucna? Nebo při-
chází něco úplně jiného?

(Příspěvek z konference Unie českých spisova-
telů na téma Postavení českého spisovatele dnes).

Co dál?
Jan Kristek
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Má poznámka k zadanému tématu naší letošní
konference, tedy „Postavení českého spisovatele
dnes“ by se ráda podívala na tento problém poně-
kud z opačného pohledu, ne ze zorného úhlu au-
tora, tvůrce, ale z pozice odrazu jeho tvorby,
z hlediska teorie, svým způsobem i umělecké kri-
tiky. Bezesporu se tento problém netýká jen lite-
rátů, týká se tvůrců obecně. Stejně tak výtvarníků,
ale i interpretačních umělců a dalších. Chceme se
však podívat na druhou stranu, na problémy těch,
kteří jejich umění reflektují. Tento teoretický odraz
má tradičně, a zvlášť v naší kotlině, dvě roviny. Ro-
vinu akademickou, také ji můžeme nazvat rovinou
„katedrové“ estetiky, a rovinu estetiky „praktické“,
myšleno programové, v ideálních poměrech aktu-
ální, každodenní, reagující na umělecké, ale
i obecně estetické podněty.

V tradici českého estetického myšlení bývaly
tyto dvě roviny vzájemně propojeny, a to přede-
vším díky jedinečným konkrétním osobnostem.
Dnes je to bohužel jiné a mezi těmito dvěma sfé-
rami zabývajícími se konkrétní uměleckou tvorbou
jsou omezené kontakty, či lépe řečeno, neexistují
vůbec.

Hledáme-li příčiny této pro naši kulturu obecně
netradiční situace je jich hned několik. Začneme
od té zásadní, a tou je na první pohled totální zre-
lativizování hodnot. Záměrně říkám „na první po-
hled“, protože najednou zjišťujeme, jak dnes ve
sféře umění hrají zásadní roli naprosto jiné hodnoty
než hodnoty estetické, umělecké. Pak tedy analýza
uměleckého díla podléhá mnoha především mi-
mouměleckým zřetelům, a hledat v tomto kolotoči
nějaká kritéria je naprosto vágní.

Toto vše, i když většinou intuitivně, si uvědomují
obě polohy estetického myšlení, posuzování, hod-
nocení. Tedy jak představitelé akademického pojetí
otázek umění a estetiky, tak také ti, kteří chápou
své poslání především v konkrétní kritické práci,
tedy programové.

Je těžké posoudit, která poloha se intenzivněji
snaží ze svého hlediska, ze svých metodologických
východisek pochopit současný děj na poli umění.

Neúspěchy v jejich počínání vidím právě ve vzá-
jemné nepropojenosti.

Jen při letmém exkurzu do dějin českého este-
tického myšlení zjišťujeme, za jak důležité považo-
vali ti, kteří se realizovali v akademickém prostředí,
podílet se na konkrétní umělecké kritice, a zase
naopak ti, kteří se realizovali, a to každodenně,
v rámci aktuální umělecké kritiky, jak usilovali
o propojení svých soudů s teorií, s obecnou sou-
dobou estetikou. Už jen taková jména jako Miroslav
Tyrš, Otakar Hostinský, F. X. Šalda, Bedřich Václa-
vek, Vladimír Helfert, Julius Fučík, Antonín Sychra,
František Kovárna, Bohuslav Brouk, Bohumil Mar-
kalous, Václav Černý, Otakar Mrkvička, Karel Hon-
zík, Záviš Kalandra, J. Guth-Jarkovský, Václav
Zykmund, Jiří Kotalík, Miloš Jůzl, a tak bychom
mohli jmenovat dál s výjimkou naší současnosti
a nedávné minulosti.

Dnešní generace, a to z obou stran, jak akade-
mické, tak programové, vytváří vůči sobě hráz,
i když ji nemůžeme nazvat absolutně neproniknu-
telnou, vždyť vždy existují výjimky. Jde o vytváření
hluboké cézury, o vzájemné nerespektování aka-
demického pojetí estetické problematiky a pojetí
programového.

Výsledky vidíme jak v častém diletantismu na
straně programového přístupu, tak v uzavírání aka-
demické estetiky, mnohdy do pseudoproblémů.

Typické pro naši současnost je také vybírání si
jistých okruhů témat ke zpracování, k tématům vě-
deckých konferencí či grantovým úkolům. Velmi
často jsou to témata zásadně bezkonfliktní.

Zde bych chtěla upozornit na jinou situaci na
Slovensku, kde se například v posledních letech
uskutečnily vědecké konference například na téma
„Současné umění v mezidisciplinární komunikaci“,
„Estetika posthistorického umění“, „Mezi moder-
nou a postmodernou“ a další. Tedy problematika
naprosto současná s ambicí jasných výstupů do
umělecké sféry.

Vraťme se do našeho zbytku Československa.
V našich poměrech je to například, a to jak
v okruhu akademického, tak i programového pojí-

REFLEXE UMĚNÍ
Věra Beranová
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mání estetiky, celková nechuť řešit otázky napří-
klad týkající se společenské role umění, která se
přímo nabízí v rámci interpretace současné tvorby,
ale i jiné okruhy problémů.

Obecně můžeme také napsat, že je to elimi-
nování aspoň pokusu o syntetické pohledy na
současnou tvorbu i s vědomím možných omylů.
Každý současný omyl v reflexi, v konkrétní umě-
lecké kritice se může stát zásadním a základ-
ním kamenem pro interpretaci naší dnešní

umělecké tvorby v kontextu celkového vývoje
umění.

Přes všechna tato rizika má každá generace te-
oretiků, a to i s vědomím těchto omylů, povinnost
se ke své současné tvorbě, a to se vší vážností, vy-
slovit a propojit akademická teoretická východiska
s konkrétním umělecko-kritickým přístupem.

(Příspěvek z konference Unie českých spisova-
telů na téma Postavení českého spisovatele dnes).
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Tato kulturní instituce se nepochybně nachází
v určitém ghettu, což o ní prohlásili i někteří
účastníci její nedávné výroční konference. Jsou
i publicisté, kteří hovoří o svérázném »skanzenu«.
Celý průběh jednání u mne vytvořil dojem, že v řa-
dách UČS je řada osobností, které by mohly obo-
hatit intelektuální dění v naší zemi, pokud by
ovšem měli i jiné možnosti, než je publikování
v týdeníku UČS Obrys-Kmen. Jsem už rok pravi-
delným čtenářem této literární pří-
lohy Haló novin a nabyl jsem
dojmu, že autoři, kteří v něm pub-
likují, by se měli pokoušet uplatit
se i v jiných novinách nebo časo-
pisech. Modelem jim může být
člen předsednictva UČS, Michal
Černík, jehož článek v Literárních
novinách měl velký ohlas a vyvolal
sérii studií, které na něj navázaly,
včetně příspěvku z mého pera.
V čísle O-K 19/2012 vyšel pozoru-
hodný článek Františka Kříže „Vý-
znamné?“. Pojednává o lidech,
kteří jsou zahrnovaní pod zkratkou
VIP díky svému obrovskému bohatství. Domnívám
se, že už název článku je málo atraktivní, ale to
je možná vina redakce. Mnohem důležitější je, že
jeho obsah je k dispozici jen těm, kteří si koupili
příslušné číslo Haló novin, kde časopis vychází
jako samostatná příloha. Neměl by Kříž a jemu
podobní spisovatelé prosazovat své názory i ji-
nými kanály, například formou dopisů, či kratších
článků, do jiných českých novin a časopisů, do-
konce včetně třeba bulvárů jako je Blesk?

V Praze se uskutečňuje každý týden několik se-
minářů a podobných akcí, na kterých je možno vy-
stoupit třeba jen formou otázky položené hlavním
řečníkům. Při těchto příležitostech lze třeba o pře-
stávce poznamenat, že pokud se někdo zajímá
o názory například zmíněného Františka Kříže,
najde je ve výše zmíněné publikaci UČS, jež má
podtitul Týdeník pro literaturu a kulturu.

UČS je formálně nezávislá instituce, ale všeo-
becně je zatím považována za svéráznou pobočku
KSČM, což je dáno i tím, že (až na výjimky) jde
o členy této strany. Mám ovšem osobní zkušenost,
že Obrys-Kmen mi otiskl studii, kterou by možná
Haló noviny a jeho příloha Naše pravda nevzaly.

Podle mého názoru by měla UČS usilovat
o kroky, které by potvrzovaly její relativní nezávis-
lost na těch či oněch konkrétních akcích či názo-

rech KSČM, což by neznamenalo
nějaký »útěk od praporu«, pokud
jde o hlásání názorů radikálně le-
vicových. Řekl bych postojů z pozic
neomarxismu, ale za tímto po-
jmem se dnes tají mnoho idejí
a také – někdy vášnivých – sporů,
takže bych raději zůstal u té bojové
levicovosti. UČS ani její časopis
nemá ve svém názvu – a je to vý-
hoda – termín »komunismus«,
»komunistický«, který řadě lidí vadí
hlavně kvůli vzpomínkám na ne-
božku KSČ. UČS by se měla přihlá-
sit ke spoluúčasti ve Spojenectví

práce a solidarity, navázat kontakty s hnutími, která
se hlásí k idejím, které mohou být UČS víceméně
sympatické. Obrys-Kmen by měl více nabízet své
stránky nečlenům UČS, jak se to stalo, pokud jde
o autora těchto řádků.

V UČS jsou osobnosti, které by se mohly stát po-
stavami, o kterých bude vědět i širší veřejnost, pro-
testující proti současné vládě. A počet protestů
i jejich vliv poroste, o to se stará vládnoucí garnitura
i všeobecná krize, jež cloumá soudobou kapitalis-
tickou civilizací. Dnes již přestává být závadou člen-
ství v KSČM nebo spolupráce s ní. Ivan David je
stále členem ČSSD a současně stojí v čele Evropské
levicové platformy ČSSD, jež má – pokud jde o po-
stoje – občas blíže ke KSČM než k ČSSD. Rodí se
politická strana Nová antikapitalistická levice. Proč
třeba jejím představitelům nenabídnout stránky ča-
sopisu UČS? Bylo by to ovšem na úkor současných

Není UČS v určité izolaci
i vlastní vinou?
Jaromír Sedlák
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Jak Ztohoven
První kolo Morální reformy nastavilo zrcadlo naší politické reprezentaci, její druhé kolo nastavuje

 zrcadlo také médiím a veřejnosti. Klade mimo jiné otázky: Proč tolerujeme politiky, kteří nenesou od-
povědnost za své korupční jednání? Proč za mnohem menší přestupky politici v zemích na západ od
nás nebo ve Skandinávii nejen rezignují, ale jsou odsouzeni do vězení k nepodmíněným trestům, proč
skutečnosti, které jsou skandální a nepřijatelné jinde, jsou zde téměř na denním pořádku (vzpomeňme
například na Romana Janouška a jeho přítomnost na Davis cupu před několika dny)? Proč důvěra ve-
řejnosti v politickou reprezentaci klesá, proč jsou lidé stále více frustrováni, proč jejich vůle, vyjádřená
ve volbách, je politickými stranami ignorovaná? Morální reforma tato témata –  transparentnost, odpo-
vědnost politiků, jejich morálka i morálka veřejnosti a médií – otevírá. JAROSLAV ANDĚL, 

umělecký ředitel kulturního centra DOX, www.ZTOHOVEN.COM
24. listopadu 2012
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kmenových autorů v týdeníku Obrys-Kmen, kteří
pochopitelně mají zájem, aby se publikovaly přede-
vším jejich články a aby se autoři drželi představ,
které propagují členové UČS. Avšak již Jan Neruda
napsal: „Bravo páni literáti, dejte pozor na ženské,
i když písemnictví zhyne, jen když bude panenské!“
Je to složitá záležitost. I v týdeníku UČS se objevily
články, ke kterým mám vážné výhrady, a jsou určitě
čtenáři, kterým piju krev zase já.

To je věc jeho redakční rady, aby rozhodla, co
otiskne, kam se bude týdeník ubírat. Jedno je podle
mne evidentní. Poroste počet autorů, kteří by cel-
kem ochotně v Obrysu-Kmenu publikovali, ačkoliv
ještě nedávno by to považovali za ztrátu tváře.

Situace u nás i ve světě se mění, stačí se podívat
na výsledek voleb v Řecku, ovšem právě tam vý-
razný posun doleva neznamenal posílení pozic Ko-
munistické strany Řecka. Není to v tom, že její
vedení se příliš hlásí k sovětskému modelu
a osobně ke Stalinovi?

Růst vlivu radikální levice, ať již se jmenují její
aktivisté komunisté či nějak jinak, je doprovázen
pokřikem z řad pravice, že hrozí nějaká celosvě-
tová vlna znárodňování či postátňování. Cožpak to
není dokonce finanční magnát George Soros, kdo
již od roku 2009 nadhazuje otázku, zda nakonec
nebude pro lidstvo spásou převzetí velkých bank
státními či nadstátními institucemi? Právě pokra-
čující dramatický vývoj ve finanční sféře i hospo-
dářství jako takovém vyvolává v některých zemích
změny, které média v Česku vědomě či nevědomě
zamlčují. Jako příklad může sloužit vývoj v Argen-
tině po těžkých otřesech, které tato země prodělala
po krizi počátkem tohoto století.

Dne 3. května tohoto roku zaplavily ulice Buenos
Aires davy rozjásaných občanů, aby oslavily postát-

nění největší argentinské ropné společnosti YPF. Je
to jeden z drastických kroků, které podnikla prezi-
dentka Cristina Fernándezová ve snaze dát pod kon-
trolu vlády strategický průmysl. Privatizace, ke
kterým došlo v 90. letech – podobně jako v Česku
a na Slovensku – jsou tam nyní považovány za roz-
krádání »korunních klenotů«. Změny tam podporuje
70 % dotázaných. Málo se u nás hovoří o tom, že již
zemřelý prezident Néstor Kirchner, manžel Fernán-
dezové, v roce 2003 znárodnil Correo Argentino, což
je tamní pošta. Později totéž učinil se železnicemi,
s producenty vody, jeho pozornosti neušly ani doky.
Fernándezová po roce 2007 vzala do rukou státu le-
teckou společnost a penzijní fondy. Jiří Rusnok u nás
předstírá, že o tom neví. Když argentinská vláda pře-
vzala národní penzijní fond ANSES, jeho aktiva v roce
2008 činila 24 miliard dolarů, letos je to už 46 miliard
dolarů. Jak je viděl, postátnění tomuto fondu velmi
prospělo! Kalousek tohle úmyslně ignoruje. Aktiva
tohoto fondu by byla ještě větší, kdyby vláda z něho
neodčerpala téměř 7 miliard dolarů. Použila je ovšem
k bohulibým účelům: pro půjčky spotřebitelům, na
rozvoj infrastruktury, vzdělání. Je zajímavé, že firma
Exxon Mobil, která má centrálu v USA, nepřerušila
spolupráci s podnikem YPF ani po jeho zestátnění
a nadále hodlá v Argentině investovat.

Takže i v Česku by se mohlo po příchodu radikální
levice leccos změnit. Nebude to ještě žádný auten-
tický socialismus, jak o tom sní někteří i v KSČM či
jinde na radikální levici, ale významné vykročení žá-
doucím směrem. Toto dění nepřeceňujme. Jsme
malý stát, počkejme na velké změny v celé Evropě,
především ve Francii a v Německu, v celé EU.

(Autorovo hodnocení konference UČS na téma
Postavení českého spisovatele dnes, konané 12. 5.
2012).
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Ve jménu spravedlnosti páchají křivdu
Jménem mravnosti hájí nemravnost
Ve jménu zákona porušují zákon
Ve jménu pravdy šíří lež
Pod jménem cti jednají bezectně
Ve jménu dobra slouží zlu
Stejně jako je součástí naší ústavy zákon o tom,

že prezident Masaryk se zasloužil o stát, měl by
budoucí Parlament odhlasovat zákon informující
i naše potomky o tom, že „Premiér Petr Nečas
a ministři jeho vlády za součinnosti nečestných po-
slanců se pokusili ohrozit suverenitu státu, avšak
občané České republiky tento záměr zmařili a po-
slali pachatele před soud.“ 

Poslanci, kteří půl hodiny po půlnoci 8. listopadu
2012 (v den výročí české porážky na Bílé hoře)
zvedli ruku pro přijetí zákona o tzv. církevních res-
titucích, se spoléhají na svou imunitu. Domnívají
se, že jejich zrada a zpronevěra nemůže být po-
trestána, že je navždy kryta jejich dnešním man-
dátem. Ignorují to, že v demokracii veškerá moc
vychází ze svobodné vůle občanů. Zákon, s kterým
víc než 80 procent občanů nesouhlasí a je tedy
proti vůli drtivé většiny, protože jde proti veřejnému
zájmu a ohrožuje suverenitu státu, nesmí vstoupit
v platnost, neboť odporuje duchu demokratické
ústavy.

Zákon prosazený sto dvěma hlasy, z nichž ně-
které byly získány zastrašováním a jiné výhledem
na osobní zisky, zákon, pro jehož prosazení se ODS
nestyděla přivolat do Sněmovny i na 6 let odsou-
zeného korupčníka, je zákon urážející právo, selský
rozum a důstojnost českých občanů.

Zákon, který 8. listopadu stvrdilo sto dva pucf-
leků, popírá vývoj a smysl českých dějin, když Řím-
skokatolické církvi dává moc, kterou neměla ani
v Habsburských dobách temna.

Jsou období, kdy čas běží rychleji než jindy
a události se kupí jedna na druhou. Očekávané
prezidentské veto na chvíli sice zbrzdí neblahý
vývoj, ale my nemůžeme věřit, že před následným
(konečným) hlasováním Sněmovny se poslanec
Pekárek, souzený za korupci, vzdá mandátu a při-
jde za něj čestný náhradník. Nemůžeme věřit ani
tomu, že se na seznamu dnešních pachatelů najde

ještě jeden člověk,
který v poslední
vteřině a bez před-
chozího varování
bude hlasovat proti
zradě. Tak velkou
statečnost neče-
káme, známe přece
své pappenheim-
ské a jejich dohlí-
žející kmotry.
Nespoléháme ani
na poslední in-
stanci – Ústavní
soud, že možná odloží platnost zákona, než pro-
jedná ústavní stížnost proti němu. I soudci jsou jen
lidé a mohou podlehnout různým tlakům… 

A tak tu statečnost musíme najít jinde. Sami
v sobě, u svých přátel, i mezi těmi, které jsme včera
ještě neznali. To co nás spojí a přivede na náměstí
našich měst, bych nazvala obranou demokracie.
Sama ústava k takovému občanskému jednání vy-
zývá v případě, že ostatní prostředky selhaly. Ne-
záleží na tom, zda jsme příznivci té či oné
ideologie, nedejme se teď rozdělit, jednejme spo-
lečně ve společném zájmu. Žádejme demisi vlády,
která nás zradila a jejímž jediným pojítkem je
touha po kořisti. Žádejme předčasné volby.
Vzkažme poslancům, které jsme v roce 2010
v dobré víře zvolili, že jim odebíráme mandát pro
vlastizradu. Neprojevujme však své požadavky ná-
silným způsobem, jednejme klidně ale rozhodně.
Datum prvního setkání na náměstích je známé, ale
nepočítejme s tím, že to stihneme do večera! Spíš
se připravme s na to, že léčba vládní hluchoty nám
pár dní, možná i týdnů, zabere. Obrňme se trpěli-
vostí a posilňujme se humorem.

Prvním důležitým úspěchem bude, až provládní
televize pochopí, že je čas změnit dikci a začít
sloužit lidem. Než k tomu přepólování dojde, infor-
mujme se navzájem prostřednictvím internetu, po-
sílejme si vlastní videa, která natočíme na našich
náměstích, posílejme si i rozhovory a články, su-
plujme práci redaktorů. Mnozí z nás jsou členy ob-
čanských iniciativ a facebookových skupin, takže

102 PACHATELŮ DOBRA
Lenka Procházková
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základní siť je vytvořena. Propojme ji pevněji
a s velkou tolerancí, nevytahujme staré řevnivosti,
nechtějme soupeřit, spolupracujme.

Nezapomeňme ale, že náš odpor proti špatné
vládě a hamižné církvi není veden proti věřícím.
Víra v Boha člověka povznáší, na rozdíl od zkom-
promitované sobecké církve, která člověka zneu-
žívá a přežívá z jeho strachu. Přestaňme ten strach
živit. Zakladatel Československé republiky Tomáš
Garrigue Masaryk, sám hluboce věřící křesťan
a současně velký kritik Římskokatolické církve
a jejích pokryteckých metod, toužil prosadit odluku
církve od státu. Zákonodárství první republiky
k odluce směřovalo, ale s ohledem na katolické
Slovensko by bylo riskantní ten záměr naplnit.
Dnes máme velkou příležitost Masarykovu myš-
lenku uskutečnit a ponechat Římskokatolické
církvi postavení, které si svými skutky zasloužila.
Pokud to v budoucnu přispěje k její sebereflexi
a obrodě, budeme potěšeni.

Od současné vlády však žádné vnitřní obrození
čekat nemůžeme. Zrada zůstane navždy zradou.

10. 11. 2012
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Kardinál římsko-katolické církve a arcibiskup
pražský Dominik Duka je spokojený, že prezident
Václav Klaus nechce stát v cestě velké církevní
loupeži, pardon, církevnímu majetkovému narov-
nání ze strany našeho státu. Sice zákon nepode-
psal, ale ani ho nevetoval, a ten tak bude platit.
ČSSD a KSČM proti tomu protestují a na restituční
zákon podají ústavní stížnost. 

„Je to výraz mých osobních postojů i společen-
ské atmosféry v naší zemi,“ uvedl poté prezident
s ohledem na množství dopisů a e-mailů, které do-
stal od občanů, ve kterých ho žádali, aby tento
zákon vetoval. „S konkrétní verzí zákona – pro lec-
koho možná paradoxně – nesouhlasí i mnoho těch
našich spoluobčanů, kteří obecně s vydáním his-
torického majetku církvím souhlasí a k církvím

mají pozitivní vztah. Já jsem jedním z nich. Přesto
jsem po dlouhém zvažování přistoupil k tomuto
svému rozhodnutí,“ napsal své vysvětlení prezi-
dent Václav Klaus. jp

Pan prezident zklamal. Vetovat tento zákon vy-
žadovalo odvahu postavit se silné lobby. A odvahu
on nemá. Nepodepsat zákon je z jeho strany ali-
bismus. Zachoval se jako Pilát, když tvrdí, že se tím
od zákona distancoval. Je to vyloženě zbabělá vý-
mluva. Sám dobře ví, že chybějící podpis nemá na
schválení zákona žádný vliv. Otázkou je, koho se
pan prezident bojí.

(Vyjádření LENKY PROCHÁZKOVÉ z 22. 11. 2012
k tomu, že prezident Václav Klaus nevetoval zákon
o tzv. církevních restitucích). 

Myslím, že naše dřívější radost nad postojem Václava Klause k takzvaným církevním restitucím
byla vskutku zbytečná. Vždyť je to všechno jedna banda ze Zlaté klece! Jejich troufalost a nedostatek
empatie k potřebným lidem jsou  vskutku a opravdu gaunérstvím! Jiného slova nenalézám! 

23. 11. 2012 ZDENĚK HRABICA

Co bude ukradeno, musí být vráceno
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(Úvod k autorskému čtení Michala Černíka)
To, co vidíte, je vlastně zbytek jedné básnické

generace. Byla silná, ale po převratu se rozpadla.
Někteří hledali a našli milost na „druhé straně“.
Ale většina objevila, že karty byly už dávno roz-
dány. Mnozí jen mlčí, neboť co říci v zemi, kde
verše váží tak málo?

A tak je nás jen pár, co píšeme bez ohledu na
pozemské váhy.

Básníci se prý nemají zvát na svatby, neboť nosí
smůlu.

A dva básníci se nemají zvát na besedy, neboť si
prý závidí.

Já závidím Michalovi, že umí psát i pro děti. 
František Hrubín rád zdůrazňoval, že si nejprve vy-

chová dětské čtenáře a ti ho pak čtou i v dospělosti.
Také Michal Černík vládne tímto vzácným

darem. Za chvíli vám ukáže krásnou knížku pro
děti, napsanou ke kresbám Josefa Lady.

Vlastně jsme v Čechách měli hojnost básníků, kteří
se dovedli vrátit do dětského světa, třeba Sládka.

Básník se málokdy dožije vysokého věku. Když
uvážím, že jsme již o deset let přežili Vítězslava Ne-
zvala…!

Jak básník stárne, jeho poezie se projasňuje.
Jako kdyby už nepotřeboval metafory, ty základní
stavební kameny poezie, používá jen nejprostší
slova. Podstata nedostižné krásy pak spočívá v je-
jich řazení, ve slovosledu, v překvapivém setkání
slov, která by se jinak nepotkala.

Takovými průzračnými básněmi naplnil Nezval
svou sbírku Nedokončená, která žel vyšla po-
smrtně.

V jednoduchosti končil Rimbaud, opouštěje po-
ezii jako mladík, aby se až do smrti věnoval cesto-
vání a obchodu. On, který, zatímco psal Opilý koráb,
moře neviděl. Později si ho užil do sytosti, ale múzy
už mlčely.

A kupodivu tak končí i poezie Bertolta Brechta,
který od rozměrných a rafinovaně skloubených
balad došel k veršům odposlechnutým z nejoby-
čejnějšího života nejprostších lidí.

Pásmo z veršů Michala Černíka bylo nazváno
Kde domov můj. Bez otazníku, ale všichni ten otaz-
ník cítíme. Právem? Což nežijeme doma? Ale je to
ještě naše země?

Básník nám na tuto zapeklitou otázku záhy od-
poví sám.

21

AUTORSKÉ ČTENÍ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

FRANTIŠEK SARNA se narodil 2. 11. 1947 v Kr-
nově. Obor kov a grafiku vystudoval na Umělecko-
průmyslové škole (akad. malíři Bergman a Prudič).
Po vojenské základní službě začal spolupracovat
v oblastním Svazu výtvarných umělců, později na-
stoupil jako výtvarný teoretik do Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě. Setkání s mnoha významnými
umělci obohatila vlastní Sarnovu tvorbu. Jako člo-
věk hluboce spojený s přírodou se stále nechává
inspirovat krajinou Vysočiny v jejích neustálých
proměnách. Olejomalby střídají poetické pastely.
Své poznání předává studentům při lekcích a foto-
grafování, výtvarné přípravy a dějin umění. 

Autor je členem Unie českých spisovatelů a Vý-
boru národní kultury.

BLAHOPŘÁNÍ

Kde domov můj
KAREL SÝS
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Ženská přitažlivost zemská
Od ženy, 
která se nohama dotkla země,
pochází 
ženská přitažlivost zemská.

Dobře promyšlený tah
diplomatického ženství.

Pozemský život
převrátil muže na ženu,
aby vznikl ráj na ženský způsob.

Přitažlivost vytahuje
horké kaštany z ohně.

Utahaná přitažlivost
si z nás utahuje
řemen.

Přitažlivost roztažená
jak ubrus na stole.

Vysoké napětí po pěti
schodech se hrne vzhůru.

Proudím proti tvému elektrickému proudu.

Pohanské ženství
je náboženství.

Proto muž 
srovnává zemský povrch
se ženou.

Ženit se
znamená překročit zenit 
ženy.

Najít bezpečný úkryt 
pod ženským povrchem.

Žena je stále na tahu, 
kterým se vzpírá,
kterým podrobuje muže
nejtěžším zkouškám
ženské přitažlivosti zemské.

Zlozvyk
Každý den
chodím do práce
pro svoji ženu Olgu,
aby měla za co nakoupit.

Musím se snažit.
Blíží se konec týdne
a děti budou chtít v neděli jíst.
Dosud se nám nepodařilo
odnaučit je tomuto zlozvyku.

22

BÁSNĚ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Pavol Janík 
Narodil se 15. 10. 1956. Vystudoval dramaturgii a scénáristiku na Divadelní

fakultě Vysoké školy můzických umění v Bratislavě. V letech 2003 – 2007 byl
předsedou Spolku slovenských spisovatelů. Je čestným členem Unie českých
spisovatelů a členem redakční rady literárního týdeníku Obrys-Kmen.

Jak velkou má kdo lžíci, tolik si nabere, soudil kdysi český básník Vla-
dimír Holan, a tento příměr platí v plné míře pro Janíkovu tvorbu. Od avant-
gardy však Janíka odlišuje nedůvěra ve velké ideologické konstrukce,
dříve v primitivně pojatý marxismus, dnes pak „nový světový řád“ v pojetí
vítěze studené války a jeho vnucování tzv. svobody a demokratické civili-
zace. Básník tedy nechce být předvojem, článkem kolektivního boje za
„nový svět“, není futuristou ani surrealistou, agitujícím stoupencem pro-
letkultu, aktivistou třídního boje, je spíše skeptickým, racionálním, nepříjemně voltairovským komentá-
torem, analytickým svobodným duchem, jenž vane všemi směry. Překlady Janíkových básní představují
vždy velký, mimořádně složitý problém, s nímž se musí každý vyrovnat po svém. Básník Karel Sýs se
role překladatele zhostil s originalitou sobě vlastní. Alexej Mikulášek
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Přišel jsem na svět
Už dávno jsem přišel na svět
a ještě jsem nepřišel na to,
na co to bylo dobré,
na co ten svět byl a je.

Přišel jsem na svět
a nepřišel jsem na to,
co s tím a co s ním,
na svět,
kterého z toho hlava nebolí,
a mne z něho bolet nepřestává,
na svět podstatnější pro mne
než já pro něj.

Přišel jsem na svět
a od té doby jsem nepřišel na nic
lepšího.

Divadlo Život
Život, který znamená jen divadlo -
takový život chceme stále hrát.
Pokud vás něco vtipného právě napadlo,
navlečte si tatrmanský šat.

Život s námi mává jako kyvadlo -
do kaluže z bláta utíká.
Nikdy není, jako před tím bývalo -
to je pravda vskutku odvěká.

Čas je pohár po vrch nalitý,
zas a znovu ustavičně přetéká.
Stoupáme si sami sobě na paty
v touze najít v sobě člověka.

Na duši a na oponě záplaty...
Na konci nám smrt dá řádný mat.
Hrát tu hru se přesto vyplatí,
že�s byl, jednou budeš jistě rád.

Na jevišti život našel zrcadlo -
každý večer ožívá v něm zas.
Když vás cosi do divadla zlákalo,
uvěřte že platí jiný čas.

Zaujměte svoje prázdné sedadlo,
naučte se život nazpaměť.
A kdyby se vám zívat zachtělo,
život sám vám vstupné vrátí zpět.

Konec materialismu
Bůh stvořený k obrazu člověka
se ulejvá v zákulisí.
Dává si do nosu
a bohuje.

Zestaral.
Nepříčetnýma očima
přehlíží svoje dílo.
Lupy z plešaté hlavy
mu padají do piva,
plije, krká a prdí.
Skoupý na slovo
až běda.

Slušní lidé se mu vyhýbají.

Irácké děti jdou do nebe
Sedmé nebe
Sedmá velmoc
Sedmý den

Sedm statečných
Sedm rohů dračí šelmy
Sedm bohů štěstí

Sedm pohárů hněvu
v knize se sedmi pečetěmi

Sedm kněží
se sedmero troubami
sedm dní
před hradbami Jericha

Duše a těla celá bez sebe
Irácké děti jdou do nebe

Paradox 1
Za otevřenou společností 
stojí tajné společnosti.

Takt a fakt
Co jsi v komunismu nakradl, 
v kapitalismu jako bys našel!

Liberální inkvizice
Cíl světí
hromadné sdělovací prostředky.
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Odolávání jaru
Pod kůži se opět vkrádá
vůně zelené trávy
a rašících listů.
Sasanky konkurují
hvězdám na obloze.
Jaro,
to je chuť vyzout si tenisky.
Jaro,
to je touha ponořit se
do tekoucí louky
až po pás.

Míjení životem
Míjíme se
na svých cestách
rychlostí vlaků
dálkových tratí.
Jen vztáhneme ruku,
dotkneme se hvězd
a v zápětí se hroutíme
k černé zemi.
Potkáváme se na chvíli
s pozdravy na rtech,
stisky rukou,
se zlomenými ideály,
s nádechy k novým krokům.
Hrady z písku?
Ne.
Život.

Světlo v nás
Hlubokou štolou
se stříbrnými žilami
byla tvá lákání
k nájezdům na život.
V bedýnkách střelivo
s rozbuškou v srdcích
jsme sfárali až ke dnu.
Hledám ten důl
pod nánosy zeminy.
Hledám ten tajný vchod
do hlubin v nás.
Až najdu starý kahan,
zažehnu věčné světýlko
a předám příchozím.

Připozdilo se
Jepičí život
uspěchané doby
vklínil se do spánků
svých obětí.
Ruce na mamonu,
zpřetrhaná něha
a síla tamtamů zvěstujících
blízkost konce cesty.
Obyčejná slova démanty skryté
svítí tmou
okolo zšedlých skrání
spěchajících.
Prach v kopulích věží
neporuší slova díků.
Připozdilo se.
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Bohumila
Sarnová-Horková 

Narodila se 28. 1. 1947 v Českých Budějovicích. Zde navštěvovala Li-
dovou školu umění (Milan Peterka) a akvarel studovala u malíře Václava
Boukala. Při studiu na knihovnické škole spolupracovala s českobudějo-
vickou skupinou Impuls. S jihočeskou krajinou jsou tato léta silně spjata.
Po sňatku přesídlila za manželem na Vysočinu, kde vlídná atmosféra Ob-
lastní galerie a rodinné štěstí ji dovedlo k všelidským motivům, bohatosti
barev a citů. To vše se odráží i v jejích verších. Fo
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Vzkaz příchozím
Do vyjetých kolejí
se formovala cesta
poslepu jdeme
k vysněným cílům.
Trháme úsměvy
jako pampelišky z jara.
Jejich svěžest časem
uvadá stejně.
Na dřevo ohrad
položíme vzkaz:
Tudy jsme šli.
Stopy ve štěrku
zazní ozvěnou.

Bolest (babička Vlastička)
Skřípění zubů
se slévalo do slz
zaklesnuté prsty
vzývaly Boha.
Záda se shrbeně opřela
o studenou zeď.
Ježíš nepřicházel.
Jen madony se prošly nábřežím
a jejich modré plachetky
vlály nad vodou.
Kruhy se uzavřely.
Daleko bylo díků vzdání.
Daleko.

Zpříma
Pavoučí mlhy
se dotýkaly zpuchřelého dřeva.
Stejně na tom byly
naše myšlenky
oproštěné od
hřejivě romantických představ.
Tvrdě se chodí
studeným kamením.
Tupě se hlavou prohání
křepčení nejistoty a bezmoci.
Jako uklizený stůl ti najednou připadá
jasná a přímá odpověď.
A odvetné slovo? 
Náplast na přišlápnuté
sebevědomí.

Vánoční
Přerovnám skleničky
setřu prach.
Fujavec nahání
za oknem strach.
Upeču cukroví
vánočku nesu
zavoní stromeček
ze známých lesů.
Kapr se ještě
ve vaně točí.
Štědrý den už se s ním
pomalu loučí.
Dárky jsou vázány
barevnou mašlí.
To aby všichni je 
pod stromkem našli.
V Betlémě na seně
Ježíšek leží.
Podívej konečně - Štědrý den -
S n ě ž í !!

Hra na samotu
Hra na samotu
je smutnění
nad vlastními vzlyky
nad slzami na krajíčku
nad opuštěnou dlaní.
Sahá jen k večeru
kdy se ve dveřích
ozve známý hlas.
K ránu
kdy snídáte ve dvou.
K poledni
kdy nabíráte slunce v lukách
do dlaní.
Mrazí při pomyšlení
že hra
jednou skončí.
Prázdné dveře
jeden hrnek.
A poledne v lukách?
Slunce bude příliš vysoko.

Náš výběr je ze sbírek, vydaných vlastním ná-
kladem: Mlčení v nás (Atelier FS/BSH 2009) a Mi-
mikry (Atelier BS/BSH 2012).
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Trochu skromnosti prosím
Koupili jsme si s Olinkou domeček

za 40 miliónečků
budeme v něm spokojeně bydlinkat i v době
kdy zjistíte že jsme vlastně byli podvodníčkové
Narodil jsem se do pěti pokojíčků
a vynesou mě ze dvaceti komnatek
Uznejte - to je kariérečka
ako by ju malovala tržná malérečka!
A vy si zase bydlinkejte v králíkárničkách
co vám postavili extrémisti fanatikové a hlupáci
Anebo můžete bydlet v bublinách
co dou vod huby postavičkám z komiks!

Ty ať jsi kdokoliv
Ty ať jsi kdokoliv, buržouste, já tě znám,
my všichni známe tě, ty hromadiči prachů.
A ty, ty nemluvný, jenž žereš vždycky sám,
a ty, jenž všude bzdíš jak teřich plný hrachu.

Nás přísně oddělil lepší či horší šat,
ty neznáš maličkost již nazývají rýmy.
To tys mě okradl i o poslední drát
rukama od bankovek zasviněnými.

My z měst, my z venkova, my z hor, 
my odkudkoli,

jak malá kolečka sehnaná do soukolí
velkého kardanu otrockých osudů,

my v potu tváře belháme se pěšky
od pólu až po naše rovnoběžky
a lijeme ti zlato do chřtánu jak do sudu!

Drahému papalášovi
Vím, proč už nejsi náš.
Nejen že nás rozděluje víra,
nejen že i vlastní jazyk zaprodáš,
nejen že ti divně páchne díra...

Nejen, že máš mravy kojota
a vzdor spreji že jsi cítit dravcem,
nejen že tě obklopuje holota...
Jíti za tebou je jíti za Moravcem!

Titanic II.
Halina Pawlowská hlásí:
„Smrt princezny Diany zaujala lidstvo víc
než konec 2. světové války“
Zblbělý světě
se svědomím napadrť!
Ostří gilotiny otřeš
hedvábnou spodničkou kurvy
Rány Hirošimy obložíš
vložkou s křidélky
Svědomí menstruuje 
nelze ho oplodnit
Nadsamec Rambo jebe rákosníky
Svět drží v kupě
už jen skřeky páriů
nad jejichž hrobem dobrovolně tančí harpyje
a nevědí o tom
a Damoklovy meče
má právě v parádě brusič

Balkánská moucha
Proč mluvíte jednatřicet let

o jednadvacátém srpnu
když všude kde se schyluje k vepřovým hodům
vrazí NATO navoněný rypák?
Chtěli byste nevědět
strčit hlavu mezi hradní hýždě
chtěli byste z nouze fňukat o lásce
ale mezi stehny se vrtí
červy načatý ovar
27. března 1999
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Karel Sýs
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Kdyby vás nebylo, bankéři
Kdyby vás nebylo, bankéři,
kasy by zpustly jako na Sahaře.
Čím platili by frajeři
kurvám, co šustí v potu tváře?

Kdo vyjížděl by v BMW
na business journey kolem světa?
Kdo rozbořil by třídu SNB?
Kdo nastříkal na zdi: „Po štěstí je veta“?

Vždyť nebyly by portmonky,
ba možná ani cigártašky.
Kdybys klíče neproměnil na zvonky,
z TV netekly by splašky!

Chrobák nekecal by z Lán,
Kecal by patřil leda do opery,
byvší soudruh nebyl by dnes pan
a šmokové by nevraždili pery!

Nemlaskalo by se u koryt,
a nechlastalo na Vikárce.
Ve vískách by voněl břízolit
a berňák nemučil by starce!

Člověk by neměl ani groš,
a přece nepatřil by k lůze,
nechodil by za ním listonoš
zvát na valné hromady a schůze!

Okradený by nebyl Čuk a Dik,
jezdili by do Karlových Varů,
Havel ČSSR by nepřefik�,
válel by sudy v pivovaru!

Čtenář knih by neznal denní kurz
franku, dolaru a marky.
Nečichal by ostrý zápach burz,
místo ústřic polykal by škvarky!

Ty duše, duše milující tropy,
jaké že to bylo probuzení
do dne, kdy se cestou do Evropy
muž i žena na otroky mění?
7. srpna 1996

Na břehu řeky Sávy
Na břehu řeky Sávy kvete ekrazit
na břehu řeky Sávy roste sežehlá tráva
Sršeň dvoumotorák stáje rozrazil
na svazích Sávy zeje vyhřezlá kráva
Jsou možná hezčí řeky mají větší třpyt
než tento teskný břeh než vykuchaná Sáva 
Jsou místa vznosnější než vyvržené hřbitovy
než řeky bez mostů než vody bez potěru
jsou možná štíty živější a lépe živené
nadmuté hamburgry a bostonskými fazolemi 
Jsou možná domy bílé domy bělejší
bělejší nežli smrt v očích dítěte
Franklin i Roosevelt v nich leží nožky nahoře
Jsou možná řeky plné leklých lidských práv
plovoucích břichy vzhůru páchnoucích do azuru
Jsou možná řeky plné pitiva Hudson Potomac

a Drink
a cola je v nich těžká kalná tmavá
Až na hladinu prosvítají krchovy
jak na obraze z války kde nazí negři visí
a v zimě v létě od nich čiší zvláštní stín
je tu cítit soman sarin a hořčičný plyn
jak v komoře v níž strýček zemřel kdysi
Jsou možná země modravé a hory modravější
jsou ženy k mání promodralé bankovkami 
je Hirošima My-lai Drážďany 
erbovní klenoty v samém srdci vraždy
je za korunu pronajatá Vltava nad níž musím

každodenně žít
jsou hezčí řeky mají atlantický třpyt
však nechodila k jejich břehům plakat moje

matka
Jsou řeky delší města špinavější smrdutějš

í hřbitovy
kaňony slzí říše zla a hrůz
lisovny medailí obrostlé osikami
čubčí síně a svědomí z gutaperči
jsou sliby zhrzené stíhačky rychlejší

a vrazi vzdělanější
Ale já stojím - terč mezi terči
a poslouchám jak dýchá země zdejší

Staniolová klec
Jste jen papoušci
krmení zobem televizních zpráv
a když zazlobíte
dají vám ohlodat
pěnovou kost z dutého mozku Johna Travolty
a Hamleta pomletého do bublin
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Vzpomínka na dětství.
Po létech stíny vyblednou,
že dětství jen krásné zdá se.
Všechny ty smutky najednou
zhltí se v dávném čase,
jako bys přišel z pohádky,
do níž se stále chceš vrátit.
Probíráš v rukou památky
-a podzim dny začíná krátit.
Sluníčka už je namále.
Večery už se dlouží.
Zdálky se hraje na sále….
Jen ať mi paměť slouží!

Zamyšlení.
Jsou básně krásné, to já vím,
však krásnější jsou ty, o nichž sním:
aby v nich rytmus byl
-a také rým.

Vyznání země.
Jako když milý milou vyprovodí
-tak blaženě dřímám pod sněhem
a čekám na setkání,
kdy zase pluh tvůj přijde a nové brázdy zrodí,
kdy probudíš mne ze sna dotekem svých dlaní.

Ať se ti dávám v barevném kvítí,
v širokých řekách plných vody,
ať se ti vetkávám do zlatých nití
-nebo ať věnčím se těžkými plody
-ať za teskných vánic,
jež ke mně se vrací,
či s rozpjatou náručí zrežnalou klasem
-za tvoji lásku a za tvoji práci
nikdy tě nezradím!
Tvá jsem!
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Jarmila
Vrchotová-Pátová

(29. 4. 1926 - 28. 11. 2012)
Narodila se v Praze. Pocházela z rodinného prostředí, které kultuře vše-

stranně přálo. Její otec František Páta, známý slavista, překladatel a spi-
sovatel, byl za okupace 2. 7. 1942 popraven nacisty. Vystudovala zpěv na
konzervatoři a hudební pedagogiku na Univerzitě Karlově. Kromě peda-
gogické činnosti na fakultě UK a na AMU, kde několik let vedla katedru
zpěvu a operní režie. S velkým uznáním na ní vzpomíná několik generací
významných pěvců, působících na domácích i zahraničních scénách. Patřila k našim nejvýznamnějším
pěvkyním, koncertovala doma i v zahraničí, nahrávala gramofonové desky a CD. Ceněny jsou například
její interpretace děl Janáčkových, Dvořákových či Martinů. Věnovala se rovněž interpretaci lužickosrbské
vokální tvorby. Ve Výboru národní kultury působila od jejího založení, dlouhá léta jako jeho předsedkyně,
kde organizovala koncerty vážné hudby. Napsala též celou řadu knih pedagogických, například po roce
1989 opakovaně vydávanou Didaktiku zpěvu pro sólisty, sborové pěvce a budoucí pěvecké pedagogy.
Věnovala se ale i literární činnosti. Vydala několik knih veršů a próz: Svému otci, České Budějovice, 1947,
Láska nejvěrnější: Vyprávěnky o domovu, KN Pardubice, 1959, Z jedné lidské paměti: Deník z let 1938 –
1945, vydáno 1995, Nálady, dojmy a upomínky z mého života, OREGO, 2001. Do zpravodaje Lípa přispívala
svou básnickou tvorbou. Patřila mezi ty, kteří změnu koncepce zpravodaje VNK uvítali. Chystal jsem její
tvorbu představit v ucelenější podobě, měla z toho velkou radost. Při každém našem setkání mi dala ně-
jakou novou báseň. Jeníčku, říkala mi, napíšu i básničku pro Tebe, kterou Ti věnuji. Do poslední chvíle
ještě organizovala listopadový koncert pro VNK a zároveň dojednávala s Milanem Havlíčkem z naklada-
telství OREGO reedici své již dávno rozebrané a úspěšné knihy vzpomínek. 

Jarmila Vrchotová-Pátová zůstává vzorem umělce, který se nespokojí svým uměleckým posláním, ale
chápe umění a kulturu obecně, jako prostředek humanizace každého z nás, našeho světa.  

Za Výbor národní kultury Věra Beranová a Jan Poláček
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Synovi
Dokud žiju – nezapomínám.
Na zlé i na dobré.
Na krásné tím spíš.
A proto myslím na děti.
Ať se můj synu naučíš
nést štafetu lidské paměti.

Vzkaz „básníkům“
Básně, verše se mi líbí -
to já dobře vím -
jen je škoda, když v nich chybí
rytmus – nebo rým.

Někdy tuto „báseň“ chová
básníkova mysl.
Jsou to někdy pouhá slova,
kterým chybí smysl.

Samota
Samota je krásná.
Máš v ní pohodu,
máš v ní inspiraci.
Promýšlíš své plány,
promýšlíš svou práci.

Samota je nádherná.
Máš v ní klid a prostor
-prostor pro své snění.
Nikdo neruší tě,
nad samotu není.

Není slovo jako slovo.
Je to velký klam.
Samota je dobrá.
Zlé je, když jsi sám.

Je to tak.
Jsou lidé, kteří slova sladí,
jiným z nich kape okurkový lák,
někdo má jazyk medový a jiný hadí
někdo je mírný beránek – a jiný drak.

Kéž uchráním se dračích jedů
a slova z medu neskryjí mi špatnou věc.
Učit se musím, co vždy nedovedu,
odhalit, kdo je pokrytec.

Milému
Nesu ti květy, můj milý,
aby ti voněly, aby tě těšily,
aby ti padly do oka.
Že sama prázdné ruce mám?
Vždyť já i sobě natrhám,
louka je přece široká.

Nesu ti květy, můj milý,
na mne už žádné nezbyly
-ani ty holé stvolečky.
Na jiné louce možná – snad
budu si muset natrhat.
Píšu ti báseň bez tečky.

My…
Dlouho jsme chodili do nocí,
do mlhy líbali svá vlhká čela.
Listy – podzimní slzy plačících stromů
kanuly na naše ramena
a tma se nám do očí chvěla.

Dlouho jsme chodili kolem plotů
Křiklavých podzimním vínem,
hleděli do oken šťastných světlem a teplem
-my-
-šťastní zimou a stínem.

Přátelství.
Přátelství je na dně duše.
Síla. Opora a klid.
Nekoupíš je. Nevynutíš.
Je to zvláštní cit.
Přátelství je na dně duše –
vzácnější než drahý kov.
Je v něm pomoc, pochopení – 
častokrát i beze slov.
Přátelství je na dně duše.
Není to jen dárek k svátku,
je v něm vděčnost, náruč jistot.
Je to vždycky na oplátku.

Skepse.
Svět neskládá se z nepřátel a přátel
-a to mně nejvíc vadí.
Je na třetiny rozdělen:
ti, co tě zradili,
co zrazují
a co tě jednou zradí.

29

BÁSNĚ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_04_2012_LIPA  6.12.12  12:35  Stránka 29



Není nad pozemské blaho
Od Boha a služby u oltářů
a od svatých monstrancí,
mysl všech církevních hodnostářů
k pozemským se statkům obrací.
Neboť zřejmě více velebí
blaho dole, nežli na nebi.

I ty, církvi svatá?
Ne kometa, Zlaté tele
zvěstuje nám svojí září
příchod, už ne Spasitele,
ale korupčníků různých tváří.

Tři králové vyděšení,
s rozžehnutou jasnou svící,
zírají, jak vše se mění,
všude sami loupežníci,

ba i ti nejvyšší v rouchu svatém,
touží se obalit českým zlatem.

Bezbožný epigram
Čím by Bůh byl, brachu,
bez lidského strachu.
Čím vladaři, a nehledě na stranu,
bez ovcí a beranů?

Rozmluva
Kardinálův paradox
Tak si přeje nebes Pán,
majetek mé církve budiž jí vydán!
Kdo by proti tomu cel jen,
ten ať je na věky zatracen!

Zapomněla Jeho Svátost přes své bludy,
že syn jeho Pána byl neskonale chudý.

Modlitba adventní
Panebože, jenom ať se nestane,
aby čeští křesťané
církvi katolické dovolili
dopátrat se k tajemnému cíli:

nakrmená neoprávněnými donátory,
lesy, půdou, rybníky, miliardami a dvory,
jako v pobělohorském temnu, noci,
znovu stát se v českém státě politickou mocí!
Kdo je vlastně zloděj –
A kdo má být okraden?

Pravda to však není jistá,
že císařpán Josef Druhý,
(aby možná splatil jakési své dluhy),

Kdo by to do něho řek,
byl otrlý snad komunista,
když ukrad Církvi svaté majetek.

Za něho teď, zřejmě rád,
musí solit prachy 
náš rozkradený stát.

Aby ovšem omyl teď nevznik‘,
klopit má daňový poplatník –
ať katolík či nekatolík!

Modlitba
Ó, jenž na nebesích jsi, Pane,
dej, ať ten zázrak nastane –
ať konečně církev přesvatá,
po majetku lidu nehmatá!
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Jiří Stano
Ve stínu Vatikánu
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Rozhodovat znamená vědět,
nikoliv věřit!
Ministryně kultury neví, však věří
restitučním hausnumerům kněží.
Není divu, že jí hanbou
nezrůžoví líčka,
vždyť je přece jen věřící katolička.

Nehodní učni Pána
Kristus, lékař lidských duší,
zřejmě marně dí do kněžských uší:
Nepotřebujete mít přec tučné fary
a krmit je ždímanými dary.
Neboť já, ač bos a chudý víc než milo
vykonal jsem bez desátků lidsky vřelé dílo.

Strach ze starší sestry
Ti naši evangelíci,
jsou jako panenky spící –
nechtějí zpátky ani ten dým
z toho, co ukradla a spálila
po Bílé Hoře Církev svatá jim.
Dárce sta miliard

Pročpak církev římská svatá,
za OdéEskou tak oddaně chvátá,
proč se její ctitelé s kolárky
ve zlaté naději množí?
Protože je štědřejší než
smilování Boží.
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Tehdy a dnes
Stačilo škrtnouti jen pérem,
by monsiňor Tiso s führerem,
v historickém „augenblicku“,
rozpůlili naší republiku.

Ten první muž nato krátce,
za zradu dokonal na oprátce,
ten druhý k šílenství dohnán,
zdechnul v díře jako potkan.

Časy se nadějně mění,
a tak následní dva suveréni,
co upletli hraniční ostnatý drát,
nemusí se zlé sudby už bát.

Nikdo pro strach je dnes neobviní,
truchlivě pykají za ně jiní.

Sbohem Československo
Pravil Mečiar, zapáliv si retko:
„Keď už, milí, máme teraz všetko,
prečo máme spolu žiť –
bozkajte nás, Česi, v riť!“ 

Blaze trhl Klaus rameny
„Dosáh‘ jsem cíl vytoužený,
teď už máme samostatný byt,
bez Slováků budem skvěle žít!“

Komu k smíchu, komu k pláči,
jak si žijem v Čechách, na Slovači?
Jak je dneska těm,
kteří v osudné chvíli 
blahobytný dnešek
lotrům vyzvonili?!

Dne 1. ledna 1993 z vůle /zvůlí/ premiérů tehdejší Federace Vladimíra Mečiara
a Václava Klause, proti vůli obou národů, podruhé zaniklo Československo.
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SNÍH
Mezi těly už dlouho chumelilo
nedůvěrou a výčitkami
jestlipak tedy bílá tího
obdaříš nás jak srázy lavinami? 

ADRESA
Je štěstí žít v Máchové ulici
nad hlavou komíny a střechy
báseň je návnada - rodíš se s udicí
a číháš na úlovek
u májové řeky! 

HALDA U KONTEJNERU
Občas tu vidíš knihy
album talíř brýle…..
(a každý na sobě nechá
rozhalenku
-dveře dokořán)

AŽ SYTÝ HLADOVÉMU UVĚŘÍ
Co křičí němí
uslyšíme
jak chodí chromí
uvidíme
jak píše bezruký
přečteme si!

STROP
Arabská lampa s kameny
které se podobají moři nebo safíru
vyšívá hvězdy - jednu po druhé
a plášti noci
na míru... 

ZPOVĚDNÍ TAJEMSTVÍ Z ÚŘADU PRÁCE
Žiju – dům bez oken
skříň bez kalhot
rána mám vysklený
a noci rozpáraný…

TATÍNKOVY ČTECÍ BRÝLE
Kolik knih
dopisů telegramů
pohlednic
proběhlo cílovou rovinkou
pod obroučkami….
(písmena zůstanou a oči nejsou s námi)

AŽ DO VÝPOVĚDI
Sklokeramický nůž pohledů
zaměstnanců firmy
krájel vše živé i neživé
ale pan Dobrosrdečný
se rozkrájel sám
noži tupými….

NAD VOLBOU POVOLÁNÍ
A kolik bere krejčí
který obrací
prošoupané lokty
naděje?

ZÁKON NA TELAVIVSKÉ ULICI
Nevíš, co denně
rozvírá i svírá
nad volebními hesly
- lidským křikem
květ magnólie
(ale jen ona
svobodně si žije...) 
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EVA FRANTINOVÁ 
Narozena 4. 9. 1956 v Praze. Klíčový význam pro její tvorbu měl autorčin

dědeček a pobyty u něj v Josefově Dole, ale také studium houslové hry
na pražské státní konzervatoři v letech 1970 až 1977. Publikuje knižně
od roku 1979, kdy debutovala v nakladatelství Mladá fronta básnickou
sbírkou Noci bez krajnic. Věnuje se převážně poezii, ale od roku 1990 také
píše básnickou prózu. Žije v Praze. Naše ukázky jsou ze sbírky Z hvězdy
pod okap (Periskop, edice Báseň na sobotu, Příbram, 2011) a z knižně
dosud většinou nepublikované tvorby, inspirované jejím pobytem ve státu
Izrael. jp
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ZEĎ
Jakpak se žije za zdí?
A jak před zdí?
Támhle se pase jiná ovce
a cizí pták - už vzlétá
do výše kde modlitby
nezní
(pod křídly
kontejnery světa...) 

ZASTÁVKA AUTOBUSU
Samopal na zadku
a vlasy nakrátko
- možná jde z diskotéky
holka jak černé etiopské zrcátko... 

ADAGIO PORAŽENÉHO
Betlémské hvězdy plují sklenicí
ale za okny praští
jak zloba hoří
v ústech modřínu
na hranici zášti

ZÁPAD SLUNCE
Slunce se zakusuje do moře
- je to pár minut
a i my přesně takhle
do sebe jsme zapadali
hlavu v nebi
soli po kotníky... 

KONEC ŠÁBESU
Zapaluješ tu pletený cop svíce
pak čicháš k hrsti hřebíčku
a vínem připíjíš
- hle přání ať se duše
neslisují na krabice
z nichž (jako zboží)
odcházejí dny... 

HROB
Schody konců jsou všechny stejné
pro babičky i pro tatínky
pro svatě obyčejné
i obyčejně svaté
- před každým
hladově se otvíráte... 

OBREZANIJE BESPLATNO!
„Děti i dospělí
volejte zdarma 1-800-222-770
cena se zmítá pod razítkem na lopatkách
od pondělí do čtvrtka
(jestli je vaše matka
židovka...)“ 

NA 1. MÁJE
Polibek přiletí a odletí
- tisíckrát orazítkovaná
štěstím i smůlou přeškrtnutá známka
a ibišek je obálkou
a srdce - poštovní schránka... 

KOŘENÍ NA TRHU
Ach zdejší besamim
z homolí máty šafránu i kardamomu
i tebe spoutáme
do srdcí zvětralých
- pobořených domů... 

BETLÉMSKÁ KOLEDA
Patrona se mi na podrážku lepí:
Vondráši Matóši
co se tu děje
medle nového?
Oslíček vedle hvězdy spí
a u mešity
do kupek
slunce pohrabuje
děti... 

HRANICE
Sláva nazdar výletu
Jsme živí! A jsme tu!
Z auta nás vytahuje vojačka
hebronský dědeček se řadí
do špalíru:
přijde či nepřijde
dnes do práce?
a koutkem úst
mu trhá úsměv - legitimace... 

STESK
Ve čtvrti Givat Ram
kde není nikdy ticho
chybíš mi
lípo
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Ivan Fontana 
(vlastním jménem Mojmír Soukup), narozen 1. 6. 1946. Jičínský rodák.

Své básně, krátké prózy a především aforismy a metafory píše a publikuje
od roku 1974. Naše ukázky z jeho tvorby jsou z knih Albrecht z Valdštejna
a jeho doba v zrcadle aforismu (ACA press, Praha, 2009), Zámecké afo-
rismy a Písařovy desky (Balt-East, Praha, 2011) a Špetka humoru a jiné
ingredience (Periskop, Příbram, 2012). Pod svým vlastním jménem pub-
likuje vědecké práce z oblasti ochrany půdy. jp

Láska je vlna, která nás zanáší do domovského
přístavu. 

Nohy od postele snášejí bez reptání i nevěru.
Všechno je jinak. I horních deset tisíc může tvo-

řit spodinu.
Láska dlí často na nedostupném místě, ale pře-

sto se někdy spustí aspoň na okamžik k nám.
Z toho pak žijeme týdny, měsíce ba i celý život.

Káru kultury táhne ministr, má sečtělého řidiče
a úsporný palivový systém.

Co vzkázat milovníkům knížek? Množte se
a čtěte!

Svobodu slova! Modleme se, aby se také myš-
lenky dostaly ke slovu.

Sotva si dá ruku na srdce, kdo nemá svědomí.
Žárlivost je sice krátkozraká, ale je dobrým hlí-

dačem manželství.
I vláda si musí zamést před vlastním prahem.

Komu však premiér přidělí tuto státní zakázku? 
Sv. Jeroným řekl: „Žena jest branou do pekel“,

ale není jedinou, peklo má tolik bran, jako svaté
město Jeruzalém.

Kdo nikdy nemiloval, nemůže psát milostné ro-
mány - byly by nudné.

I pavouk si dnes udržuje webovou adresu. 
Práci lze rozdělit podle honoráře: za facku, za

babku, za hubičku a za dobré slovo - obvykle to
však nestojí ani za řeč.

EU hodlá posunout hranici penze na 70 let, ale
unijní státy nejsou štonc zaměstnat ani šedesát-
níky. 

Do stejné řeky podruhé nevstoupíš, nejsi-li otu-
žilec.

Holubník: trochu vznešenější výraz pro Augiášův
chlév.

Exkomunikace: zvláštní případ komunikace.
Co bylo dřív: desátek nebo desatero?

Křídla vlasti s perutí švédských Grippenů. Bože,
to by se vévoda Valdštejn divil.

Krize přichází po špičkách, přesto zanechává
silný průvan.

Manželská hádka může znít široko daleko, ale
nesmí se vracet ozvěnou.

Na vrcholu lásky nestojí rozhledna, ale bouda
s přístroji pro měření tlaku.

Rozlišit dobro a zlo se zdá jednoduché, ale čím
více příkladů vezmeme, tím častěji se přesvědčíme
o opaku.

Na kteroukoli věc můžeme změnit úhel pohledu,
ale nikdy se na ni nepodíváme cizíma očima. 

Na počátku bylo slovo a chvíli trvalo než bylo
přeloženo do všech světových jazyků.

Obec bez antikvariátu jakoby neexistovala,
i kdyby měla víc knihkupců než pekařů.

Svědomí národa – s ozvěnou hlasu básníků.
Všechny evropské cesty byly přesměrovány

z Říma do Bruselu. V Evropě jsme povýšili: smíme
už na kobereček.

Ješitnost roste s postavením ve společnosti.
V nejvyšších patrech hierarchie dosahuje úpalu.

Blud je nesen se stejným nadšením jako pocho-
deň.

Staré pravdy jsou jako staré pušky, už se z nich
nestřílí.

Pravda: přesvědčení, že už známe všechny okol-
nosti. 

Šťastné manželství připomíná tenisový zápas,
v němž je odpískána shoda.

Ozvěnu lásky tvoří mraky žárlivosti.
Šetření na všech stranách je cesta od bankrotu

k bankrotu!
Lidské společenství se rozděluje podle schop-

ností – hlavním kritériem je platební neschopnost.
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Chceš, aby ti lidé nezáviděli? Nos takový klo-
bouk, aby ti nekoukala svatozář.

Vládní mluvčí: pingl, který nám servíruje to, co
vláda upekla.

To byste nevěřili, kam až se dostal při obcházení
zákonů a koho potkal!

Nedivme se, že paragrafy jsou tak pokrouceny,
po tolika úpravách.

Stáří je dobrá směnka, byť nemá ceny za groš.
Duše je tak zvláštní, že se může i převtělovat.

Důležité je, aby se cítila vždy ve své kůži.
Žijeme sestupnou nebo vzestupnou řadu? Začí-

náme jako slon v porcelánu nebo jako brouk Pytlík,
či žijeme na přeskáčku? 

Budoucnost přináší naději, škoda, že ji tak často
odkládá.

Pod ulitou sebevědomí žije sebeklam.
Pesimisté se drží teze – známe své meze.
Skalní ideolog se nedá zaskočit přízemní myš-

lenkou.
Nesnáším pravidla; podobají se diktátu, jimž se

podrobují výjimky.
Póza je maskou povrchních lidí.
Žena, jež si udržela lásku – třímá prapor milosti.
V manželství jsou dny plné štěstí a dny, kdy se

divíte, kam že se to štěstí podělo? V takové dny si
nehrajte na slepou bábu. Hrajte mrtvého brouka.

Muž svou ženu neposlouchá, ale pozoruje-li jí
delší čas, zvykne si na to, že mluví.

Mládí nepočítá roky. Nejdřív neumí počítat vůbec
a pak je tak zaměstnáno, že už nemá na nic čas.

S pravdou ven – nejen za zavřenými dveřmi!
Nelze odhadnout hloubku věcí, dokud v nich ne-

plavem.
Zkušenosti přibývají, až jsou nám nakonec zcela

k ničemu.
Ženy se narodily jako kočující herečky, ale svou

roli hrají bravurně i v kamenném divadle.
Pravda a láska jsou na jedné lodi, dokonce na

jedné straně, takže loď pluje v bludném kruhu.
Nikdy nelze vyčerpat všechny prostředky, vždy

musíme některé ponechat pro případ zrady!
Naděje nic neslibuje – jen nezavírá dveře.
Láska je bludiště, v němž slepě následujeme

toho, koho milujeme.
Také rodinné kruhy se napínají tětivou rozpočtů.
Naděje nám připomíná jiné způsoby, jiné cesty,

ale budoucnost nemění.
Štít rozumu je na Amorovy šípy slabý.
Lepší časy mají kratší vteřiny.

Když byla zrušena aristokracie, zapomnělo se na
její lokaje.

Cesty k úspěchu jsou v permanentní opravě.
Zub času nezná neděle ani svátky.
Životní moudrost přichází s věkem – nakonec

s námi kulhá, leze po kolenou a umírá.
Sny provázejí život až do konce. Stejně jako bo-

lest.
Zkušenosti přibývají, až jsou nakonec zcela zby-

tečné.
Na stromech poznání jsou pověšeni i jejich sa-

daři.
Koruna stromu poznání patří všem. Plody jen vy-

voleným.
Curriculum vitae moderního člověka: bankovní

výpis.
Boží oko s desaterem dioptrií.
Škola světa je zcela asociální – i od chudáka si

vybírá školné.
Mravní závazky není třeba splácet, ale udržovat.
Zahradní slavnost uspořádaná na počest man-

želky zahradníka.
Láska na první pohled uvádí člověka do chodu,

jako šém pražského Golema. Tak to na světě chodí.
Rodinná krize se vyhýbá už jen Svaté rodině.
Mnoho žen výmluvně mlčí, když vychutnávají

bezmezný obdiv mužů.
Móda: střelka kompasu, kterou ženy používají

k lepší orientaci.
Vláda rozpočtového schodku a schodiště: ušet-

říme na korupci.
Manželství je dvojskif bez kormidelníka.
Pro mnohé je rovnost okamžik, kdy získávají vše

na svou stranu.
Když se dva hádají, stojí pravda někde mezi

nimi, a schytá to vždy z obou stran.
Slibný začátek: uchopíme-li věc za správný

konec.
Ticho léčí, ale někdy to prostě neklape.
Po slepé cestě dojdeme s pravdou stejně daleko

jako se lží.
Někteří jsou dobře placeni za to, že ruší starý

pořádek, jiní ještě lépe za to, že nastolují nový ne-
pořádek.

Nejdál jsou si lidé při srážce. Nic lidi tak nevzdálí
a zároveň nepřiblíží jako nenávist.

Škoda, že každý gauner neovládá bumerang.
Zrcadlo stojí v rozpacích před člověkem dvojí

tváře.
Charakter klíčí v těžkých podmínkách.
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Německý spisovatel Günter Grass, který ve své
básni v próze Co musí být řečeno označil židovský
stát a jeho jaderný potenciál za hrozbu pro svě-
tový mír, má zakázaný vstup do Izraele. A cože tak
hrozného vlastně napsal, že se na něho vrhla
média v Německu i ve světě? Neřekl nic jiného
než to, co stejně všichni už dávno vědí. „Jaderná
velmoc Izrael ohrožuje už tak křehký světový
mír,“ dovolil si napsat Grass v době zvýšeného
napětí mezi Izraelem a Íránem. Židovský stát dis-
ponuje už roky za nejpřísnějšího utajení jader-
nými zbraněmi - asi celkem 300 jadernými
náložemi, respektive jadernými hlavicemi, mimo
jiné na svých balistických raketách Jericho 2
s doletem až 4000 km a má k dispozici i několik
supermoderních útočných ponorek made in Ger-
many, které slouží mimo jiné jako nosiče proti-
zemních střel s plochou dráhou letu, které
v jaderné verzi mají dolet až 1500 km. Ve světo-
vých médiích se již objevily možné scénáře izra-
elského úderu na Írán. Co je dovoleno Jobovi, není
dovoleno volovi - Izraelci jaderné zbraně mít
mohou, i když jen jejich pouhou existenci odmítají
vůbec přiznat či se o tom jen bavit. Íránu ale
stejné právo vlastnit jaderný potenciál přiznat od-
mítají. Stát Izrael jako regionální mocnost tak drží
všechny Araby včetně Íránu pod krkem a škvaří
je pěkně dál v nejistotě a strachu. Z Íránu přitom
nedávno zaznělo, že oni jsou sice schopní tech-
nologicky jaderné zbraně vyvinout, ale touto ces-
tou nepůjdou. Írán navíc už 200 let nikoho
nenapadl, naopak se sám stal obětí agresí. Navíc
je tu hrozba z USA i Izraele, které by okamžitě po
jakémkoliv jaderném útoku či i jen pokusu o něj
proměnily jaderným protiúderem Írán v radioak-
tivní ruiny a spáleniště. Militantní politika izrael-
ského establishmentu spolu s hrozící válkou se
nelíbí také mnoha Izraelcům včetně spisovatelů,
jako je Amos Oz nebo David Grossman. Grass ne-
kritizuje podle svých slov Izrael, ale předsedu
(pravicové) vlády Benjamina Netanjahua, ministra
obrany a ministra zahraničí, které označil v roz-
hovoru za narušitele míru. Proč? Protože z Íránu
farizejsky vytvořili strašáka, a to pouhou domněn-

kou, že chce vyrobit atomovou bombu. Také ame-
rický odborník na zbrojení William Pfaff uvedl, že
veřejnosti mediálně vnucovaná obava z íránských
(jaderných) raket je od samého počátku blamáží
a že žádná taková hrozba vůči Západu neexistuje.
Írán je navíc stále ještě velmi oslaben z minulosti
devět let trvající válkou s Irákem za vlády Sad-
dáma Husajna. 

„Pokud by Izrael, pravděpodobně s takzva-
nými normálními, konvenčními bombami a hla-
vicemi, napadl íránská jaderná zařízení, mohlo
by to vést ke třetí světové válce,“ řekl také no-
sitel Nobelovy ceny za literaturu Grass, který se
na stará kolena (narozen 16. 10. 1927) prostě
rozhodl dále už nemlčet tváří v tvář stále větší
hrozbě války. Jeho velice korektně napsaná
báseň vyzývá vlastně k dialogu o těchto palči-
vých problémech. Již dopředu ale věděl, že bude
jako už mnoho jiných před ním označen za anti-
semitu. Věděl, že na něho vytáhnou jeho minu-
lost, kdy byl na konci 2. světové války jako
17letý mladíček odveden do zbraní SS, tedy se
tam nehlásil dobrovolně jako mnozí jiní. Günter
Grass je mimo jiné autorem světoznámého ro-
mánu Plechový bubínek (česky vyšel poprvé
v roce 1969) s jasným protifašistickým posel-
stvím. Nyní proti němu izraelský establishment
použil zákon zakazující bývalým nacistům vstup
do země a na jeho základě byl označen za ne-
žádoucí osobu, protože prý rozdmýchává pla-
meny nenávisti proti státu Izrael a jeho lidu.
Grass podle svých vlastních slov jen přitom kri-
tizuje jeho politiku, která vytváří Izraeli stále více
a více nepřátel. Ale i v samotném Izraeli mnozí
lidé vidí, že (často i oprávněná) kritika oficiální
politiky Izraele se běžně ocejchuje jako antise-
mitismus. A například Larry Derfner napsal:
„Günter Grass řekl pravdu, měl odvahu, že jí
řekl, měl odvahu, když přiznal, že byl ve Waffen
SS jako teenager a tím, že se vyslovil proti útoku
Izraele proti Íránu, prokazuje Izraeli velkou
službu, zatímco většina Izraelců a amerických
židů následuje Bibi Netanjahua skokem
z útesu.“ 
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Jen mrtví se neangažují
Jan Poláček
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Proč mlčím, spíše zamlčuji už příliš dlouho,
co je zřejmé a bylo nacvičováno 
v plánovaných vojenských hrách, 
na jejichž konci jako přeživší 
zůstáváme nanejvýš poznámkou pod čarou.

Jde o zdůrazňované právo na první úder, 
které, omílané jedním žvanilem, 
mohlo by vyhladit ujařmený 
a k organizovanému nadšení řízený íránský lid 
jen proto, že v jeho možnostech 
je údajná schopnost vyrobit atomovou bombu.

Ale proč si zapovídám 
pojmenovat tu druhou zemi, 
v níž po léta – a utajovaně – 
je k dispozici rostoucí nukleární potenciál, 
ovšem mimo kontrolu, neboť nepodléhající 
žádným přezkoumáním?

Všeobecné zamlčování této skutečnosti, 
které se podřídilo i mé mlčení, 
pociťuji jako přitěžující lež 
a také nátlak, vyhrožující potrestáním, 
bude-li odmítán; 
příznačně tu zní odsudek „antisemitismus“, 
jak známo.

Teď ale, když z mé vlasti, 
doháněné vždy nanovo vlastními zločiny 
k nimž nelze hledat srovnání, 
a která hbitým jazykem deklaruje 
coby způsob jejich nápravy 
dodání další vojenské ponorky Izraeli, 
jejíž specialitou je nasměrovat ničivé

hlavice tam, 
kde není prokázána existence jediné atomové

bomby, 
ale jen pouhá obava, že by tak tomu mohlo být, 
říkám, co řečeno být musí.

Proč jsem však mlčel doposud? 
Protože jsem měl za to, že můj původ, 
zatížený neodstranitelnou skvrnou, 
mně zakazuje vyslovit tuto skutečnost 

a naprostou pravdu vůči státu Izrael, 
jemuž jsem zavázán a zavázán zůstat chci.

Proč říkám teprve teď, 
zestárlý a posledním inkoustem: 
Atomová mocnost Izrael ohrožuje 
beztak už křehký světový mír? 
Protože řečeno být musí, 
co už zítra by mohlo být pozdě; 
a také proto, že my Němci, 
zatížení již hrůznou minulostí, 
mohli bychom se stát podílníkem na zločinu, 
který je předvídatelný. 
Naši spoluvinu by nešlo zahladit 
žádnými obvyklými výmluvami.

A přiznávám: už také nemlčím, 
protože jsem znechucen pokrytectvím Západu. 
Kéž se mnozí jiní taktéž už zbaví mlčení 
a vyzvou původce rozpoznatelného nebezpečí, 
aby se zřekl násilí a zároveň ať trvají na tom, 
že vlády obou zemí připustí 
vzájemnou a permanentní kontrolu 
izraelského atomového potenciálu, 
jakož íránských jaderných zařízení.

Jen tak se dá pomoci všem, Izraelcům
i Palestincům, 

ba víc než to, všem lidem znepřáteleně žijícím 
v těchto končinách okupovaných šílenstvím. 
A koneckonců i nám ostatním.

(Z německého
originálu 

přeložil 
DANIEL STROŽ)
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Vážení sudetští Němci, milí krajané ze země sva-
továclavské koruny obou jazyků, vysoce vážený pa-
trone a ministerský předsedo, vážená paní
Seehoferová, vážení čestní hosté, milí krajané!

Tento sudetoněmecký sjezd má zase jednou velký
počet zvláštností. Jednou takovou zvláštností je, že
je to poslední sudetoněmecký sraz, kdy prezident na
Pražském hradě se jmenuje Václav Klaus. Doufám,
že mluvím celé národnostní skupiny, když panu Klau-
sovi popřeji krásný a především klidný důchod. To
znamená, že v příštím roce budeme mít v čele čes-
kého státu novou osobnost. Ještě nelze předvídat,
kdo to bude. To je ale svobodné rozhodnutí českého
národa, který hlavu státu bude poprvé volit v lidovém
hlasování. Jsem si jist, že to bude osobnost, která
věci bude chápat více evropsky uvolněně a nikoli
křečovitě. A já mohu již nyní říci každému, kdo takový
úřad bude vykonávat, že my, sudetští Němci, jsme
srdečně pro dialog a spolupráci.

Toto je první sudetoněmecký sjezd po druhé cestě,
kterou jsme s naším patronem Horstem Seehoferem
podnikli do České republiky. Při první cestě šlo
o otevření dveří. Při první cestě bylo vše diplomaticky
velmi komplikované a plné léček. Děkuji Ti, Horste
Seehofere, ještě jednou srdečně, že jsem směl být
jedním z pěti členů Tvé oficiální státní bavorské de-
legace, čímž jsi jasně naznačil, že „čtvrtý kmen“ Ba-
vorska nestojí někde na okraji. Za tyto jasné vnější
znaky sounáležitosti, které je posilněno četným jed-
náním za kulisami, chtěl bych Ti ze srdce poděkovat.

Při druhé návštěvě jsme již došli dále. Malá oficiální
delegace byla doprovázena velkou sudetoněmeckou
delegací, která odrážela šíři národnostní skupiny a je-
jích organizací. Ještě nikdy státní host necestoval
s třicetičlennou delegací, v níž bylo dvacet vyhnaných
z vlasti. Tato velmi mladá, velmi kompetentní, velmi
aktivní delegace, která zahrnovala všechny proudy
a věkové skupiny, zanechala v ČR hluboký dojem. Při
druhé návštěvě šlo již zcela konkrétně také o ožehavá
témata dějin. Horst Seehofer však to řekl již při první
návštěvě v jednom velmi jasném a historickém pro-
jevu na českém ministerstvu zahraničních věcí u kní-
žete Karla Schwarzenberga. Na širší veřejnost pak

pronikly obrázky z poslední cesty z Terezína, Lidic
a Ústí nad Labem. A já jsem měl příležitost po polo-
žení věnců Horstem Seehoferem zmasakrovaným su-
detským Němcům na mostě v Ústí nad Labem
poskytnout české televizi rozhovor pro hlavní zprávy
na téma nespravedlivé dekrety, který česká televize
nezkráceně vysílala ve zprávách. Také to prokazuje
novou otevřenost, z čehož mám radost.

Berhard Goldhammer, zástupce sudetoněmecké
mládeže, mluvil o dětech z Lidic. Dnes je 70. výročí
atentátu na Reinharda Heydricha. Po čtrnácti dnech
poté byla vykonána strašná akce pomsty v Lidicích na
nevinných lidech. Kdo před touto skupinkou dětí stál,
byl uchvácen, ale nevěděl a nemohl vědět, že jedna
z těchto figurek již před mnoha lety byla bez velkého
povyku věnována sudetoněmeckými ženami. Vždy
jsme měli odpovědnost. Pán, kterého jsem předtím
jmenoval, říkává rád, že dějiny máme přenechat his-
torikům. Když dnes vedoucí činitelé českého státu při-
pomínají události před 70 lety a poté za 14 dní
v Lidicích, nedělají to jako historici. Když anglická krá-
lovna při návštěvě v Irsku nejdříve uctila Iry, kteří padli
v boji proti královskému dvoru a pak teprve britské vo-
jáky, pak to neučinila jako historička. Věda o historii
musí dějiny podle pravdy zkoumat, fakta dokumento-
vat. Vyvodit z toho důsledky musí lidé dobré vůle a ni-
koli jen ti politicky odpovědní. Dějiny se týkají každého
z nás, jsou důležité až moc, než aby se přenechaly jen
historikům. Politika se v demokracii týká každého.

Říkám zcela jasně, nenecháme se v dialogu od-
sunout na témata minulosti. Tady je známá tendence
některým lidem říkat: pro přítomnost a budoucnost
jsou příslušní jiní. Jak však minulost odmítnout, když
tato silně ovlivňuje přítomnost a samozřejmě také
budoucnost. Jsme žijící národnostní skupina v srdci
Evropy, jsme jeden z obou národů českých zemí,
jsme „Čtvrtý kmen“ Bavorska. Jako takoví jsme při-
rozený spojovací článek mezi Bavorskem a Čechami,
mezi Bavorskem a českými zeměmi, mezi Němec-
kem a německým jazykovým prostorem a českými
zeměmi. Jsme odhodláni se do všech témat soused-
ských vztahů dostat, a to ze žádného jiného důvodu,
než právě z naší hluboké a neotřesné lásky k vlasti. 
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Této lásky k vlasti se nemusí nikdo obávat. Je to
cenný statek. A když v Bavorsku jde o vztahy život-
ního prostředí k ČR, pak se to týká většinou pohra-
ničních území, které po vyhnání se zhroutily do
ekologické katastrofy, a jejich obnova a opětovný
rozkvět se hluboce dotýká naší lásky k vlasti. Jelikož
to jsou oblasti vlasti naší národnostní skupiny. A když
v bavorsko-českých vztazích jde o péči o společné
dějiny a kulturu, pak jsme rozhodnuti se zapojit, je-
likož především jde o naše sudetoněmecké dějiny
a kulturu. A když jde o problémy jako například pře-
shraniční dopravní spojení, pak kdo jezdí trvale sem
a tam? Sasové ze Sedmihradska, také vyhnaní a vy-
sídlení, trvale žijící v Německu.

Čechy jsou mnohem blíže, Morava je mnohem
blíže, sudetské Slezsko je mnohem blíže než Sedmi-
hradsko. Hranice jsou volné a naši krajané jsou ne-
uvěřitelně aktivní a mobilní. Máme již desetitisíce
a dokonce statisíce víkendových sudetských Němců.
Jsou přítomné ve své vlasti, dostávají se do diskuzí.
Pracují jako pamětníci a tvůrci vztahů mezi lidmi.
Proto jsme zainteresováni na tom, aby dopravní spo-
jení fungovalo. 

Pociťuji jako ostudu, že právě předevčírem bylo
ohlášeno, že sesterská města Praha a Norimberk ne-
budou železnicí spojeny. To je zvrat. My potřebujeme
samozřejmě rychlodrážní spojení z Mnichova do
Prahy, z Norimberka do Prahy. Také však potřebu-
jeme rychlodrážní spojení v politice a v morální ob-
lasti

Důležitou zvláštností tohoto našeho sjezdu je pří-
tomnost značného množství českých hostů. Jsou jich
zde stovky, ale jen zlomek z nich byl oficiálně pozván.
Jsou zde také čeští vystavovatelé. Jim, kteří prezen-
tují svá města, samozřejmě s německými texty a ně-
meckým místním pojmenováním, bych chtěl
především poděkovat. Vzdělaní Češi již dávno naše
města označují českými jmény, München se česky
jmenuje Mnichov. Ale samozřejmě v německých tex-
tech je třeba uvádět Karlsbad a Eger, nikoliv Cheb.
Vězte, že je to důležité. My i tak kulturně utrpíme.
Chápu jako skandální, že například ADAC vydává
atlas s českými místními názvy i pro místa, která byla
založena Němci a po staletí byla jimi obydlena. Mohu
vám doporučit příklad českých osobností, které říkají,
že by bylo kulturní ztrátou, kdyby jednoho dne nikdo
nevěděl, že Mariánské Lázně jsou Marienbad.

Jsme šťastni, že také na spolkové úrovni se něco
pohnulo. A také za to děkuji Tobě, Horste, Tvé hou-
ževnatosti, o které se v Německu začíná mluvit. S vy-

trvalostí také naléháš na to, aby plnil Spolek (Spol-
ková republika Německo) své povinnosti vůči nám,
sudetským Němcům. Tobě můžeme děkovat, že zří-
zení Sudetoněmeckého muzea v Mnichově je v koa-
liční smlouvě. Nyní musí po slovech následovat
skutky, milá spolková vládo! Já jsem velice vděčen,
strašně šťasten, že spolková kancléřka před několika
týdny při pouze čtyřhodinové návštěvě Prahy, kde se
muselo především jednat o otázkách euro a měny,
přesto vyslovila naše přání na přímých rozhovorech.
Pofalla, ministr kancléřského úřadu, to v jednom do-
pisu, za který při této příležitosti děkuji, výrazně
uvedl. Spolková kancléřka nám sdělila, že vidí na-
dějně uskutečnění kroků směrem k dialogu v příštích
letech. Za to děkuji spolkové kancléřce, že v tomto
poskytla podporu našemu bavorskému patronovi.

Již jsem mluvil o zvláštnostech našeho sjezdu.
Před 14 dny se konal přípravný seminář sudetoně-
mecké rady v Mariánských Lázních. A na tomto roč-
ním zasedání byly poprvé v dějinách všechny
demokratické strany České republiky, tedy všechny
kromě komunistů.To je bezprostřední důsledek obou
cest, které jsme podnikli. Sudetoněmecká grémia
navštívila Senát, parlament a ústředí českých poli-
tických stran, nikoli v doprovodu politiků, nýbrž jen
sami členové sudetoněmecké delegace. Tam našli
sdílné partnery k rozhovorům.

Když ty oficiální, nikoli soukromé, pověřence čes-
kých politických stran, kteří jsou na tomto sjezdu,
sčítáme, pak představují podle nejnovějších výzkumů
60% hlasů v českém parlamentu. To musíme pro-
měnit ve skutky. Mám radost z těchto hostů, jelikož
oni jsou, jak se říká, následníky těch, kteří zde bývali
již dříve jako pionýři. Oni jsou dnes skutečně oficiál-
ními vyslanci svých politických stran. A já apeluji na
jednu další demokratickou stranu, která zde ještě
není zastoupena, která ale přesto byla v Mariánských
Lázních, aby příště mezi nás určitě přišla. Kolegové
ostatních frakcí jim sdělí, jak velkorysý je takový su-
detoněmecký sjezd a co český politik vlastně po-
strádá, když není zde v naší společnosti. 

Nejde o požadavky, jde o práci, o tvrdou práci.
Máme cíle a musíme se těmto cílům přiblížit prací.
Ti mezi vámi, a to jsou téměř všichni, kteří ve vlasti
pracují, ti vědí, že jste si v oblastech vlasti již dávno
získali vysoké uznání a máte dobré partnery, jelikož
s nimi vykonáváte konkrétní práci. My jsme dnes sbí-
rali na péči o Romy v severních Čechách. Zde naše
pečovatelka o vlast, naše Eva Habelová, působí ve
vlasti svých předků. Žije na Šluknovsku. Je důležité,
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a to bych chtěl vyzvednout, že to, co na nižší úrovni
bývá vykonáváno jako praktická práce, vyústí do sys-
tematické práce mezi politickými stranami.

Při první cestě s Horstem Seehoferem došlo
k velmi obsáhlé debatě o Evropě a hospodářské po-
litice, do které jsem se zapojil. Dalším krokem musí
být, že my konkrétně zachytíme, o jaké otázky a pro-
blémy jde. 

Naše muzea, například v Mnichově, a muzeum
Němců v českých zemích v Ústí nad Labem, budou
za dva či tři roky dokončena. Vznikají v úzkém part-
nerství – sudetoněmečtí historici z našich řad sedí
v české vědecké radě, čeští historici zase jsou ve vě-
decké radě sudetoněmeckého muzea. Toto je třeba
zajistit státními opatřeními, aby vzniklo oficiální part-
nerství, nejlépe bavorsko-českou kulturní dohodou.
Něco podobného Bavorsko učinilo s Izraelem. Určité
kruhy v ČR však stále tvrdí, že Bavorsko není nezá-
vislé, a tak nemůže být partnerem nezávislého státu.
Přesto chceme mít sudetoněmecko - bavorsko –
českou kulturní dohodu na udržení a další rozvoj
společného dědictví. Nedávno bylo výročí německo-
českého díla mládeže „Tandem“. Bylo započato
v r. 1986 sudetoněmeckou mládeží. Po převratu byla
sudetoněmecká mládež vedoucí složkou v této mlá-
dežnické skupině. Naše národnostní skupina byla ve-
doucí částí v koordinační radě při rozhovorech ve
správní radě fondu budoucnosti. My nejsme jenom
mluvkové, my jsme ti, kteří jednají. My konečně
chceme dát na stůl všechny těžkosti a ožehavé po-
litické otázky bez jakéhokoliv tabu a mluvit o nich.
Tak konečně chceme zděděná zatížení strašných
bezprávních Benešových dekretů, která nás kolek-
tivně stigmatizují, dostat ze stolu.

Jak vidíte, úkolů a práce je dost. Jsme však ná-
rodnostní skupinou, která na práci je zvyklá. My jsme
přemyslovská území přivedli k rozkvětu. My jsme po
800 let přinášeli svůj přínos k hospodářskému a kul-
turnímu bohatství zemí Svatováclavské koruny. Po
vyhnání jsme měli masivní podíl na obnově Ně-
mecka. Jsme také architekti vzniklé, nové, svobodné,
sjednocené Evropy. Letos je to 90 let, co náš krajan
hrabě Coudenhove – Kalergi, nositel Karlovy ceny,
Panevropskou myšlenku v Ronšperku v Čechách
uvedl v život. Letos to bude 100 let, co se narodil Otto
Habsburský, který toto dílo dále vedl. Byl to poslední
český korunní princ a současně velký průkopník
cesty jednotné Evropy. Pro nás je charakteristická
houževnatost a tvrdá práce, propojená s vizemi,
s představami budoucnosti, které jsou daleko přes

jeden den. K tomu patří odvaha. Tu jsme měli a v bu-
doucnosti také budeme mít. Musíme jít po neobvy-
klých cestách, které jsou mezi dvěma minovými poli.
K tomu musíme mít též dobrou orientaci. Máme ori-
entaci, která vychází z našich dějin, z naší kultury.
A pane světící biskupe a pane sekretáři české bis-
kupské konference, ta vychází z naší víry. Zpočátku
jsme s krajany ze zemí Svatováclavské koruny mlu-
vívali dvojím jazykem. To jsou naše dějiny, naše kul-
turní skutečnost a naše kulturní bohatství. Ale
o Svatodušních svátcích bych chtěl říci, že jsme také
lidmi jednoho jazyka, křesťanského jazyka. A když
tímto jazykem mluvíme, pak nepotřebujeme mít
obavy o naši budoucnost. 

Volný a krácený překlad: Jaroslav Liška
http://www.ceskenarodnilisty.cz/
Eva Hahnová v diskusi na konferenci „Odsun

Němců – 65 let poté“, která se konala v listopadu
2011 v Ústí nad Labem:

„Kontinuitu henleinovské strany drží sudetoně-
mecký landsmanšaft, diskutujme o tom

..Henleinova strana (SdP) poté, co se přežila, se
opětně v poválečném západním Německu etablo-
vala, a dodneška sudetoněmecký landsmanšaft (SL)
drží její kontinuitu. K této rekonstitucionalizaci došlo
vinou politické situace. Do roku 1948 byly sudetoně-
mecké a jakékoli jiné aktivity, navazující na nacistic-
kou éru, okupačními orgány striktně potírány. Po
stažení železné opony se však Velká Británie a USA
rozhodly podporovat revizionistické požadavky proti
svým bývalým spojencům a v rámci toho se dostalo
i podpory SL. Podpora pak trvala i po vzniku Spol-
kové republiky Německo, a to jak finanční, tak poli-
tická. To vedlo k tomu, že se SL nikdo nepokusil
zreformovat. Dnes vymírají nositelé původních hen-
leinovských idejí, ale přicházejí nové generace.
Dokud bude SL existovat, najdou si ty ideje nové no-
sitele. Toto je třeba učinit předmětem česko-ně-
mecké diskuse!“

PS 
Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer
V době nepříliš vzdálené jsme byli svědky další

z řady jejich provokací. Pardon, příspěvku k česko-
německé diskusi. Tentokrát šlo o Lidice. Na den vý-
ročí vypálení a vyhlazení Lidic mluvčí
Sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndt Posselt
vyzval našeho prezidenta Václava Klause, aby vyhlásil
v České republice Rok vyhnaných Němců. Sieg Heil!

jp
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Vážení vzácní hosté, vážení spoluobčané,
letos je tomu již 70 let od pravděpodobně nejtra-

gičtějšího období našich moderních dějin, od heydri-
chiády, od této krvavé msty německých nacistických
okupantů za smrt jednoho z nejvýše postavených
a současně nejnebezpečnějších mužů nacistického
režimu Reinharda Heydricha. Tisíce našich nevinných
spoluobčanů, kteří byli tehdy nacisty zavražděni,
uvězněni a mučeni snad nejvíce symbolizují dvě slova
– Lidice a Ležáky. Ta se stala věčným mementem.

Ležáky, tato už sedm desetiletí neexistující ves-
nička, na jejímž původním území jsme se dnes sešli,
vyvražděná a vypálená oddíly SS a gestapa jako
exemplární kolektivní trest za spolupráci některých
jejích obyvatel s londýnským odbojem, se – spolu
s Lidicemi – stala symbolem utrpení našeho národa
v období německé okupace. Právě před 70 lety oddíly
SS a gestapa na tomto místě zavraždily 33 dospělých
obyvatel Ležáků. Jedenáct jejich dětí bylo odesláno
do koncentračních táborů, kde s výjimkou dvou přišly
o život.

Vyhlazení Ležáků nebylo žádnou náhodou. Byl to
promyšlený čin německých okupantů, který nazna-
čoval možný osud Čechů, pro něž – podle německých
nacistů – nemělo být v naší, tisíc let existující vlasti
v budoucnu žádné místo. Jen málo scházelo k tomu,
aby se osud lidí z Ležáků stal osudem miliónů našich
spoluobčanů.

Od této strašné doby uběhlo 70 let. O tragédii druhé
světové války, okupace, zločinech nacistů se již
dlouhá desetiletí hovoří, učí se o nich ve školách, při-
pomínají se na stovkách pietních shromáždění. Přesto
se obávám, že se stává stále obtížnějším odkaz a me-
mento těchto událostí a míst v povědomí lidé udržet.
Přes velký počet věnců každoročně kladených na pi-
etní místa a přes tam pronášené slavnostní projevy
ubývá porozumění tomu, o co tehdy vlastně šlo, kdo
byli viníci a kdo oběti, jaké byly příčiny a jaké důsledky
jednotlivých okamžiků, co čemu předcházelo a co po
čem následovalo.

Není to pouze naše chyba. Již léta se po nás chce,
abychom ve jménu politické korektnosti a e jménu
povinného všeobecného sbratřování se na hrůzy války
a okupace zapomnělo. Abychom relativizovali příčiny
a následky onoho tragického období evropských
dějin, abychom souhlasili s myšlenkou symetrie viny

a abychom se cítili stejnými viníky, jako ti, kteří mají
Ležáky, Lidice a spousty dalších podobných hrůz na
svědomí.

Nacistický teror, zločiny a fanatický odpor, který
Němci do poslední chvíle války kladli, násilně ukončily
tisícileté soužití Čechů a Němců v českých zemích
a zbořily složitě budovanou důvěru a spontánní
ochotu k jeho pokračování. Vzdálily nás navzájem.
Odsun německého obyvatelstva z našich zemí byl lo-
gickým vyústěním této tragické kapitoly našich dějin.
Zopakoval-li před měsícem v Norimberku předseda
Sudetoněmeckého landsmanšaftu Franz Pany svůj
loňský výrok, že je Václav Klaus „nepřátelsky naladěn
vůči Německu“, rád bych mu vzkázal odsud z Ležáků,
že to pravda není, že pouze nemohu, nechci a ne-
smím zapomenout na to, co se u nás – ale i na mnoha
jiných místech Evropy – v době II. světové války dělo.

Léta komunismu a studené války neumožňovala
vést k těmto tématům dostatečně otevřenou diskusi.
Tato léta se stala i jakýmsi závojem, který pro mnohé
atmosféru války a poválečné doby zahalil a který ně-
kterým z nich umožnil pokoušet se – s narůstajícím
odstupem času – přepisovat historii. 

Jsou to právě místa, jako je toto, kde si velmi silně
uvědomujeme náš závazek a naše odhodlání udržet
a dalším generacím předat náš stát, za nějž vděčíme
nejen známým hrdinům, ale i mnoha anonymním
obětem tehdejší doby.

Nový prezident Spolkové republiky Německo Joa-
chim Gauck mi v předvečer 70. výročí vyhlazení Lidic
a Ležáků zaslal dopis, v němž jasnými a silnými slovy
odsoudil zločiny německých okupantů a vyzdvihl hr-
dinství příslušníků českého odboje. Vážím si tohoto
jeho omluvného a vstřícného gesta, které z německé
strany na podobné úrovni dosud nezaznělo. Prezident
Gauck jím vyslal signál, že cestou do budoucnosti
není kladení požadavků, nýbrž poučení se z historie
a úcta k sousedům. Jen taková cesta může naše ná-
rody dovést ke šťastnější budoucnosti.

Dnešní svět je ve srovnání s tím, co prožívaly ge-
nerace před námi, lehčí a bezpečnější jen zdánlivě.
Buďme proto svorní a odhodlaní a mějme úctu ke
svobodě a k naší historii. Jenom tak může naše země
a my s ní obstát. Mějme to na paměti.

Děkuji Vám za pozornost.
VÁCLAV KLAUS, prezident České republiky 

Projev u příležitosti pietního aktu k 70. výročí
vypálení osady Ležáky, 24. června 2012
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Milé holčičky! 
Když autor začne citovat sám sebe, znamená to,

že se vyčerpal? Ne, to on se raduje, že jeho ně-
kdejší, z rukávu sypané věty, prověřené časem
a novými zážitky, jsou stále platné. Tak proč nepo-
těšit čtenáře jejich připomínkou. V tomto případě
dokonce připomínkou připomínky, neboť v jednom
dopise z Bamberka až jsem rozebírala svůj úryvek
ze starší prózy: „Proč Němci tak strašně milujou Vá-
noce? Protože se konečně něco děje!“ V Bamberku
se Vánoce dějí od počátku adventu a to tak agre-
sivně a okázale, že nám, cizincům, je z toho úzko.

Středověká romantika městečka zmizela pod bli-
kajícími poutači, cingrlaty a mocným vpádem Santa
Klausů (živých, nafukovacích, sádrových, molitano-
vých, hadrových a vyřezávaných) .I důstojné starší
dámy se prochází korzem dočasně znehodnoceny
červenými špidlatými čepičkami, na jejichž herme-
línovém lemu se nějakou technikou rozsvěcují ma-
ličké žárovičky, a všem to připadá roztomiloučké
a dojemné, neboť Vánoce jsou přece návratem do
dětství. Skutečné děti v kočárcích, ta rukojmí s hrů-
zou vytřeštěným očima, jsou zaparkovány před
vchody do obchodů, kde červenobílé figuríny s na-
čepýřeným vousem hrobovým hlasem vyhrožují, že
na Boží hod přijdou až k nim do domu. Rodiče si
s pohárkem punče v ruce prohlížejí výlohy a je jim
šumafuk, že jejich ztichlé mimino z posledních sil
překonává záchvat psotníku a že jednou, až do-
roste, mu psychoterapeut bude draze vymotávat
z houštiny paměti tu hororovou zadrhlinu.

Na tržišti, mezi vzorně sešikovanými stánky,
kulhá holub s nalomeným křídlem, neboť podupá-
vající dav nehledí pod nohy, ale na pulty zavalené
cetkami. V zasklené vitrínce se obden střídá sošný
seriál. Předvádí blonďatou Bavoračku, kterak ne-
vědomky k naději přišla a pak s ní a se smířeným
tesařem doputovala až k té azylové chýši. Zatímco
dojaté maminky vysvětlují svým dětem to nevy-
světlitelné a pak je za pozorný poslech vedou d
fronty na klobásku, perník a punč bez alkoholu, hu-
bení černovlasí azylanti s očima vyprahlýma jako
poušť aspoň vdechují ty mastné vůně. Jiní Lidé

Cesty odhodlaně předvádějí před obchodním
domem HERTIE své amatérské kejkle a drnčí dva
akordy na kytaru. Sytí občané je v kruhu pozorují
a smějí se, když barevné koule na pružině vypad-
nou z prokřehlých dlaní na mokrou dlažbu. Pro bě-
lovlasého Maďara před klenotnictvím naproti
nejsou kejklíři konkurencí, jeho čardáše by mu ve
vinárně vynesly jmění. Ale na vinárnu nemá papíry
a ty sporé mince v otevřeném pouzdře, vylepeném
Mistrovými fotografiemi z mladších let a z lepších
časů, slibují sotva večeři v mekáči.

Zatímco tržiště už pulzuje k poločasu, obchodní
domy jsou ještě prázdné, ale je to klid před bouří,
která vypukne kolem patnáctého prosince. Vánoce
prý vynášejí německým obchoďákům 40% z cel-
kového ročního zisku! Tak skvělý kšeft ovšem vy-
žaduje dokonalou strategii, mravenčí přípravu
a osobní nasazení každého zaměstnance. I od-
borné námezdní síly si tu o Vánocích našetří něco
do punčošky. Herci se uplatní v živých výjevech
a scénkách, hudebníci vystřídají obvyklou repro-
dukovanou hudbu, servírky, po směně v kavárnách,
roznášejí zdarma zákusky.

Takový „lidský“ přístup samozřejmě láme ledy,
bez něj by si zákazník v těch nablýskaných chro-
movaných prostorách svatyně připadal jako boso-
nožka Gerda v mrazivě třpytném zámku Zimní
královny. Ani na vůně se tu nezapomíná, na ty
z parfumerie, nabízené k okoštování v testovacích
flakonech, ale i na ty uměle uzené, pečené a sma-
žené, které se vhání větráky nad eskalátory a na-
vozují domácí útulnost a chuť odpočinout si
a občerstvit se v restauraci pod střechou. Ale než
se tam ein Kunde (zákazník) dobelhá, musí projít
mnoha patry a mnoha fikanými nástrahami, takže
ho to kafe se štrúdlem nebo s rozinkovou štolou
přijde zatraceně draho. Ovšem Vánoce jsou jen jed-
nou do roka. Naštěstí...

A pozdě večer, když se znavení Kundové a Kun-
dinky s kořistí v lesklých opentlených sáčcích vra-
cejí přes starý most kolem opršeného Ješuy domů,
ozve se z podloubí cigánská verze melodie z Dok-
tora Živaga. Ale oni nemají volné ruce, aby sáhli do

Lenka Procházková
Dva dopisy z Bamberka
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kapsy, a tak si říkají, že ti chlapci s blýskavýma
očima stejně hrají jen pro radost, a protektorsky se
na ně usmějí.

Nejen Simmel ani E. T. A. Hoffmann, natož Těs-
nohlídek, ale vánoční pointu umím vymyslet taky.
Tady ji máte: Těsně předtím, než pak opravdu přišla
ta dlouho očekávaná a dobře propachtovaná Hei-
lige Nacht, jejíž zázračná světýlka v dětských očích
atd..., sbalili si Cikáni fidlátka a vydali se přes most
k hospicu na jižním předměstí, kde měli pronajatou
mansardu. Jenže špatně zacvakli ten futrál, a tak
jim malé mince (feniky, dvoufeniky, pětifeniky a ně-
kolik hudbymilovných českých desetníků) po-
stupně vypadávaly škvírou na dlažbu. Protože však
Cikáni neumějí chodit mlčky a pořád si mají o čem
vyprávět, neslyšeli to slabé cinkání a kutálení pe-
nízků pod nohama. Ale Ješua z kříže to viděl. A bylo
mu těch lidí líto. A tak si uvolnil zpola vydrolený
hřeb z levé dlaně a potom začal odhodlaně vyvi-
klávat ten napravo. Teprve v poslední chvíli si uvě-
domil, že až si osvobodí i druhou ruku, přepadne
bez opory tváří k zemi a hřeb v chodidlech mu roz-
trhne nárty. Naštěstí zrovna v tom okamžiku šel
kolem mladý Indián, jeden z těch pištců, co hráli
Kundům před obchodním domem HONER. A všiml
si a zastavil se. Nebyl úplně střízlivý, a tak mu si-
tuace připadala normální, lidská. „Ich helfen dich,
amigo mio !“ slíbil lámanou bavorštinou, míchaje
v tom slova španělská, a vytáhl ze záhybu červe-
ného poncha nožík na porcování ryb. Přikročil ke
kříži, podepřel levicí Ješuu v pase a tupou stranou
střenky opatrně odrýpl hřeb v chodidlech. Železo
bylo zrezavělé a šlo to ztuha, ale Indián měl prsty
citlivého hudebníka a na třetí pokus hřeb povolil.

Když Ješua, celý zdřevěnělý, seskočil na dlažbu,
sklouzla mu z vlasů trnová korunka a dopadem na
kočičí hlavy se rozlomila jako slaný preclík.“ Como
va?“ zeptal se starostlivě Indián, když pak pozoro-
val první vratké kroky lehce oblečeného
muže.“Gut, ganz gut“, usmál se statečně Ješua,
který už za ta léta v bezdomoví pozapomněl svou
mateřštinu. Pak mu Peruánec možná navlékl své
teplé poncho, to ještě nemám úplně rozhodnuté.
Jistě však je, že když se rozloučili, odešel Indián
klátivě, avšak s čistě hvízdanou melodií na rtech,
směrech k hospicu na severním předměstí, za-
tímco Ješua, s očima upřenýma na dlažbu, spěchal
po značkách Cikánů a sbíral pro ně mědáčky.
Jenže jak známo, měl v dlaních dírky, a tak ty pe-

nízky zase vypadávaly a on si toho, ve své radosti
ze svobody, nevšiml.

Ale přestože došel k hospicu s prázdnýma ru-
kama, Cikáni ho přivítali jako bratra, neboť i oni
jsou Lidé Cesty. A měsíc, ta věčná baterka, svítil do
úzkého okna mansardy, kde spolu pili a hodovali
a do dvaadvaceti hodin třiceti minut i zpívali, ale
pak disciplinovaně dodrželi noční klid, aby neměli
trable s personálem.

Ješua se samozřejmě po dlouhé abstinenci opil
hned prvním tuplákem Pilsu a ráno měl echt koco-
vinu, a tak ho milosrdně nechali v peřinách až do
oběda, zatímco mu v okolních domech vyžebrávali
šaty a zánovní filcové papuče, o číslo větší, aby se
do nich pohodlně vešly lyžařské ponožky. Předtím
se ovšem dlouho slastně sprchoval a Jolanka,
dcera primáše, mu umyla vlasy a vousy heřmán-
kovým šamponem a pak mu natřela dlaně a nohy
teplým husím sádlem, aby se ty rány rychle zajiz-
vily a mohl pro začátek aspoň brnkat na basu, než
se vycvičí na housličky.

No dobře, vím, co si myslíte, ale mně to prostě
nedalo! Jsem přece královna kýče, jak kdysi něžně
řekl amigo Magor...L.

Milé Holčičky!
Ve světové válce 1939-45 padlo z města Bam-

berg 1922 věrných německých vojáků na frontách
Evropy a Afriky. Při pumových náletech položilo
svůj život za vlast 242 mužů, žen a dětí. Pohřešo-
váno zůstalo 1642 bratrů a sester. Vzpomínáme na
vás s neskonalou vděčností.

Mramorová deska s tímto nápisem (v němčině
ovšem) je připevněna na Dolním mostě přes řeku
Regnitz, v místě, odkud je nejfotogeničtější pohled
na malebné nábřežní domy tzv. Malých Benátek.
Poblíž desky je další, která vzpomíná nežidovské
oběti, tentokrát už bez čísel.

Turisté žasnou, ale neviděl jsem, že by si
někdo z nich ty pamětní nápisy fotil. Zato si rádi
a často fotografují jinou desku, která je na Hor-
ním mostě v podloubí Staré radnice a připo-
míná, že hrabě Stauffenberg je symbolem
německého odboje. Datum 20. 7. 1944 je sice
nevysvětleno, ale turističtí průvodci vědí, že
v tomto dni došlo k jednomu z mnoha neúspěš-
ných atentátů na Hitlera a že štábní důstojník
Claus Stauffenberg s dalšími pěti tisíci „spik-
lenci“ byl za svůj „nevlastenecký“ statečný
úmysl po krutém mučení popraven. Ani encyk-
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lopedie se však nezmiňuje, že by popravený
hrabě měl nějaký vztah k Bamberku. Jistě se tu
nenarodil, protože to by Bamberští na tu desku
napsali! A tak mi připadá, že připomínka jeho
činu je na Horním mostě především proto, aby
vyvážila ty dvě desky na Dolním mostě. Pře-
stože žiju v Bamberku už rok a kolem těch při-
pomínek chodím téměř denně, zjistila jsem jen
to, že oněch 242 mužů, žen a děti zabila spoje-
necká puma, která při bombardování mostů ne-
šťastně propadla větrací šachtou do krytu pod
nábřežním svahem.

Je jistě správné vzpomenout na civilní oběti v je-
jich městě nápisem. Otázka je, zda s neskonalou
vděčností. Já bych jako vhodnější cítila snad slova
hluboká lítost nebo úcta. Ale to je spíš jen stylis-
tická nepřesnost.

Ovšem neskonalá vděčnost v souvislosti
s oněmi téměř dvěma tisíci věrných německých

vojáků, kteří za války padli, je už závažnější pro-
blém. Země, která prohrála útočnou vyhlazovací
válku a sečetla své padlé a ještě po letech jim ve-
řejně vyjadřuje neskonalou vděčnost za jejich věr-
nost, přestože se stejnými ústy kaje za smrt
nevyřčeného počtu Židů a antifašistů, se zjevně
ocitá v rozporu.

Jako pamětnice událostí roku 1968 vím, že je
možné vidět v cizích vojácích vyděšené lidi, kteří
plní rozkaz, protože jsou pod přísahou. A jako čte-
nářka Remarqua (a dalších německých autorů) se
dovedu vcítit do složité psychiky mladých mužů,
které vlast povolala do zbraně a poslala je na
frontu, aby stříleli na principy, o kterých jim ještě
včera profesoři na gymnáziu tvrdili, že jsou rovno-
cenné hodnotě lidského života. A oni se do těch
principů tedy strefovali a hodnota lidského života
se jim smrskla do pohybových teček v protější linii.
A i když je válka všechny nezabila, něco v nich

umřelo. Pro vlast. A ta
jim za to byla vděčná
stejně neskonale jako
těm, co kvůli ní padli.
Jakou cenu ale má ta-
kový vděk? Vždyť přelo-
ženo do běžnějšího
jazyka zde vlast vlastně
volá: Drazí moji vojáci?
Děkuji vám, že jste věrně
bojovali za špatnou věc!

V učebnici dějepisu
pro šestou třídu základní
školy teď s Jožinem pro-
bíráme starověké Řecko.
Vítězná bitva athénských
hoplítů (těžkooděnců)
proti obrovské přesile
dobyvačných Peršanů na
marathonské pláni va-
šeho bratra vzrušila tak,
že jsme si tu kapitolu
četli opakovaně. Druhý
den, když jsem přišla
z nákupu, byla na pod-
laze pokoje dlouhá linie
z lega. Silná křídla řecké
sestavy právě svírala
Peršany do kleští, a než
jsem ohřála pizzu, byla
bitva rozhodnuta. PerskáFo
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porážka byla drtivá! Proslulý běžec Feidippidés
svlékl zdroj a vyrazil do Athén. Na rozdíl od učeb-
nice, však po výkřiku „Zvítězili jsme!“ nezemřel vy-
sílením. Vděční Athéňané mu dali napít kořeněného
vína, ošetřili mu nohy a my jsme zvědavě otočili
list.

Soutěska Thermopyl se z legových kostiček sta-
věla skvěle! Ale když Jožin uslyšel, jak strašlivě to
tam dopadlo, zase ji dojatě zbořil. POUTNÍČE, ZVĚ-
STUJ LAKEDAIMONSKÝM, ŽE MY TU MRTVÍ LEŽÍME,
JAKOŽ ZÁKONY KÁZALY NÁM. Ty verše vytesali Ře-
kové na památku spartských hoplitů, kteří v počtu
tří set mužů odráželi útoky perské přesily. A nako-
nec v té soutěsce padli všichni i se svým králem
Leonidasem, který v beznadějné situaci odvolal
spojence rozložené na okolních vršcích, aby je
vlasti uchoval pro další obranné boje. Díky této
obětavé strategii pak Řekové v následných těžkých
bitvách u Salmíny a u Plataj nad okupantem defi-
nitivně zvítězili a zachránili tak nejen svou vlastní
svobodu, ale i základy celé evropské civilizace, jak
s odstupem času komentují autoři učebnice. Váš
bratr se této větě sice pubertálně ušklíbá, ale uši
má stejně zarudlé jako loni, když jsem ho vzala do
krypty pravoslavného kostela v Resslově ulici, kde
našli poslední úkryt atentátníci na Heidricha a kde
jsou ve zdech pořád patrné stopy po kulkách a ten
začatý únikový otvor.

Takticky využívám jeho rozpoložení a čtu mu ty věty
o věrných německých vojácích a o neskonalé vděč-
nosti.“To sis to asi špatně přeložila“, říká mi nejdřív.

„Ne, ne. Dívala jsem se do slovníku a pak mi to
ještě zkontrolovala tlumočnice“. 

„Tlumočnice?“ zpozorní. „A proč se v tom tak
babráš, ty o tom, snad chceš psát?“ „Hm“. 

„Proč? Nepiš o tom. Jsou to jejich mrtví. Byli to
normální frontoví vojáci, ne gestapáci, co ti zabili
dědečka! Prostě o tom nepiš!“

Ale když pak o tom v noci přece jen píšu, křičí
na mě přes zeď:“ Já vím, jak to s tebou je! Tobě je
líto, že už odtud za chvíli odjedeme. A tak si to
městečko, kde nám bylo tak hezky, potřebuješ
něčím zošklivit“.

Hm. Co teď, kazateli? Jak ukončíš svůj mora-
listní dopis? Že význam a smysl obětí by podle by
podle mne účinněji vystihla slova pokornější?
Třeba takto: Ve světové válce 1939-45 padlo
z města Bamberg 1922 německých vojáků na fron-
tách Evropy a Afriky. Při pumových náletech zahy-
nulo 224 mužů, žen a dětí. Pohřešováno zůstalo
1642 bratrů a sester. Vzpomínáme a přemýšlíme.
Vaše zmařené životy nás vedou k pokoře k životu.

(Ukázky pocházejí z knihy Lenky Procházkové
Dopisy z Bamberka, kterou vydal Primus v roce
2000).

Ze své nedávné pedagogické praxe na gymnáziu
i mezi učňovskými adolescenty a ještě pak i mezi
mladšími kluky a dívkami vím, že největšími zlo-
činci na Němcích byli v minulé světové válce
a krátce po ní mongoloidní Asiaté, Rusáci a ještě
častěji po nich mstiví a nesrovnatelně krutější Češi.
Konečně, nejedna paní učitelka pro to měla v po-
sledních dvou desetiletích silný argument - byla
zaštítěna omluvou minulého prezidenta Václava
Havla za masový exodus německého obyvatelstva
z naší země.

Jako papoušci převzali početní čeští publicisté,
i ojedinělí spisovatelé, dávno užívaný německý
pojem vyhnání. Až v posledních dnech pukají silné
ledy. Se vším si zadal nový německý prezident, ně-
kdejší pastor Joachim Gauck z Roztoku svým do-

pisem k tragédii Lidic a k hrdinství českosloven-
ských parašutistů, kteří pozvedli zbraň proti svému
německému katovi.

A nyní promluvil již zcela jasnou a srozumitelnou
řečí v Ležákách i náš prezident Václav Klaus. „Na-
cistický teror, zločiny a fanatický odpor, který
Němci do poslední chvíle války kladli, násilně
ukončily tisícileté soužití Čechů a Němců v čes-
kých zemích a zbořily složitě budovanou důvěru
a spontánní ochotu k jeho pokračování. Vzdálily
nás navzájem. Odsun německého obyvatelstva
z naší země byl logickým vyústěním této tragické
kapitoly našich dějin.“

Klesnou-li prezidentovy preference na základě
nyní vyslovené myšlenky, u mne nepředstavitelně
vyrostou. Myslím, že po právu a po zásluze.

Odsun, nikoliv vyhnání
Zdeněk Hrabica
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Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic? S tímto
podtitulem byl do českých kin od 2. 6. 2011 uváděn
film Lidice režiséra Petra Nikolaeva (*1957) a scé-
náristy Zdeňka Mahlera (*1928). Film měla původně
točit režisérka Alice Nellis, která od tohoto záměru
pro nemoc posléze odstoupila. Zdeněk Mahler se
svým osudovým tématem zabývá již od padesátých
let. Dokladem tohoto mnohaletého zkoumání osudů
skutečných lidí spjatých s lidickou tragédií je mimo
jiné vynikající novela Nokturno z roku 2000. Tuto
vskutku mimořádnou látku posléze objevili filmaři.
Zdeněk Mahler tak dostává v roce 2007 cenu za
Nejlepší nezrealizovaný scénář. Autor vychází z pří-
běhu, inspirovaného skutečnou událostí, kdy otec
byl při zuřivé hádce napaden svým synem, který
hájil svou zchromlou matku a vyčítal otci další mi-
lenku. Při rvačce otec syna neúmyslně zabije
nožem, kterým cosi zrovna krájel a je za to odsou-
zen na čtyři roky do vězení. To mu paradoxně poté
za následné okupace zachrání život. O pozdějším
zničení Lidic coby německé rituální odvetě za aten-
tát na zastupujícího říšského protektora SS-Oberg-
ruppenfűhrera, generála policie Reinharda
Heydricha se ve věznici díky soucitným spoluvěz-
ňům a bachařům ani nedozví. Z vězení je propuštěn
na Vánoce roku 1942 a při návratu domů do Lidic
ho tak čeká strašný šok. Dozví se vzápětí o postří-
lení všech mužů a odvezení žen a dětí do lágrů. Do-
staví se na služebnu Gestapa na Kladně, ale ta
o něho nemá nejmenší zájem. Nechce se mu dál žít
a tak prohlásí, že souhlasí s atentátem na Heydri-
cha, a doufá, že za to bude zastřelen. Tamní šéf
Gestapa se mu vysměje a nechá ho ze služebny vy-
hodit. Po osvobození republiky je snaha, aby se
o něm vůbec nevědělo. Dožije v ústraní. Téma již
zpracoval také Bohumil Hrabal jako jednu epizodu
své knihy Obsluhoval jsem anglického krále. V jeho
podání je to ale otcovrah, který přežije Lidice.

Hlavní filmovou roli Františka Šímy svěřil režisér
Karlu Rodenovi. Muž, který tehdy neúmyslně zabil
svého syna, se ve skutečnosti jmenoval František
Saidl, pracoval jako hutník a byl to prý také značně

neurvalý, drsný člověk. Jeho zchromlou manželku
Anežku si zahrála výtečně Zuzana Bydžovská. Ší-
movu milenku, vdovu Marii Vaňkovou, hraje zají-
mavá slovenská herečka Zuzana Fialová. Herce
a muzikanta Jana Budaře již scénář samotný moc
dojal... Ztvárnil velmi slušně a odlehčeně roli kasaře
Oldřicha Petišky, spoluvězně Šímy. Nevěrného že-
náče, dělníka Václava Fialu hraje začínající Marek
Adamczyk a jím svedenou krásnou dělnici Aničku
půvabná Veronika Kubařová. (Měla ji původně za re-
žírování Alice Nellis hrát Martha Issová, ale Nikolaev
tuto roli naštěstí přeobsadil.) Sukničkář Fiala obelhal
krásné děvče tajemnými náznaky své účasti v pro-
tiněmeckém odboji, jen aby dosáhl svého. Když pak
chtěl ze vztahu vycouvat, protože jeho těhotná man-
želka začala něco větřit, zaslal milence dopis na roz-
loučenou, s náznaky své účasti na atentátu, a že
proto musí zmizet. Dopis určený Aničce ale shodou
okolností skončí v rukách českého továrníka ze Sla-
ného, který celý vystrašený každodenními popra-
vami českých vlastenců vše ihned oznámí na
příslušných místech. Němečtí okupanti tak získali
záminku k vyhlazení Lidic, ač dobře věděli, že ve
skutečnosti se jednalo jen o pouhou klukovinu.

Obsazení Reinharda Heydricha ovšem muselo
každému vyrazit dech. Výborný německý herec Det-
lef Bothe jako by byl jeho skutečným dvojníkem.
Jen jeho předstírané hraní na housle kazí výsledný
dojem. Výběr aktérů do dalších vedlejších rolí nebyl
také vůbec špatný. Od šéfa kladenského Gestapa
Wiesmanna, kterého dostal bravurní německý
herec Joachim Assböck, přes Jana Vondráčka,
který ztvárnil roli sympatického bachaře Zemana
až po lidického faráře v podání Boříka Procházky.
Pozornost si zaslouží slovenský herec Roman Luk-
nár coby strážmistr Vlček, který se po okupaci stane
z rozhodnutí Němců šéfem tamějšího českého čet-
nictva, protože jeho matka byla Němka, a byť okra-
jově se pak musí podílet i na vyhlazení Lidic. Má
například shromáždit a zrekvírovat spolu s pomoc-
níky dobytek a domácí zvířectvo, ve finiši pak sám
hlídá stovky hopsajících králíků zavřených na ta-

Lidice aneb Přišel jste pozdě,
ta akce je už ukončena
Jan Poláček 
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mějším hřbitově, aby snad neutekli německému pe-
káči. Nejednalo se o kolaboranta ze zištných dů-
vodů, byl to jen slušný, tichý člověk, hodně
nešťastný ze své nedobrovolné spolupráce s Ges-
tapem. Ve filmu pak jeho sebevražda na konci války
tak trochu postrádá logiku. A to mu filmaři na rozdíl
od Mahlera nakládali na hřbet další hříchy. Vznikla
tak jen další trochu čítanková moralita.

Režisérka Alice Nellis tedy Mahlerovu předlohu
bohužel předělala k obrazu svému (v titulcích je
uvedena trochu eufemisticky její spolupráce na
scénáři) a poté Nikolaev coby její náhradník do
scénáře také zasáhl, byť již jen v menším rozsahu.
Leč mnoho myslivců, zajícova smrt. Při natáčení
pak řekl, že ten příběh čekal desítky let na zfilmo-
vání a že na place cítí všichni, jak je to pro ně zá-
vazné. Bohužel některé scény se vysloveně
nepovedly. Například nešťastně zkratkovitá, naho-
nem dotáčená a odbytá a přitom pro celý příběh
zásadní scéna atentátu na Heydricha. Ta ve filmu
měla být automaticky a ne až dodatečně na přání
distributora či koho, a už vůbec ne jen jako pouhý
přílepek. Vadí zde také nepřehlédnutelná inspirace
jednou pasáží z filmu Protektor. Naopak vydařenou
scénou je třeba Šímův návrat z vězení domů do
Lidic, kde ho ale čekala jen holá zasněžená pláň,
po níž se brodí plný nevýslovného zoufalství a pak
tam holýma rukama odhrabává sníh; to je skvělá
filmařská práce a přímo Rodenův herecký koncert!
Člověku to dá až zapomenout na jeho herecké ste-
reotypy, kdy buď zavile šeptá, nebo křičí. Nebo
pořád mlčí se stejně sveřepým výrazem. Naštěstí
občas také ukáže, že mluvit (a hrát) umí i docela
přirozeně. Velice věrně působí také německé řá-
dění po obsazení Lidic. Třeba scény z kostela, kdy
němečtí vojáci odebírají pod falešnými záminkami
shromážděným matkám jejich děti, jsou až drásavě
autentické. Stejně jako předtím bestiální výslechy
zatčeného Fialy a Aničky na služebně Gestapa.

Filmovou hudbu má na svědomí James Harries
a Michal Hrůza. Není vůbec špatná, jen někdy se
s filmovým dějem míjí. Za kamerou stál Mexičan An-
tonio Riestra. Jeho občas zpomalované, trhané, nebo
zase zbytečně rozostřované záběry ale jinak velice
citlivě natočenému filmu ubližují. Dvouhodinový film
byl přitom sestřihán z asi 55 hodin natočeného ma-
teriálu. Ve střižně tvůrci neměli vždy šťastnou ruku.
Některé připsané, přeslazené, zmatečné scény s Fi-
alou balícím Aničku, s mladým Šímou jsou jak ze
špatné telenovely a bohužel i některé (nejen) opi-

lecké pasáže s Vlčkem, který stále kdekoho se-
bemrskačsky přesvědčuje o své spoluvině, zavánějí
až ochotničinou a jinak výborný film zbytečně sha-
zují. V původní předloze nic tak hloupého a zbyteč-
ného nenajdete. A tyhle scény paradoxně zůstaly.
Proč ale je oproti knize třeba z českého padělatele
(spoluvězně Šímy) udělán polský? Mariusz Osmelak
coby padělatel Kowalski není špatný herec, leč je to
zcela účelová změna, jejíž účel jsem nepochopil. Zá-
roveň ale byly - a to je horší – předělávány či do-
konce vynechány scény zcela zásadní.

V autorově skutečném příběhu filmových Lidic se
zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, jinak
nemilosrdný kat českého národa, setkal se zástupci
českého dělnictva na Pražském hradě. Svým sou-
kmenovcům vysvětlí ještě předtím svou demagogic-
kou taktiku vůči poddaným Čecháčkům. „Zbavíme
protektorát hlavy, ponecháme mu jen ruce – budou
usilovně pracovat na svém zániku.“ Dělníky z po-
četné delegace z těžkého průmyslu, shromážděné
ve Španělském sále Hradu, osloví pak ovšem jinak:
„Kamarádi práce! Co vám jiní slibovali, já splním. Za
mimořádné výkony v dolech, hutích a ve zbrojov-
kách dostanete zvýšené dávky potravin – náležejí
vám i volné vstupenky na sportovní podniky a kul-
turu.“ Poté se otevřou dveře do salonu s pohoštěním
a Heydrich pobídne užaslé proletáře: „Hradní tabule
je prostřena.“ Svému asistentovi s vyvaleným skle-
něným okem, státnímu tajemníkovi, sudeťákovi K. H.
Frankovi, na odchodu řekne: „Vy je nenávidíte? Vní-
mám je jako vzduch. Vy nenávidíte vzduch?“

Z obou Mahlerových knih (Nokturno a Muž, který
přežil Lidice) jsou pak spojeny rozdílné pasáže,
tedy koncert pro vyvolené soukmenovce, kde He-
ydrich jako člen smyčcového kvarteta přednesl
znamenitě part prvních houslí, a přijetí početné de-
legace českých dělníků z továren na Hradě na
jiném místě. Ve filmové verzi tedy hraje Heydrich
part prvních houslí v Českém kvartetu pro shro-
mážděné dělníky ve Španělském sále pražského
Hradu. K českým dělníkům pak pronese jen krátký
projev, na jehož závěr řekne: „ Mým cílem je učinit
tuto zemi prosperující a platnou částí naší velké
Říše. A vy jste ti, kteří jsou takového úkolu hodni.“
A odejde zavěšen do své manželky. Jen číšník poté
komusi vystrašeně šeptá: „ Kde asi myslíte, že je
ten čtvrtej (z kvarteta)? Na dovolený u moře?“ Úči-
nek původní scény, odhalující nacistickou politiku
cukru a biče, mohl být přitom až omračující. Tady
zbyly jen náznaky.

Lipa_04_2012_LIPA  6.12.12  12:35  Stránka 47



48

RECENZE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Chybí i pasáž scénáře, kdy válcovnou běží Fiala
a křičí: „Hitler napadl Sověty! Na komíně je rudej
prapor!“ Valcíři se vrhli k zaprášeným oknům - na
komíně se třepetala velezrádná vlajka. „Kterej
idiot!?“, zhodnotil útrpně provokaci šéf kladen-
ského Gestapa Wiesmann, který na místo činu
promptně dorazil i s doprovodem. „Rusko je kolos
na hliněných nohách - stačí blitzkrieg a do tří mě-
síců je kaput!“ A dává rozkaz nalézt pachatele. (Jen
pro zajímavost - tato scéna natočena byla a to
včetně následného sundávání rudé vlajky z komína,
ve filmu ji ale nespatříme.) Také tu není zmínka
o okolnostech, za nichž dostane Gestapo v Praze
z Hlavního stanu v Berlíně po telefonu ultimatum,
které jeho šéf Böhme vyslechne v pozoru. „Vůdce
chce při tryzně ohlásit pachatele - jinak se vezeme
na ruskou frontu!“, tlumočil poté vzkaz z nacistic-
kého Olympu svým dvěma nejbližším podřízeným.
„Chce to exemplární úder, aby všichni viděli, co je
čeká, jestli ty vrahy nevydají.“ Podřízený gestapák
připomněl jejich idol: „Generál Heydrich vždy nasa-
hal nervový uzel….“ Vynechaných scén je ale řada.
Nikolaev přitom toužil po natočení dokonalého,
emotivního filmu bez zbytečného patosu. Nedá se
říci, že by se mu to úplně nepovedlo, ale k dokona-
losti leccos chybí. Otázkou také zůstává, proč ho
sám o hodně emocí připravil. Třeba i popravy mužů
na dvoře Horákova statku jsou natočeny až příliš
uhlazeně a nekrvavě, prostě nerealisticky. Zahráli

si zde za odměnu také starostové obcí, které na film
finančně přispěly. A je to vidět, všichni tam jdou
jako na procházku a tváří se většinou netečně.
Hrůzná skutečnost musela být přitom pro muže, vo-
děné po 10 před německou popravčí četu a zároveň
před již postřílené, zkrvavené a mnohdy ještě umí-
rající oběti, přímo nervy a srdce drásající.

Nikolaev se po natáčení vyjádřil, že udělal tento
film nejlépe, jak byl schopen. A že prý smyslem
filmu bylo Lidice polidštit a odlehčit. Možná i tady
je ten zakopaný pes. Možná byla na vině také příliš
krátká, jen dvouměsíční doba na přípravu natáčení.
Mnohé scény jsou evidentně šité horkou jehlou.
A natáčel jen s lidmi, které po pracovní stránce do
té doby vůbec neznal. Možná měl také něčím nebo
někým svázané ruce. Skoro to až vytváří dojem,
jako by neměly být některé věci pojmenovány na-
plno a některé byť i jen vůbec zmíněny. Ediční po-
známka nakladatelství JOTA, uvedená v knižní
podobě scénáře, je zvláštní: Novela Muž, který pře-
žil Lidice je volnou, rozšířenou a necenzurovanou
autorskou verzí textu Nokturno (Primus, 2000). Ať
tak či onak, v této postmoderní době nečekanou,
leč historickou šanci filmově ztvárnit pro mnohé
z nás svého druhu svaté téma Lidic prostě režisér
Petr Nilolaev nevyužil naplno. Film Lidice si ale
stojí pořád o mnoho lépe než rádobyumělecký Pro-
tektor, o historii zkreslujícím, falešném Haberman-
nově mlýnu ani nemluvě.

Ztohoven v pražském kulturním středisku DOX
Skupina Ztohoven na obsáhlé výstavě Kartografie naděje: Příběhy sociální změny představila svou

práci Morální reforma – veřejné kolo, tvořenou deskou ve tvaru Sněmovny se jmény poslanců a mi-
nistrů a jejich telefonními čísly. Tato instalace se ihned rozšířila po internetu. Veřejnosti to umožnilo
nastavit jakési zrcadlo či zpětnou vazbu na konání politiků. „Poskytli jsme jim ten nejpřímější způsob
demokracie,“ řekl Petr Žilka, člen skupiny Ztohoven. Nejoblíbenější u veřejnosti se stal ministr financí
Miroslav Kalousek (TOP 09), kterému lidé řekli od plic, respektive napsali, co si o něm myslí. Zcela
mu zahltili mobil, že nestačil mazat stovky nelichotivých esemesek. Označení pravicová svině patřilo
k těm mírnějším. „Objektivní hodnocení mé práce je například dnešní anketa Financial Times, která
mně hodnotí jako nejdůvěryhodnějšího ministra ze všech ministrů zemí EU. To je skutečné hodnocení
mého nasazení a mé práce pro české daňové poplatníky. Tady je prostě hodnocení Financial Times,
a tady je hodnocení kanálu, který otevřela skupina Ztohoven, nebo tisíc hoven nebo milión hoven, já
nevím, jak se jmenujou,“ reagoval rozčilený, ale ovládající se Miroslav. Hned za ním se v pomyslném
žebříčku oblíbenosti  u lidí ocitl exministr práce a (a)sociálních věcí Jaromír Drábek, asi jen shodou
okolností rovněž z TOP 09, který se také potýkal se zahlceným mobilem plným podobných lichotek,
jaké dostal jeho parteigenosse. Jo, jo, to dobře ví i jeho svatost kardinál Dominik Duka, že hlas lidu,
to je hlas boží. Marek Benda (ODS) zase dostal esemesku s nabídkou, která se nedala odmítnout a ze
které by měl určitě radost i jeho taťulda: „Marku, pojď si dodělat doktora u nás v Chile. Tvůj Augusto
Pinochet ml.“ jp 2. 12. 2012
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Na samém počátku je nalezený zápisník. Vlastně
deník, který si psal spisovatel, dramaturg a scená-
rista Jan Procházka při své cestě na Kubu v roce
1961. Byl totiž kubánskými představiteli požádán,
aby napsal scénář k filmu, který by zachytil teh-
dejší revoluční atmosféru třetí rok po svržení Bati-
stova režimu. Zadavatelé prý chtěli, aby se
v příběhu hodně tančilo a zpívalo, ale i střílelo. »To
byl pro dvaatřicetiletého autora, ctitele Heming-
waye, báječný úkol«, píše po padesáti letech jeho
dcera Lenka Procházková v úvodu reportážní knihy
věnované svému otci Za Fidelem na Kubu.

Byla to ona, kdo nalezl otcovy zápisky. Po zhléd-
nutí filmu, natočeného na základě Procházkova
scénáře – Komu tančí Havana – se rozhodla odjet
na Ostrov svobody a na místě se seznámit s běž-
ným životem nejen v Havaně a velkých městech,
ale i na kubánském venkově. Dostat se do kontaktu
s tamními obyvateli a porovnat tak pět desítek let
staré otcovy záznamy se současností. Na základě
své cesty, která rozhodně nepatřila do kategorie
cesty turistické, a už vůbec ne organizované ce-
stovní kanceláří, popsala svižně a čtivě 250 stránek,
které byly v roce 2011 vydány pod již zmíněným ti-
tulem v nakladatelství Millennium Publishing.

Ačkoli je Procházková bývalou chartistkou,
k čemuž se v knize hlásí, není její pohled na Kubu
natolik černobílý a tendenční, jaký předvádějí na-
příklad struktury typu Člověka v tísni nebo většina
sdělovacích prostředků. Ano, kritizuje tam, kde kri-
tizovat chce (a rozhodně k tomu nepoužívá glazé
rukavičky), s čímž čtenář může, a nemusí souhla-
sit. Ale také vysvětluje tam, kde je třeba českému
čtenáři, nezřídka popletenému z „objektivního“
zpravodajství našich médií včetně ČT, vysvětlit sou-
vislosti. Procházková zmiňuje okolnosti porážky
Batistova režimu, a to třeba i prostřednictvím myš-
lenek a postojů jí obdivovaného amerického spi-
sovatele Ernesta Hemingwaye, který na Kubě
pobýval: Hemingway se vyjádřil k popravám Bati-
stových vojáků takto: Váleční zločinci, které odsou-
dila revoluční vláda Kuby, byli odsouzeni právem.
Byli to zloději, sadisté a kati. Často mučili děti tak
krutě, že jim nezbývalo, než své oběti umlčet…

Osobnosti bratrů Castrů i Ernesta Che Guevary
líčí s respektem. (Fidelovy zásluhy Ricardo shrnul

do dvou bodů: vybojoval Kubě suverenitu a 50 let
ji udržel; stvořil kubánský národ). 

Zajímavé jsou některé dialogy s dalšími Čechy,
kteří přijíždějí na Kubu tak, jako ona a její přítel-
kyně fotografka, na turistické vízum. ‘Pořád nevi-
dím tu chudobu,‘ utrousí přítelkyně. ‚Chudoba je
relativní věc,‘ soudím, ‚musíš pozorovanou skuteč-
nost s něčím srovnávat.‘ ‚Jo, srovnávám to s Peru,‘
vysvětlí cestovatelka.

Dějovou linkou, kterou Procházková udržuje čte-
náře v napětí až do konce knížky, je snaha o set-
kání s Fidelem Castrem za účelem získání
interview. To se jí sice nepodaří, ale zcela náhodou
po prohlídce areálu Hemingwayovy usedlosti,
skrytá ve stínu stromů, se stane svědkem příjezdu
legendárního Comandanta. Avšak, zřejmě překva-
pená nenadálou návštěvou, ze stínu stromů nevy-
jde a zážitek jen popíše: Fidel usedá do železného
křesla u bazénu. Vidím ho z profilu. Ve vzdálenosti
osmi, devíti metrů je jeho postava křehčí, než když
ji zabíraly televizní kamery. Roztřeseným pohybem
si posune na nose brýle, pak sundá čepici s vojen-
ským kšiltem, opře se zády o lenoch křesla a za-
kloní hlavu jako při opalování.

Z mnohých postřehů, zaznamenaných v knize, je
zřejmé, že bývalé Československo žije dodnes
v srdcích mnoha Kubánců a že rozpad federálního
státu nebyl ani Procházkové po chuti. Ošklíbání se
některých Čechů nad nošením triček s vyobraze-
ním Che Guevary hodnotí jako dílo vymatlanců
a výsledky našeho školství. Stejně tak se nezdráhá
napsat o tom, jak SSSR a další socialistické státy
Evropy poskytly ochotně Kubě úvěry a na Kubě
rychle vyrůstaly továrny, cementárny, školy a ne-
mocnice. V diskusích s místními lidmi – díky své
znalosti španělštiny otevřenějšími – mimoděk od-
haluje, že o kubánských disidentech toho tamní ve-
řejnost zas až tak moc neví. 

Za Fidelem na Kubu
Monika Hoření
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Někdy se stane, spíš málokdy než někdy, že se
zničehonic objeví první sbírka dosud neznámého
autora, který má už za sebou věk tak typický pro
začátek básnění, a ohromí.

Dostala se mi do rukou prvotina Michala Brzáka
SITUACE 1984 A JINÉ DROBNOSTI, kterou si autor
vydal za své peníze v roce 2011.

Brzák okouzlí především obsahem – nevěnuje
se postmodernímu nimrání v dávno již pronimra-
ných nicotnostech, nýbrž neváhá sestoupit do re-
ality. Ta sice někdy špiní, ale básník přece umí
vzlétnout i z popela.

„Kdo nepíše / zapomene psát“ – a on nepřestává
psát tam, kde slabší povahy umlkají strachem, že
by si udělali ostudu reflexí triviálního života.

A tak báseň Situace 1944 lze podle poněkud již
omšelých literárněvědných slovníků považovat za
báseň angažovanou, za memento bezmála poli-
tické, leč angažovanost je tu vpravdě básnická
a memento bezmála biblické.

A předcházející báseň Situace 1994, odehráva-
jící se ve vyhlášené prodejně exotických čajů na
Národní č. 20, odhalí za pomoci nejprostších bás-
nických prostředků, kdy jen občasná, ale o to účin-
nější metafora probleskne pod obvazy banálního
plkání a profánního krámského slangu, prázdnotu
byznysu i velkolepost posvátného čajového obřadu.

„Blesk míří na kancelář, přímo / do pootevře-
ného okna. Udeřil. / Tu místo blesku zjevila se ruka
/ a psala po zdi písmem ohnivým: / MENE TEKEL
UFARSIN. / Na Národní vypukl zmatek.“

S jakou lehkostí báseň vytrhne Balsazarův palác
a zarazí ho až po střechu do rozvrzané dlažby Ná-
rodní třídy! Jen si představte Hospodinovu ruku,
kterak archaickým písmem přeškrtává ceník na-
škrábaný roztřesenou latinkou!

Básník se hlásí k lásce a to není málo dnes,
kdy je ke koupi každý cit a kdy se nosí heslo Než
být něžný, to raději cynický! A nejen básní Po
čem opravdu touží ženy dokazuje, že ví, o čem
píše.

Jemné milostné básně Vztahy, Ty, Amor(e), Dnes
se mi chce, Čistá, Solaris, Štěstí, to jsou verše
spadlé z jinačího nebe, než jaké se klene nad Čes-
kem Anno Domini 2012.

„Sluneční kámen září v mém srdci / Petra Sola-
ris…“ Zářit a nezhasínat, to je oč tu běží!

Prvotiny byly v rituálech všech národů vysoce
ceněny a prvorozenci ovšem přečasto obětování
coby nejlepší sousto pro krvelačné bohy. Doufejme
tedy, že další knihy autorův počinek přinejmenším
nezapřou!

Dokonale vytištěnou knížku (Kuttenbergpress)
nápaditě graficky upravil Ivo Vičar.

Někdy se to stane
Karel Sýs 
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Česká televize na počátku února reprízovala do-
kumentární německo-francouzský film z roku 2010,
pod názvem Jak vyrobit paniku. Proč se vedení naší
veřejnoprávní televize rozhodlo zrovna pro tento fil-
mový dokument o konspiračních teoriích? Tvůrci
udávají svými komentáři a při rozhovorech s akti-
visty občanských iniciativ ve Francii a Německu tón
a jasné směřování filmu. Přes farmaceutický prů-
mysl a jeho možné podvody s vakcínami a výrobu
epidemií na Západě, určených podle ruského odbor-
níka na zbrojení Leonida Ivašova ke zničení lidstva,
se posléze dostávají k útokům z 11. září 2001.
V množství informací, které máme díky webu k dis-
pozici, je stále obtížnější rozpoznat informaci od
dezinformace, čte svůj text komentátor, který nás
pak provází celým filmem spolu s hodně emotivní
hudbou. …podle nich (tedy konspiračních teorií)
byly věže Světového obchodního centra vyhozeny
do vzduchu. Do Pentagonu nenaletělo žádné letadlo,
záznamy, na nichž se bin Ládin hlásí k atentátům,
byly zfalšované. S těmito lživými informacemi přišel
původně aktivista Thierry Meyssan ve své knize
Strašlivý podvod (česky vydalo Motto, 2002). Jeho
teze se šíří po internetu díky on line videu. Loos
Change, kultovní film sítě francouzského hudebníka
jménem AtMOH (www.reopen911.info) byl přehrán
stomiliónkrát, emotivně deklamuje komentátor.
Francouzský novinář a politolog Thierry Meyssan
uvedl, že útok na Pentagon neprovedl unesený
 Boeing 757-200, ale řízená střela, což jasně doložil
ve své knize i mnoha fakty. Veliký dopravní letoun
i s 64 cestujícími zmizel beze stopy. Z místa bočního
nárazu do Pentagonu se doslova vypařil. To je ovšem
zhola nemožné… Také manévrování a let těsně nad
zemí jsou u Boeingu 757-200 podle zkušených pi-
lotů nemyslitelné. Několik nahodilých svědků spat-
řilo přilétat k Pentagonu nízko nad zemí bíle
natřenou letounovou střelu (podle popisu zřejmě
AGM-86C, která pronikla venkovní železobetonovou
zdí nejzevnějšího prstence budov, obtáčející Penta-
gon, výbuch pak prorazil ještě i druhý a třetí prste-
nec komplexu) nebo malé vojenské letadlo bez

označení s proudovým motorem vzadu. To by vy-
světlovalo příliš malý otvor – o průměru maximálně 
5 metrů - v boku budovy, a žádné stopy po dopadech
mohutných ocelových motorů, křídel o rozpětí 
38 metrů a ocasu 14 metrů vysokého letadla Boeing
757-200. 

A další z jejich klíčových argumentů, zřícení
třetí budovy číslo 7. Tato věž, která se vzňala od
zřícenin obchodního centra se prý zřítila příliš do-
konale. Zřícení budovy číslo 7 ale není výsledkem
Američany kontrolované demolice, expertiza, kte-
rou vypracoval americký Národní institut stan-
dardů a technologií (NIST, National Institute of
Standards and Technology), to náležitě vysvětlila,
konstatuje s převahou komentář filmu. Jenže,
zpráva NIST se opírá o výsledek zkoušek, kdy byly
modely podlah WTC (World Trade Center) s ocelo-
vými nosníky podrobeny vysokým teplotám v pe-
cích a po delší dobu a ani poté se modely věží
nezřítily. Underwriters Laboratories, které zkoušky
prováděly, pro NIST vypracovaly posudek, že ocel
nezměkla a modely podlah se nezřítily. NIST pak
ve své souhrnné zprávě uvedl ale pravý opak, že
při požáru WTC ocel změkla a podlahy se zřítily.
Ve skutečnosti lokální požár trval krátce, nebyl in-
tenzivní a i teploty byly příliš nízké. Jak doložila
na faktech také americká organizace Architekti
a inženýři za pravdu o 11. září, jednalo se ve všech
případech u WTC o řízené demolice. „Nemůžeme
se dostat do hlavních médií, abychom pravdu 
(o 11. 9.) řekli veřejnosti,“ uvedl pak další akti-
vista, profesor filosofie a teologie a mimo jiné
i spisovatel David Ray Griffin. (V češtině vyšly jeho
knihy Nový Pearl Harbor, Volvox Globator, 2006,
a Usáma bin Ládin: Mrtvý nebo živý?, Disident
Press, 2011). Vědci ve vzorcích ze zřícených budov
nalezli stopy nezreagovaného vojenského nano-
termitu. Nárazy letadel tedy zjevně nebyly příčinou
zřícení věží WTC 1 a 2, které navíc byly navrženy
a postaveny tak, aby odolaly i nárazu největšího
dopravního letadla té doby, Boeingu 707. Do budov
byly předem umístěny tuny termitu spolu s veli-

Jak vyrobit paniku aneb
Výroba propagandy
Jan Poláček
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kým množstvím nějaké vojenské trhaviny. Odbor-
níci jako Niel Harrit mluví dokonce až o 100 tunách
použitého vojenského termitu. Zřejmě se vše při-
pravovalo postupně, zcela nepozorovaně při insta-
laci údajně nového bezpečnostního systému,
nového internetového kabelu a při podivných sta-
vebních pracech v postupně vyklizovaných či ne-
obsazených a uzavřených patrech, které všichni
slyšeli a cítili - včetně vrtacích a pikovacích kladiv,
a také jakýchsi těžkých strojů a přesunů nezná-
mého těžkého materiálu - až se budova zachví-
vala, ale nikdo z normálního osazenstva WTC je
prý nikdy neviděl. Byli to skuteční machři na ří-
zené demolice, vyšší 110 patrové budovy WTC 
1 a 2 se zřítily do sebe během 10 vteřin, nižší 
47 patrová budova WTC 7, nezasažená letadly
a poškozená jen padajícími troskami a následným
lokálním požárem se zřítila také do svých základů
rychlostí volného pádu za 6,5 vteřiny, palačinko-
vým způsobem, tentokrát jen pro změnu odspodu.
Vysvětlení je i pro jezera roztaveného kovu v tros-
kách budov WTC i po více než 6 týdnech od jejich
zřícení. To umí jen termit. Letecký benzín ani omy-
lem. Požáry navíc trvaly jen krátce, samy se uha-
sily. U jedné budovy se pak dokonce v otvoru po
letadle objevila žena, mávala rukama a volala
o pomoc. Budova se zřítila až poté. Občanský ak-
tivista, spoluautor pozoruhodného dokumentár-
ního filmu Zero: An Investigation Into 9-11, italský
levicový europoslanec a novinář Giulietto Chiesa,
na přednášce před promítnutím svého filmu (na
kterém velkou měrou spolupracoval i Dario Fo)
řekl, že za atentáty nestál Usáma bin Ládin, ale že
se nich podílala rozvětvená organizace, zahrnující
především část amerických tajných služeb. Pro-
vedli ho s vědomím, že obětují tisíce vlastních lidí,
v naprosté většině nevinných civilistů. Vše jen
proto, aby mohla být zahájena nekonečná takz-
vaná válka s terorismem. Tedy ve skutečnosti boj
o ropné zdroje a nadvládu nad světem. Podle Chi-
esy nám hrozí velké nebezpečí, oni organizují
válku, aby zlikvidovali velkou část populace. Cílem
je světová diktatura, nastolení Nového světového
pořádku. Hned opět následoval zlehčující komen-
tář tvůrců filmu Jak vyrobit paniku. 

George W. Bush prohlásil krátce po útocích na
Světové obchodní centrum: „Netolerujme 
nestoudné konspirační teorie, týkající se útoků 
z 11. září, záludné lži, které se pokoušejí přesouvat
zodpovědnost směrem od samotných teroristů, od

těch, jež jsou vinni.“ Poté vyslovil klíčovou věc pro
pochopení celé záležitosti: „Každý národ v každém
koutě světa teď musí učinit rozhodnutí. Buď je
s námi, nebo s teroristy.“ A pak také obvyklé „Bůh
žehnej Americe.“ Snahou hlavních médií je tak za
každou cenu udržet při životě oficiální verzi, přes-
něji americký mýtus o 11. 9. jako o teroristickém
útoku 4 unesenými dopravními letadly na USA.
V Evropě existuje ještě jedna země, na kterou
tvrdě dolehly konspirační teorie, a to Německo,
rozhořčuje se komentář dokumentárního filmu.
Kdesi v hospodě ovšem říká aktivistka občanské
iniciativy, že každý, kdo zapochybuje o tom, co ří-
kají mainstreamová média, je v Německu prý po-
važován za cvoka. Aktivisté občanských iniciativ
ohledně 11. září, ale i kolem dalších konspiračních
teorií - většinou mladí lidé - mají vlastně k dispo-
zici především jen internet, zatím ještě svobodný.
Vstup do rozhlasu a televizních debat mají zaká-
zaný. Žádné pochvalné články se o nich nepíší.
A v této informační válce má oproti francouzským
médiím německý tisk v ruce významný trumf, 80
procent Němců totiž důvěřuje svým obvykle sle-
dovaným médiím, pochvalují si v komentáři autoři
tohoto dokumentu. Důvod se vyjeví v rozhovoru se
šéfredaktorem Der Spiegel OnLine, internetovou
verzí časopisu Der Spiegel. …o tom, co se na na-
šich stránkách objeví, rozhoduje redakce, pouze
ona. Vše podléhá kontrole. Žádná informace se
nesmí dostat ven, aniž by nebyla schválená, hovoří
sebejistě pan šéfredaktor. Pro dokonalé odvedení
pozornosti tvůrci filmu na závěr zabrousí ve Fran-
cii k provozovateli webových informačních stránek
Alter Info, kterým je islamistický novinář a akti-
vista Zeynel Cekici, publikující také informace ze
zdrojů z Íránu a (nepřímo) od radikálního libanon-
ského šíitského hnutí Hizballáh. Rozhovor s Ceki-
cim se stočí vzápětí od svobodných informací na
debatu, zda je na Kubě, v Íránu či v Rusku demo-
kracie. On se brání, a nakonec se ptá, zda sku-
tečně tady žijeme v demokracii? Z podněcování
rasové nenávisti za publikování dvou článků (jed-
noho s názvem Imperialismus židovského kapi-
tálu) jiných autorů na svém webu je pak obviněn
i oficiálně a soudní proces s ním a jeho odsouzení
na několikaměsíční podmínku pak autoři filmu
prezentují s chutí v závěru coby višničku na dortu. 

Karta antisemitismu byla coby (falešná) taktika
k umlčení rozehrána svého času také proti naší ob-
čanské iniciativě Ne Základnám. I když se to tvůrci
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dokumentu snažili komentáři vždy shazovat, film
alespoň nezkresleně zprostředkoval například ná-
zory Stefana a Yvese, řadových aktivistů francouz-
ské občanské iniciativy ReOpen911 (obdoby našich
NWOO, New World Order Opposition) a motivy jejich
angažovanosti. Zdrtilo je totiž hned po 11. 9., co
všechno mainstreamové sdělovací prostředky před
lidmi skrývají - pociťují proto jako svou morální po-
vinnost v mezích svých možností informovat lidi.
Média mají obrovskou moc kontrolovat veřejné mí-
nění a prezentovat nám svou vlastní verzi událostí,
podívejte se třeba na bankovní krizi, konstatuje zde
také Giulietto Chiesa. Správný překlad názvu fran-

couzsko-německého dokumentu Manufacturing
Propaganda, uváděného na ČT 2 jako Jak vyrobit
paniku je ve skutečnosti Výroba propagandy. Ně-
komu ostražitému v ČT se to asi zdálo příliš dvoj-
značné, tak včas zakročil. Gratuluju. Paradoxně
zrovna George W. Bush řekl již před drahným
časem a v jiných kulisách: „V Tennessee je takové
staré pořekadlo, vím, že je to v Texasu, nejspíš
v Tennessee, které říká: Podvedeš mě jednou,
hanba, hanba tobě, obalamutilo mě to. Příště už mě
neošálíš“. Česká televize uvedením dokumentár-
ního filmu Jak vyrobit paniku získala po zásluze
další informační náskok. 18. 2. 2012

Tiskové prohlášení iniciativy Ne základnám
V loňském roce jsme pohřbili iluze o listopadu roku 1989. Nepohřbili jsme tím ale vůli věci napra-

vovat. Nechceme jenom přihlížet likvidaci Ústavy České republiky a zastupitelské demokracie. Ústava
zde není proto, aby sloužila zájmům kmotrů, a parlament by neměl sloužit k zobchodování zájmů úzké
skupiny občanů. Vláda České republiky tu není proto, aby připravovala podklady k demontáži státu
a jejich pomocí stát privatizovala. Nepohřbili jsme vůli bránit tomu, aby náš mandát, který vkládáme
do rukou poslanců, byl libovolně zneužíván a sloužil k zájmům elit. Nepohřbili jsme vůli, požadovat
plnění poslaneckého slibu a zachovávání Ústavy a zákonů České republiky: ,,Slibuji na svojí čest, že
svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí  a svědomí". Naší
vůlí je, aby zákonodárci a vládnoucí uskupení byli hmotně zodpovědní za chyby, dluhy, privatizaci státu,
které svým hlasováním umožňují.  Samozřejmostí k výkonu mandátu musí být majetková přiznání,
trestně právní a hmotná odpovědnost členů vlády, protože chybějící sankce za výkon funkce, který
ovlivňuje životy miliónů občanů, umožňuje pohrdat těmito miliony občanů a vytváří elity a korupční
mafie. Nepohřbili jsme vůli sledovat vládní politiku, poměřovat ji základními lidskými právy, potřebami
a zájmy občanů, Ústavou a zákony ČR a mezinárodním právem, zejména dodržováním Všeobecné de-
klarace lidských práv a Charty OSN. 

Tak, jako odmítáme vedení válek, uskutečňování preventivních úderů, zabíjení civilistů, zřizování
vojenských základen na cizím území, stejně tak budeme kritizovat pošlapávání lidské důstojnosti,
kvality života občanů a kvality životního prostředí, politickými, ekonomickými a sociálními rozhodnutími
vlády a parlamentu. Vládci mohou své spoluobčany obrat o mnohé, nemohou jim ale nikdy vzít vůli
věci změnit, a to ani pod hrozbou upálení. 

EVA NOVOTNÁ, 
mluvčí občanské iniciativy Ne základnám

16. 11. 2012
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Jestliže si dovoluji nazvat recenzi MECENÁŠE V OB-
NOŠENÉ VESTĚ (Šulc-Švarc, Praha 2012) parafrází
názvu jedné ze dvou nejčtenějších a nejvydávanějších
knih Valji Stýblové, ačkoli to vůbec není příběh z lé-
kařského prostředí, mám k tomu snad dva dobré dů-
vody. Jak slovo skalpel, chirurgický nožík (ne nůž, jak
hrubě definuje skalpel jinak v mnohém výborná šes-
tidílná československá encyklopedie) stejně jako
zdvořilé slovíčko prosím výborně charakterizuje způ-
sob i slovesného díla známé lékařské osobnosti; na-
povídá její jemnost. Skalpel ovšem umožňuje
nemilosrdně vyříznout, co organismu škodí a co ho
ničí, a i to mne snad ospravedlňuje vidět v autorčině
obraze úsilí o zřízení a vybudování České akademie
pro vědy, slovesnost a umění také odvahu a odpověd-
nost chirurga, který odstraňuje z paměti, z mozku –
v tomto případě paměti národa – bující zhoubné ná-
dory, které jsou s to celý organismus národa zahubit.

Osobnosti mecenáše Josefa Hlávky věnovala
Stýblová už dokonce celou románovou trilogii Lu-
žanská mše (Vita brevis, 2005, Ars longa 2006,
Musis amicus, 2009), která je portrétem skuteč-
ného mecenáše, obrazem, jaký by měl jako noční
můra strašit dnešní sponzory, kteří jsou s to pustit
chlup, často mizerně malý, jen když je to mediálně
zviditelní a díky tomu na tom mnohonásobně vy-
dělají; rádi sponzorují doslova všelijaká show, jimž
tak narůstají astronomické zisky, osud skutečných
hodnot české národní kultury jim je zcela ukra-
dený, cítí se dávno za vodou českého rybníčku; za
velkou louží si ostatně kupují sídla. Z české kultury
je zajímá a chutná jim už jen pivo.

Mecenáš v obnošené vestě není umanutá ná-
stavba vyzývavě vyčítavé lužanské trilogie, jen – ob-
nošenou vestou – nově akcentující Hlávkovu osobní
skromnost, dnes nevídanou, neslýchanou, médiím,
libujícím si v předvádění přepychu, ani trochu ne-
imponující. I to by stačilo na uvítání nejnovější knihy
zkušené autorky. Valji Stýblové jde však o mnohem
víc: o ohrožený osud české vědy, umění a sloves-
nosti; ohrožený ztrátou paměti podporovanou všemi
kanály. Stýblová podrobně (poslušna poznání, že
pravda bývá roztroušena v detailech) vypráví o tom,
jak se obtížně prosazovala idea České akademie
věd a umění (když přece už taková Akademie byla
v metropoli polyetnického rakousko-uherského

mocnářství); jak
myšlenku České
akademie úporně
torpedovali v Če-
chách žijící Němci
i jejich čeští přislu-
hovači; jak mnoho
diplomacie musel
Hlávka vynaložit,
a jak mnohé trpké ponižování musel snést, aby mu
milostivě dovolili v Praze nejen probojovat záměr,
ale i zásadním způsobem financovat zřízení ryze
české instituce, o jakou by nebylo vůbec třeba stát,
kdyby česká věda nebyla všemožně odstrkována
a dušena a kdyby české umění a slovesnost nebyly
na tom stejně nejen ve Vídni, ale ještě tehdy
i v Praze, kde se cítili Němci stále pány, byť už se
třesoucími strachem o svá privilegia.

Už víc než dvě desetiletí jsme úlisně bulvárem,
bulvárními médii i bulvární „vědou“ denně masíro-
váni, abychom uvěřili, že Franta Pepa Jednička byl
skutečně jednička, vlastně sympatický chlapík
a vlídný děda, a že c. k. mocnářství bylo vlastně ide-
álním státem. Tomu mohou uvěřit jen lidé, jejichž
mozkovny zcela vyplňují informační drinky míchané
marketingovými mágy, jen lidé, kteří buď nikdy ne-
měli, anebo nadobro nazlo ztratili národní paměť;
a ovšem to tvrdí ti, co národní paměť programově za-
tratili a jimž jde o to, aby se po staletí slibné české
emancipace Češi, Moravané a Slezané „dobrovolně“,
nuceni k tomu „jen“ ekonomicky, tj. strachem, že ne-
vzdají-li se své identity, své kultury, zajdou hladem,
chladem a bez střechy nad hlavou, vrátili do cho-
moutu a sloužili jako lokaji, kočí a služtičky. Velikost
Mecenáše v obnošené vestě, románu o jednom
z mužů, kteří dokázali svým úsilím pomoci české
vědě, umění a slovesnosti obstát v nelítostné konku-
renci evropských národů a oprávnit smysl existence
národa, je v tom, že se mu věcně, jemně a přitom dů-
razně daří ukázat, jaká opravdu byla dnes i u nás
adorovaná c. k. monarchie. Stýblové se daří jejím slo-
vesným skalpelem – účinněji, než kdyby řinčela
mečem – likvidovat zhoubně narůstají nádor mýtu
o nepotřebnosti a omylu národního obrození.

Neméně cenný je Mecenáš v obnošené vestě
i tím, jak muž velkého technického, praktického,

Skalpel 2012, prosím
Milan Blahynka
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ekonomického a diplomatického nadání věděl o po-
třebnosti národní hudby, výtvarného umění, litera-
tury, jak proto podporoval nejen rozvoj české vědy,
ale jak u nich doma v Lužanech nejen hostil velké
talenty a poskytoval jim zázemí k práci, ale také jak
se u nich zpívalo, muzicírovalo, recitovala poezie;
jak se tam kulturně žilo. A Stýblová o tom všem vy-
práví nejen na základě všeho, co by měl znát a po-
hříchu už dnes nezná každý český maturant,
nejenom oživuje kulturní vzdělání po zkoušce do-
spělosti brzy se scvrkávající, ale mnoha detaily ze
života a díla Karoliny Světlé, Jana Nerudy nebo Julia
Zeyera a bratří Mrštíků překvapí a udiví i promo-
vané absolventy vysokoškolské bohemistiky,
a o Antonínu Dvořákovi a jeho vztahu jak k Novému
světu, tak domovu prozrazuje leccos, co hojná dnes
dvořákovská literatura spíše nepřipomíná.

Autorčin malý chirurgický nožík úspěšně podře-
zává a vyřezává z mozků napadených dnešní politic-
kou demagogií leccos velmi akutního, například
mýtus o domnělých výhodách studia (nadaných dětí
z chudých rodin) na úvěr. Stýblová vypráví, jak zdán-
livě přijatelnou myšlenku Hlávka zavrhl, když si dal
vylíčit, jak to dopadlo v praxi podpůrného spolku Rad-
hošt. Z původního čestného závazku splácet dluh, až
si absolvent vydělá aspoň 800 zlatých ročně, stala se
brzy povinnost, kterou sotva kdo mohl splnit:

„Alois, Vilémův bratr z Diváků, se tomu smál, až
se za břicho popadal, kdo si hned tak vydělá 800
zlatých? „Kdo je dá třebas mně na té mé jedno-
třídce? Ale i když si je někdo nakrásně vydělá, jak
se má oženit a mít děti? To aby je poslal na pole
sbírat klásky, aby měly na kus chleba, když musí
dát každou zlatku na dluh? A Vilém? Ten mi řekl
rovnou: než celý život splácet dluhy, to si radši
hodím oprátku!“

Stýblová dávno proslula jako autorka psycholo-
gické prózy. I zdánlivě jen románová biografie má
také rozměr románu historického a psychologic-
kého. A protože je autorka nad jiné moudrá, nikde
netlačí na pilu a neupozorňuje, jak velice naléhavě
se příběh Josefa Hlávky dotýká dneška. Nechává na
čtenáři, jemuž důvěřuje, aby si domýšlel smysl díla
sám. Aby pochopil, že vysilující úsilí o vybudování
České akademie věd a umění nebylo marné, i když
ta instituce už od počátku trpěla ambiciózní hašte-
řivostí adeptů o členství v ní a neubránila se časem
v mnohém degeneraci a ztrátě renomé. A aby poro-
zuměl, že třeba Hlávkův povzdech na adresu Taa-
fovu, Krausovu a Klapsovu – „nikomu z toho panstva
se nedá věřit“ – má i obecnou platnost.

Úhrnem: jedno z nejlepších, nejlépe napsaných
i nejpotřebnějších děl posledních let. Zdalipak se
mu dostane státní ceny?
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Francouzský filosof a renesanční myslitel, tvůrce
eseje jako nového literárního žánru a sám také
autor několika stovek esejů, v nichž mapoval nejen
život kolem, ale zpytoval i sám sebe. Ač zemřel již
před 420 lety, k jeho odkazu se hlásí celá plejáda
francouzských spisovatelů a myslitelů: La Fontaine,
La Rochefoucauld, Voltaire, Montesquieu.

Pocházel ze staré portugalské rodiny Eyquemů,
která zbohatla na obchodě s rybami a vínem. Narodil
se na zámku Montaigne, kde dospíval pod vlivem
svého otce, jenže jej vedl k poznání myšlenek vý-
znamných humanistů a antických filosofů. V mladist-
vém věku jej poslal na vesnici, kde měl nabýt
prostoty a houževnatosti venkovského člověka. Na
toto období s povděkem vždy vzpomínal. Další
zvláštností rodinného života byla skutečnost, že Mi-
chela učil vychovatel latině, a ten ji zvládl ji tak dobře,
že ji používal jako živou řeč, se kterou se v rodině
mluvilo. Je pozoruhodné, že v šesti letech uměl do-
konale latinsky, ale ne francouzsky. Četbou Plutarcha
a Tita Livia a později i Seneky se tříbila jeho vyhra-
něnost pro republikánské cítění i sklon ke stoicismu. 

Otec pro něho vybral gymnázium Guyenne v Bor-
deaux (roku 1540), proslulé právě svým humanis-
tickým zaměřením. Po studiu práv (od roku 1547)
v Bordeaux, Toulouse a zřejmě i v Paříži, se v 21 le-
tech stal radou v Périgueux a v roce 1557 radou
parlamentu v Bordeaux. Po smrti svého otce v roce
1570 se zřekl svého úřadu a uchýlil se na zděděné
panství Montaigne. A zde nalezl klid a plné soustře-
dění v zámecké věži pro své rozjímání o člověku
a společnosti, jehož výsledky vtělil do první knihy
Esejí. V roce 1580 podnikl cestu do Švýcar, Ně-
mecka, Tyrol a Itálie, v níž dvakrát navštívil Řím.
V lázních ve Ville u Luccy jej zastihla zpráva, že byl
zvolen starostou Města Bordeaux. I když z počátku
váhal se funkce ujmout, osvědčil se v ní natolik, že
byl výjimečně zvolen na další období. 

Jeho však především lákala práce na Esejích, je-
jichž první kniha vyšla v roce 1580 a vzbudila vel-
kou pozornost a příznivý ohlas. (Ale byl i jiný
důsledek, v roce 1676 je církev zařadila na index
zakázaných knih). 

Není nikterak snadné popsat šíři témat, jimž se
věnoval; jsou mezi nimi problémy filosofické i teo-
logické, pedagogické a mravnostní, jindy zase smě-

řuje k poznání člověka a společnosti. Netouží vy-
budovat systém, ale roztěkaně putuje po různých
námětech k rozjímání, zbavuje se teologických
a metafyzických manýr, volí volnost při volbě svých
zájmů. Píše jasným, srozumitelným slohem, umí
i složité jevy objasnit s obdivuhodnou obratností,
píše živým, hovorovým jazykem. 

Pozorní čtenáři nacházejí v jeho esejích skep-
tické postoje, které se mu však nestaly programem,
nýbrž nástrojem ke zkoumání a poznání přírodního
a společenského dění, ale i vlastní osobnosti. Na
druhé straně je i hédonikem, vyznávajícím plný
a radostný život. 

Nezřídka se objevuje při posuzování Esejí stano-
visko, že není třeba je posuzovat a vykládat, ale číst
anebo citovat.

Mohli bychom tedy doporučit našim politikům,
zejména těm, kteří sedí v poslaneckých lavicích,
aby se poučili z následujícího citátu. 

“Jako náš duch stykem s pronikavými a spořá-
danými duchy sílí, nelze ani vypovědět, jakou měrou
upadá a zakrňuje ustavičným obcováním a pobý-
váním s duchy nízkými a chorobnými, je-li již něco
takového naším údělem. Není nákazy, aby se tak
šířila jako tato. Ze zkušenosti víme, zač toho je
loket. Vedu spory a debaty rád, ale jen v úzkém
kroužku a soukromě. Sloužit za podívanou mocným
a honosivě vystavovat o závod svůj vtip a svůj tlach,
to pokládám totiž u čestného člověka za řemeslo
velmi neslušné.” 

A přidáme ještě další výroky, a to o hněvu, který
také cloumá často našimi představiteli a o lhaní,
jemuž tak snadno podléhají:

“Aristoteles praví, že hněv slouží občas za zbraň
ctnosti a statečnosti. Je to pravděpodobné. Nicméně
ti, kdo s ním nesouhlasí, vtipně odpovídají, že je to
zbraň nezvyklého druhu: ostatními zbraněmi totiž
máváme, tahle mává námi; naše ruka ji neovládá,
ona vládne naší rukou; nedržíme ji, ona drží nás.” 

“V pravdě je lhaní prokletou neřestí. Jsme lidmi,
a souvisíme jedni s druhými jenom řečí. Kdybychom
si byli vědomi hrůzy a závažnosti lhářství, potírali by-
chom je ohněm a větším právem než jiné zločiny.”

A na závěr jen lakonické konstatování: “Vždycky
se divím, jak snadno mohou králové věřit, že jsou
vším, a jak je lid ochoten věřit o sobě, že je ničím.”

Michel de Montaigne
Zbyněk Kuchyňka
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Spisovatelka a novinářka Helena Malířová, v sou-
časnosti neprávem opomíjená, patří k významným
osobnostem české kultury. Narodila se v Praze 31.
října 1877 jako Helena Nosková. Už v genech měla
jako její mladší sestra Růžena, později významná
herečka R. Nasková, umělecké schopnosti. Jejich
otec, Josef Nosek, úředník pražského magistrátu,
který vystřídal role vychovatele a důstojníka, se vě-
noval od šedesátých let devatenáctého století pub-
licistické, literární a překladatelské činnosti
v předních pražských časopisech (zejména v Kvě-
tech a Lumíru).

Helena po absolvování klášterní
a poté dívčí školy v Ječné ulici, kdy
také individuálně studovala zpěv, kla-
vír a kreslení, neboť toužila být hereč-
kou, případně učitelkou, se na
sklonku století v kruhu mladých anar-
chistických literátů kolem St. K. Neu-
manna seznámila s o rok mladším
studentem práv a básníkem Janem
Malířem, za něhož se po několika le-
tech provdala. Malíř trpěl tuberkuló-
zou a náklady rodinného života
zajišťovala jeho žena literární a pře-
kladatelskou činností i výukou klavírní
hry a hudebním doprovodem při pro-
mítání němých filmů. Po manželově
smrti v r. 1909 navštívila Paříž, Be-
nátky, Belgii, Holandsko a v době srb-
sko-turecké války v r. 1912 působila
jako reportérka a ošetřovatelka na Balkáně. Po ne-
naplněných milostných vztazích s mladými intelek-
tuály, žila od r. 1913 ve Vídni, kde se seznámila se
svou osudovou láskou, s o pět let mladším Ivanem
Olbrachtem, který ji významně profesně a politicky
ovlivnil a s nímž společně žila dvacet let. Díky němu
vstoupila do sociální demokracie, v r. 1920 ilegálně
navštívila sovětské Rusko jako účastnice sjezdu Ko-
munistické internacionály, a stala se zakládající
členkou KSČ až do vyloučení v r. 1929.

Své sociální a politické přesvědčení realizovala
redakční prací ve vídeňských Dělnických listech.
Po společném návratu do Prahy za první světové

války žili od r. 1920 u Olbrachtova otce Antala
Staška v jeho krčské vile. 

Ve dvacátých letech Malířová intenzívně praco-
vala v levicovém dělnickém a ženském hnutí
a v redakcích komunistického tisku (Rudé právo,
Komunistka, Rozsévačka). Kvůli politické činnosti
se jako její muž několikrát ocitla ve vězení. Po roz-
chodu s KSČ se nevzdala svého levicového pře-
svědčení a pokračovala ve veřejné, zejména
protifašistické činnosti. Po cestách do Francie, Bel-
gie, Bulharska a Německa navštívila v r. 1936 s de-

legací československých intelektuálů bojující
republikánské Španělsko. To už bylo po bolestném
rozchodu s Olbrachtem, který se téhož roku oženil
s podstatně mladší klavíristkou Jaroslavou Kelle-
rovou. Osamělá spisovatelka se nadále věnovala
publicistické a literární činnosti, trpěla však vážnou
srdeční chorobou, které po ročním nemocničním
pobytu v Praze podlehla 17. února 1940.

Literární dílo Heleny Malířové je rozsáhlé. Její
Vybrané spisy, které posmrtně vycházely v l. 1957
– 1966, čítají 6 svazků. Spisovatelčin beletristický
odkaz tvoří povídky, romány, divadelní hry (Přítel,
Bratrství), a básně (Nový rok). Posmrtně vyšla

Hledání lásky 
Vlastislav Hnízdo

(Ke 135. výročí narození Heleny Malířové)
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i próza Mariola, beletristicky zachycující události
z dějin českého divadla. Psala rovněž pohádky
a scénky pro děti a překládala z němčiny, francouz-
štiny, srbštiny a bulharštiny.

V povídkách a románech se soustřeďovala na
vztahy mezi mužem a ženou (sbírky Lidská srdce,
Křehké květiny, První polibky, Jarní rozhovory a ro-
mány Právo na štěstí, Víno, Popel, Srdce nemá
stání, Požehnání, Barva krve). Využívajíc vlastní ži-
votní zkušenosti zachycovala v nich dívčí milostné
okouzlení, romantické a chvilkové lásky i krizové
momenty rodinných vztahů. Intimní příběhy zasa-
zovala do reálných společenských souvislostí
a prostředí, jak je poznala doma i v cizině. 

Vyvrcholením její tvorby je autobiografický román
Deset životů (1937), v němž poutavě vyjádřila ve sty-
lizované postavě Evy Nigrynové šťastné dětství, pe-
ripetie milostných a manželských vztahů, své
zahraniční a profesní zkušenosti, včetně vězeňských
zážitků a politických reminiscencí. Kniha končí bo-
lestným rozchodem s největší životní láskou Pavlem
Dobešem (Ivanem Olbrachtem), vyjádřením životní
osamělosti, ale i snem o nesmrtelné věrnosti. 

Epilogem díla Heleny Malířové jsou její útlé Zá-
pisky z nemoci, bibliofilsky vydané v r. 1985,
v nichž se bez výčitek, kriticky a vyrovnaně vrací
i k posledním setkáním s I. Olbrachtem v květnu
1939. Vyplývá z nich, že jejich vztah nevyhasl, což
dotvrzují i svědectví z posledních chvil Olbrachtova
života.

Helena Malířová se vyznačovala dle konstato-
vání Marie Pujmanové básnickým citem, životní
zkušeností a snadností výrazu, život byl pro ni vždy
důležitější než papír. I to ji umělecky sbližovalo
s Ivanem Olbrachtem.

V jejím urputném hledání lásky nalézáme blíz-
kost s Boženou Němcovou, jak v životních osu-
dech, tak i ve vrcholných dílech obou spisovatelek.
Babička a Deset životů jsou si podobné životní
moudrostí i uměleckou dokonalostí stylizovaného
výrazu. Ne náhodou Malířovou spolupacientky
v Zápiscích z nemoci nazývají pro její laskavost
a empatii babičkou. Spisovatelčin odkaz si zaslu-
huje pro nepřehlédnutelné morální a umělecké
kvality připomenutí v současné rozporuplné du-
chovní atmosféře.
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Sympatickou publikaci shrnující vystoupení, 
referáty a některé novinové zprávy, jež se vážou
k 70. výročí popravy českého spisovatele, režiséra,
dramaturga a protifašistického bojovníka Vladi-
slava Vančury (1891-1942), připravilo občanské
sdružení, které nese umělcovo jméno.

Vznikl útlý sborníček v názvu nesoucí verše Mi-
roslava Floriana: Zastav se na chvíli, krev naše
vstoupila do této země, ale my znovu se vzpřímili. 

Právě tato slova jsou vytesána v místě Vanču-
rova skonu na Kobyliské střelnici v Praze. 

Novinové články žijí krátkým životem, často jen
několik ranních hodin, kdy si hledají své čtenáře.
Další den už musí uvolnit své místo zprávám a tex-
tům novým, aby se též představily, než je potká
stejný osud. Čas od času se však vyskytne příleži-
tost, která se s tímto koloběhem nechce spokojit,
vysvětluje dále v úvodním slovu sborníku Ladislav
Ludvík pohnutky, které členy Sdružení Vladislava
Vančury a jejich příznivce vedly k sestavení této
publikace.Ta je malou připomínkou a poctou Vla-
dislavu Vančurovi, jehož dílo je věnováno všem ge-

neracím a zůstává
stále živým odka-
zem.

V publikaci jsou
zachycena vystou-
pení například na
pietním aktu kona-
ném 1. června 2012
na Zbraslavi, kde
Vančura se svou ro-
dinou po léta žil a odkud byl odvezen gestapem, dále
vyznání představitelů vančurovského sdružení z Háje
ve Slezsku, umělcova rodiště, a články z některých
periodik. Nás také těší, že v publikaci jsou zahrnuty
i příspěvky našich autorů a fotografů z UČS, VNK
a z Haló novin. 

Místopředseda Občanského sdružení Vladislava
Vančury Ladislav Ludvík jen lituje, že počet výtisků
sborníčku je bohužel omezen. Zájemci však mají
k dispozici na webových stránkách www.vancu-
rovci.estranky.cz/clanky/aktuality/ jeho elektronic-
kou verzi. MONIKA HOŘENÍ

Sborník k výročí popravy
Vladislava Vančury
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Jeden z našich nejvýznamnějších českých jazz-
menů, špičkový klarinetista, saxofonista, kapelník
a skladatel Karel Krautgartner, se narodil v Miku-
lově dne 20. června 1922.

Už jako brněnský středoškolák propadl kouzlu
moderní hudby a chopil se proto první příležitosti
stát se členem kapely, která tuto hudbu provozo-
vala. Byl to Slavia Band a po něm v roce 1937 stu-
dentský Quick Band. Setrval v nich do konce 30.
let. Pak přišlo něco přitažlivějšího - orchestr Gu-
stava Broma, u něhož pobyl od roku 1941 do roku
1943. V Brně spolu s dalšími jazzmany v roce 1945
založil soubor Dixieklub. 

Již v roce 1938 vznikl vynikající orchestr Karla
Vlacha. Lubomír Dorůžka o této kapele napsal, že
„byla výbornou školou a praxí našich hudebníků.
Za dvacet let jí prošli všichni, kdo v taneční hudbě
něco znamenali.“ Soprán & altsaxofonista a klari-
netista Karel Krautgartner po té, co přijal lákavou
nabídku od Karla Vlacha, u něho setrval deset let,
tedy až do roku 1955. Stal se tu silnou muzikant-
skou a aranžérskou osobností. Svou tvorbou a in-
strumentací dokonce ovlivnil jistý odklon orchestru
od glennmillerovského pojetí k modernější kon-
cepci Woodyho Hermana, pokud šlo o saxofonovou
sekci. Tu dovedl na světovou úroveň a sám byl
někdy nazýván českým Benny Goodmanem. Vlach
ovšem svou koncepci nikdy neopustil, což ztvrzo-
val také znělkou z několika taktů Millerovy Moon-
light Serenade.

Hudebníci vyznávající jazz se ovšem v 50. le-
tech vymykali představám kulturní politiky té
doby. Jazzová muzika byla označena jako jeden
z projevů upadající, buržoasní, zápaďácké a ame-
rické kultury. V Československu tehdy stačilo, že
tato hudba duševní bídy, tato hudba „tlustých,“
byla odmítnuta v SSSR. Krautgartner k tomu v jed-
nom rozhovoru poznamenal: „Bylo na škodu jazzu,
že se jeho vývoj zastavil. Přestali jsme provozovat
tvorbu, která se nenosila.“ V roce 1956 sestavil
kvintet, v němž zpíval Rudolf Cortéz. O rok později
skupinu rozšířil na septet a od března 1957 hráli
v desetičlenné sestavě. Obsazení bylo hvězdné: Ví-
tězslav Voborník - klavír, Luděk Hulan – basa, Ivan

Dominák - bicí nástroje, Zdeněk Pulec - trombon,
Ivan Preis – trubka, Artur Hollitzer – bastrumpeta,
Karel Krautgartner – altsaxofon, Miroslav Rücker
– tenorsaxofon, Karel Velebný – tenorsaxofon&vib-
rafon a Jan Konopásek – barytonsaxofon. Zpívala
rovněž excelentní Vlasta Průchová. Ze strany po-
řadatelů se začaly ozývat výtky proti programu
a stylu hry, která „napodobovala cizí vzory“. Kam-
paň způsobila rozpad jazzbandu a Krautgartnerovi
řadu nepříjemností. V první polovině roku 1958 za-
kládá Velebný soubor pod názvem Studio 5, který
se jednoznačně přihlásil k modernímu jazzu. Sty-
lově navázali na svou dřívější westcoastovou ori-
entaci a poučili se také z cool jazzu Gerry

Jazz jako životní osud
Karel Krautgartner (20. července 1922 – 20. září 1982)

Jiří Stano

Mistr a jeho tři nástroje.
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Mulligana, Milese Davise a Modern Jazz Kvartetu.
Zahraje si s nimi i Krautgartner. Program skupiny
byl neobvykle vyjádřen již v prohlášení Luďka Hu-
lana: „Chtěli jsme především studovat soudobou
hodnotnou jazzovou tvorbu a také ji sami tvořit,
kdežto běžnou taneční hudbu hrát zcela výji-
mečně. Tím jsme však nechtěli vypovědět boj ta-
neční hudbě, rozhodli jsme se jen cílevědomě
poukazovat na rozdílnost těchto zdánlivě příbuz-
ných odvětví.“

Přes krátkou dobu své existence mělo Studio 5
velký význam pro prosazení jazzu u nás. A to pře-
sto, že skupina se nesetkala se zájmem širšího
publika, ani s pochopením „vyšších míst.“ Naštěstí

pro Krautgartnera ve zmíněných „vyšších místech“
působil také jeho dobrý kamarád a znamenitý
trumpetista, Antonín Dvořák, pracovník kulturního
oddělení ÚV KSČ. Ten našel pro Krautgartnerovy
problémy odvážné východisko, které následně pro-
sadil.

Praha tehdy připravovala 1. Mezinárodní festival
zábavné a taneční hudby (rozhlasových a televiz-
ních stanic) OIRT, který se měl konat na podzim
1958. Pro toto klání viděl Antonín Dvořák jako ide-
ální bigband, který může vytvořit právě jen Kraut-
gartner. A tak vznikl All Stars Band, sestavený
především z muzikantů Studia 5. Tento soubor se
roku 1960 přeměnil v proslulý Jazzový a taneční
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Doklad o Silvestru roku 1959.
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orchestr Československého rozhlasu (JOČR) v čele
právě s Karlem Krautgartnerem.

K významné kulturní akci, jakou se stal Festival
OIRT v Praze a vznik nového jazzového a tanečního
big bandu, přispěl i XX. sjezd KSSS v roce 1956,
který umožnil ústup ždanovovských odsudků jazzu
a tím i jeho následnou rehabilitaci. Už 1. ledna
1960 podnikli naši jazzmani spolu s Krautgartne-
rem úspěšný zájezd do Sovětského svazu, kde na-
vázali plodné styky se sovětskými jazzmany. Od té
doby se také začal normalizovat vývoj českoslo-
venského jazzu. 

Ačkoliv JOČR byl jeden z nejmladších or-
chestrů, brzy si vydobyl mezi nimi své pevné
místo díky Karlovi Krautgartnerovi jako vynikají-
címu sólistovi a skladateli. Orchestr pod jeho ve-
dením hrál světovou i domácí moderní taneční
a jazzovou hudbu na vysoké úrovni. Hudební
zájem sólisty Krautgartnera přesahoval také až
do klasiky, tak jako Bennyho Goodmana (Wolf-
gang Amadeus Mozart: Koncert pro klarinet). Do-
svědčují to jeho nahrávky Glazunova nebo
Debussyho Saxofonová rapsodie. 

Jak šel čas, zřizovatel a zaměstnavatel, kterým
byl Československý rozhlas, stupňoval požadavky
na populárnější repertoár, na produkci popu. Ne-
vyhovovalo mu dosavadní zaměření orchestru
spíše na jazz. V roce 1963 proto došlo k jeho roz-
dělení na TOČR (Taneční orchestr Českosloven-
ského rozhlasu), JOČR (Jazzový orchestr
Československého rozhlasu). Personální složení
obou bylo přitom totožné. Následovalo jmenování
nových dirigentů, Kamila Hály a Josefa Vobruby.
JOČR pod vedením Karla Krautgartnera se dál vě-
noval jazzové hudbě. Krautgartner si zahrál také
v několika filmech, nejznámější z nich je asi Kdyby
tisíc klarinetů, a skládal také filmovou hudbu. Vedle
nahrávání jazzové hudby vystoupil JOČR s velkým
úspěchem v roce 1964 na jazzovém festivalu v Zá-
padním Německu, Münchner Jazztage. V březnu
1967 došlo k přejmenování obou hudebních těles
na Orchestr Karla Krautgartnera, jako výraz oce-
nění jeho dosavadních zásluh. 

Hned po událostech z 21. srpna 1968 Karel
Krautgartner odchází do emigrace. Tady končí
první a nejplodnější část Krautgartnerova života
a začíná pro mne a některé jeho ctitele málo po-
chopitelná druhá, kterou si ale sám vybral. Než
odešel, stačil doma ještě napsat práci o instrumen-
taci taneční a jazzové hudby.

(Mimochodem, orchestr se poté vrací k původ-
ním názvům, a JOČRu se ujímá Kamil Hála. V první
polovině sedmdesátých let nahráli dvě jazz-roc-
ková alba s rockovou kapelou Modrý Efekt, zvláště
druhé z nich, Nová syntéza 2 z roku 1974, bylo
velmi úspěšné).

Nový život na Západě začal Karel Krautgartner
v Rakousku, kde se posléze stal dirigentem or-
chestru rakouského rozhlasu. Později přesídlil do
Západního Německa do Kolína nad Rýnem, kde
studoval na univerzitě hudební vědu, stal se do-
centem a vyučoval na vysokých hudebních školách
v Düsseldorfu - kde měl jazz jaksi domovské právo
a v Kolíně nad Rýnem, v němž 20. září 1982 ve
věku 60 let zemřel.

Nakonec moje osobní vzpomínka, která dokres-
luje, jaký byl Karel Krautgartner člověk, dokresluje
jeho osobnost a muzikantský charakter. Jeho vzpo-
mínaný kamarád Antonín Dvořák vytvořil v roce
1956 taneční orchestr v klasickém obsazení big
bandu, amatérské těleso pro příležitostná vystu-
pování a především pro radost, odpočinek a roz-
ptýlení lidí od svých povolání a každodenních
povinností. Hrál jsem v něm několik let jako klaví-
rista. Vzpomínám, jak si Krautgartner - právě z ka-
marádství k Tondovi - několikrát sedl do
saxofonové sekce orchestru a hrál s námi i přes
půlnoc. Při veřejných vystoupeních naší bandy byl
atrakcí a Tondovi stoupala popularita. Jeho účast
nám vždy pomohla také vzácnými radami. Obdivo-
vali jsme jeho skromnost, se kterou přicházel,
vůbec mu nevadily naše kiksy, vždy se upřímně
bavil.

Vzpomínám zvláště na Silvestra 1959 ve Slovan-
ském domě, kdy přišel hrát, jak se říkalo, „za buřta
a pivo“, zatímco ten večer a tu noc mohl vydělat
jinde slušné peníze. O pauzách vzpomínal na stu-
dentská léta v Brně. Potřeboval se cítit jako nor-
mální člověk, nebrat na vědomí, že je „superstar“,
a zahrát si jen tak pro radost, bez napětí nebo
stresu při výkonech, které se na pódiích od něho
očekávaly. Rozechvělí jsme byli spíše my z obav,
jak před ním obstojíme. Dával najevo, že jsme pro
něho kolegové, kteří milují hudbu, a to mu stačilo
ke sblížení s námi. Měli jsme ho rádi nejen proto,
že byl jazzový gigant, saxofonista a klarinetista
světové špičky, jedinečný a nezastupitelný zjev
českého jazzu, ale i proto, že byl člověk, který se
nepovyšoval. 

Lipa_04_2012_LIPA  6.12.12  12:35  Stránka 61



Záviš Kalandra patří k těm osobnostem českého
historického, estetického a uměleckého myšlení, které
se dostaly do přímého konfliktu s mocí své doby a do-
platily na to dokonce vlastním životem. Za omezená
léta prokázal Záviš Kalandra originalitu a nekompro-
misnost i politického myšlení. Jeho odborný záběr byl
velmi široký od prací historických, filosofických, psy-
chologických, až po práce estetické. Již v polovině tři-
cátých let se hluboce zamýšlí nad otázkami tvorby, ale
i recepce umění, a to nejen umění moderního. Pouka-
zuje na krizi v jeho chápání, v důsledcích pak také na
nutnost  i jiného hodnocení: „Obraz už nemůže ‚před-
stavovat‘, báseň už nemůže ‚vyjadřovat‘, to všechno
jsou právě elementy poznání a ty dnes leží na jiné ro-
vině,....“ (Kalandra, Z., Princip slasti a princip reality
v umění, Volné  směry XXXII. č. 3 – 4, 10. 12. 1935)
Kalandra si byl vědom povinnosti dát svou vědeckou
erudovanost do služeb běžnému čtenáři, a tak často
problematiku dosti komplikovanou podával velmi sro-
zumitelnou formou a publikoval v populárním tisku.
S nadhledem se také díval na jednu z nejkomplikova-
nějších otázek teorie umění, a to otázku hodnoty. Jak
jsou výstižná jeho přirovnání například v časopise Svě-
tozor: „…co chcete učiniti s oněmi vyvrheli, kteří ma-
lují něco jiného než tuberkulózního studenta?“ Těmi
vyvrheli myslí Kalandra právě ty autory, kteří se nene-
chají vmanévrovat do dobového klišé. A dále pokra-
čuje: „Co chcete učinit se sochařem, který nesochá
dělníka se zaťatými pěstmi? A vůbec, kdo dá právo na
život té spoustě hudby, která není takzvaně užitková,
kreslířům, jejichž talent je větší než talent obálkářů,
dramatikům, jimž jednoduchý příběh dvou srdcí leze
krkem?“ (Kalandra, Z., Svoboda na jevišti, Světozor
XXXVII.č.15, 15. 4. 1937) Ani jeho chápání kýče není
na rozdíl od mnohých současníků prvoplánové, od-
krývá podstatu věci, když svůj článek také ve Světo-
zoru nazývá „Proč máme všichni zálibu v kýči?“ Jeho
odpověď vychází z lidské potřeby štěstí, z touhy po
happyendu, z potřeby naší osobní reflexe v umělec-
kém díle, ve ztotožnění se s uměleckým dílem. Kalan-
dra chápe tento svět jako svět šidítek, upozorňuje
však: „…svět se sám stará o rozdrcení těchto šidítek,
jež postupně odhazuje na své tvrdé, bolestné cestě
k objektivnímu štěstí.“ (Tamtéž.)

Nekompromisní postoj Záviše Kalandry, který se
projevoval ještě výrazněji v oblasti jeho politické
publicistiky se s postupujícími třicátými lety stále
zřetelněji přiostřoval. Pro Kalandru neexistovala
hranice mezi akademickým a programovým popu-
larizačním pojetím problematiky. Řešil i ty nejslo-
žitější otázky své doby, ve své podstatě i otázky
obecné, tedy nadčasové, ve všech  rovinách, bohu-
žel až k hořkému konci. Osobnost Záviše Kalandry
patří k těm nemnohým, pro které bylo zcela přiro-
zené spojení odborných názorů s jejich výstupy
konkrétně kulturně-politickými, ve svých důsled-
cích i občansko-společenskými. Jeho životní osud
je stálým mementem, který nás upozorňuje na
zrůdnost odsuzování, sankcionování, jiných myš-
lenek než těch, které jsou v dané době normou. Ka-
landrův osud je o to bizardnější, že právě on,
přesvědčený levicový intelektuál, je likvidován re-
žimem, který vyznává stejná světonázorová výcho-
diska. Kalandra byl především tvůrčí člověk, ten,
který nikdy neustrnul na poznaném, jeho vztah
k umění, stejně jako ke společnosti, byl eminentně
kritický, ve svých důsledcích nekompromisní.

Léta 1938 –1945  znamenají pro Kalandru, tak
jako pro mnohé další, prudké osobní proměny, pro
mnohé hraničící až s existenciálními problémy.
Krátké období necelých dvou let 1938 po říjen 1939
bylo pro Kalandru obdobím horečné činnosti. Již
nebyl čas na kulturu a umění, a to z jednoho pro-
stého důvodu. Aby kultura a umění mohly žít, bylo
potřeba se pustit do politického boje. V těchto mě-
sících Kalandra píše do Světozoru, chystá se na
spolupráci s nakladatelstvím L. Mazáče na Nauč-
ném slovníku aktualit, pokračuje ve své spolupráci
s Ferdinandem Peroutkou v Přítomnosti, kde pub-
likuje, v rámci možností tehdejší cenzury, spolu
s Milenou Jesenskou pregnantní srozumitelné
články, například Co se líbí a nelíbí Němcům
v Praze. Časopis Přítomnost však byl úředně za-
staven, Kalandra byl zatčen a odtransportován do
koncentračního tábora v Sachsenhausenu.

Z fašistických lágrů se vrátil v červnu 1945. Po
svém návratu se soustředil především na obsáhlou
práci České pohanství, která byla vydaná v roce
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1947 a která byla jistým vyústěním jeho dlouhole-
tého zájmu o nejstarší české legendy, tzn. Kristiá-
novu legendu a pověsti Kosmovy kroniky. Přidal se
k mnohým předchůdcům, kteří se snažili tyto le-
gendy dobově zařadit a věrohodně interpretovat.
Jako byl již Josef Dobrovský a Josef Pekař. Kalan-
dra  nemohl  tušit, že jeho práce podnítí další ge-
nerace k polemice o datování, tedy zda šlo určení
Kristiánovy legendy do 10. či 14. století. Jako byli
například Jaroslav Ludvíkovský či Oldřich Králík.
V letech 1948–1949 připravoval Záviš Kalandra ob-
sáhlou knihu, jejíž rukopis nemá název. Od pamět-
níků se traduje, že ji chtěl  nazvat Skutečnost
a sen. Ve strojopise je dochováno šest kapitol.
Předpokládá se, že jich bylo deset. Z rukopisu je
evidentní, že text je nehotový. Jeho část je uveřej-
něna ve výboru Kalandrova díla, který zpracoval
Jiří Brabec. (Záviš Kalandra intelektuál a revoluce,
Český spisovatel, Edice  Orientace, Praha 1994.)
V dochované části první kapitoly se Kalandra ob-
rací k Freudovi a snaží se jej chápat a vykládat s ji-
stou distancí. Upozorňuje na lacinost
a rozmělněnost psychoanalytické metody u někte-
rých dalších pokračovatelů Freudova díla. Text je
prokládán vlastními prožitky a pokusy o interpre-
taci vlastních snů. Druhá kapitola je věnována se-
xuální symbolice. Kalandra zde využívá mnoho
příkladů, reálií jak z našeho prostředí, tak také ze
vzdálených kulturních okruhů. Vidí celou proble-
matiku v historickém kontextu, kde člověk jeho
současnosti je determinován jiným prostředím, ji-
nými vztahy. Upozorňuje na to, že: „Ne-li zrovna
chorobné, tedy jistě směšné a nudné je počínání
těch, kdo ve světě lidí nevidí nakonec nic než šílení
lásky a kdo by na ně chtěli redukovat všechny
bdělé myšlenky lidstva a všechny sny jeho nocí. “
(Záviš Kalandra intelektuál a revoluce, Český spi-
sovatel, Edice Orientace, Praha 1994, s. 331). Za-
mýšlí se  nad různými vazbami psychoanalytického
výkladu a surrealistickým uměleckým výrazem,
především u André Bretona. Fragment Kalandrova
rukopisu seznamuje  případného čtenáře nejen
s jeho osobními názory, ale i s celou plejádu histo-
rických i současných, myšleno dobových, pojetí.
Kalandra se průběžně zabýval uměleckou kritikou,
kde snad největší společensko-politický dosah
měla filmová kritika. Právě na ní je patrna nekom-
promisnost jeho přístupu k uměleckému dílu.
V ostrém  článku  z roku 1938 - Surrealismus proti
proudu - jasně odlišuje stalinské chápání kultury

od původního avantgardněleninského: „A ti, kdo
znají celé nebezpečí kalného proudu protileninské
šovinistické reakce, který se rozlévá světem
z centra stalinského byrokratismu, uvítají projev
pražské surrealistické skupiny jako důkaz, že nej-
lepší část našich intelektuálů se dnes už jasně
staví proti proudu. “ (Surrealismus proti proudu.
Proletářské noviny I, č. 4, srpen 1938, s.5, nebo

Záviš Kalandra, intelektuál a revoluce, Český spi-
sovatel, Edice Orientace, Praha 1994, s. 149) Jme-
novitě pak poukazuje právě na ty, kteří přejímají
moskevské praktiky, na rozdíl například od pražské
surrealistické skupiny, která vydala v květnu 1938
brožuru nazvanou Surrealismus proti proudu, je-
jímž autorem byl Karel Teige. Z tohoto nevelkého
Kalandrova článku je patrna  jeho jasnozřivost, kde
naprosto přesně rozpoznává nebezpečí autoritativ-
ního chápání kultury a umění, které nemá nic spo-
lečného s opravdu avantgardními proudy. Bohužel
tato slova nenašla tu pravou odezvu. Jedním z dů-
vodů byla také celková mezinárodní situace, která
na sebe strhávala veškerou pozornost. Jakoby už
nebyl čas, prostor ani zájem řešit problémy kultury
a umění. Kalandra však tyto otázky vždy chápal
v co nejširších souvislostech. Proto i v tomto
článku vidí a deklaruje problémy kulturněpolitické
v přímé souvislosti s tehdejšími politickými pro-
cesy, které probíhaly v Sovětském svazu a které si
vyžádaly desítky obětí. Je až neskutečné, že se
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Záviš Kalandra  stal obětí podobných procesů na
počátku padesátých let. Po roce 1945 se Kalandra
zase vrátil ke své umělecko-kritické práci. Ve slo-
žité době nepodléhal planému nadšení nad umě-
leckými díly, která často vycházela pouze z daného,
tzv. aktuálního či angažovaného tématu, bez
ohledu na vlastní kvalitu samého díla. Tento vysoce
profesionální přístup dokumentuje jeho kritika
filmů Nikola Šuhaj, loupežník, a Sirény. 

Kulturněpolitická problematika po roce 1945
nabývala stále více na dynamice. Kalandra se ne-
zabýval jen teoretickými problémy, ale sledoval
i konkrétní politická jednání, jako například ústav-
ních expertů, kteří řešili otázky vztahů Čechů
a Slováků. Zde se ztotožňoval s názorem tehdej-
šího poverenika L. Novomeského, když napsal, že:
“...třeba považovat za zbytečné přelévání vody do
moře každou další argumentaci o tom, že jsou tu
dva národy, národ český a národ slovenský. Na-
šemu pokolení připadá vznešená, ač těžká, přece
však uskutečnitelná úloha vytvořit z těchto dvou
pojmů jednoznačné synonymum pro jednotný čes-
koslovenský stát. “ (In: Na třech úrovních. Slovo
pracujících I, č. 24, 12.8. 1947, s. 2, podepsáno
Pavel Hofman.) Kalandrovy články v tomto období
se vyznačují organickým propojením konkrétní
kulturněpolitické situace a jeho obecných teore-
tických východisek. Tak například v článku Výroba
a distribuce kultury z ledna 1948 reaguje na pro-
jev Antonína Zápotockého uveřejněný ve vánočním

čísle periodika Práce. V něm tehdejší předseda
ÚRO upozorňuje na zmetky – kýče v kulturní pro-
dukci. Kalandra toho využívá a jde dál, zamýšlí se
nad tím, jak a proč tyto zmetky vznikají, kde je pří-
čina:.“ Nelze bojovat jinak proti kýčům a jejich vý-
robcům, než když vypovíme boj každé servilnosti
ve věcech kultury a když usilujeme o skutečnou
tvůrčí svobodu.“ (Výroba a distribuce kultury.
Slovo pracujících II, č. 3, 20.1. 1948.) Málokdo
tušil, jak jsou bohužel tato slova prozíravá ve svém
naplnění obecně i naprosto konkrétně pro násle-
dující léta.

Pro pochopení významu života a díla Záviše Ka-
landry je nezbytné vylíčit Kalandrův život a tvorbu
až do hořkého konce. V jeho lidském osudu jsou
také ukryty eskapády interpretace jeho osobnosti.
Záviš Kalandra byl odsouzen a 27. června 1950 po-
praven na základě obžaloby, která poukazovala na
jeho zločin velezrady, vyděračství. Skupina, ve které
údajně fungoval, měla dodávat hospodářské zprávy
do zahraničí, a tím poškozovat vývoj v Českosloven-
sku. Samozřejmě, že zároveň jako národohospodář-
ský činitel byl Kalandra odsouzen jako estetik či
kulturně politický činitel. Je pozoruhodné, jak ma-
sově byli tito „ škůdci“ s velkou razancí odsuzováni.
Kalandra se toho dočkal dokonce i u svých nejbliž-
ších přátel, jako byl například E. F. Burian. Osobnost
Záviše Kalandry by si jistě zasloužila větší pozor-
nost už jen proto, že jeho osud patří k výrazným va-
rováním naších dějin.
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Přímá volba podle přesných pokynů Petra Nečase
Ministerstvo vnitra provedlo dvoukolovou kontrolu platnosti podpisů na petičních arších prezident-

ských kandidátů a oba procentuelní výsledky sečetlo. Na základě toho vyřadilo z přímé volby prezi-
dentské kandidáty Tomia Okamuru (nezávislý), Janu Bobošíkovou (Suverenita) a Vladimíra Dlouhého.
Po tomto úspěšném sečtení chybných podpisů na peticích prezidentských kandidátů začal odbor vše-
obecné správy Ministrstva vnitra poskytovat za osobního dohledu plukovníka Kubiceho i další služby
občanům, včetně předpovědi počasí. 

Dotaz: Dobrý den, prosím vás, jaké bude dnes počasí? 20 stupňů. Teď v listopadu? Aha. 10 ráno a 10
večer. Děkuji vám mnohokrát.

Tisková zpráva: Podle nového průzkumu je IQ pracovníků Ministerstva vnitra pravděpodobně 160.
Měřilo se na dvou vzorcích, první vyšel 90 a druhý 70.

PS: Zjistilo se, že policie z pracovních přepisů prováděných odposlechů Davida Ratha (ČSSD) vyjmula
ty pasáže, podle kterých skutečně nevěděl, že si od ředitelky kladenské nemocnice Kateřiny Pancové
a někdejšího poslance za ODS Petra Kotta odnáší úplatek. Rath na nich před odchodem z jejich domu
například říká: "Na to francouzské se těším." Nebo také: "Nesmím ho vypít moc najednou, to víš, to
by mi večer zas bylo špatně".  A pak že tu nemáme demokracii a schopnou policii, jak tvrdí různé po-
dezřelé živly. JP 4. 12. 2012
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Mnoho odborných pojednání se zabývalo proble-
matikou vztahů mezi uměním a společenským vý-
vojem. Vzájemná interakce totiž není určující pouze
pro realistické umělecké vnímání světa, ale ovliv-
ňuje i tvorbu orientovanou abstraktně.

Kulturně antropologické a sociologicky oriento-
vané trendy samozřejmě úzce souvisejí i se sférou
vnímání a srovnávání kulturně estetických para-
metrů. Zákonitě se tedy tato problematika dotýká
také estetické výchovy v jejím sociologicky a me-
todologicky nejširším spektru.

Příklad ze zahraničí
V Haló novinách byl 5. listopadu zveřejněn člá-

nek o neuvěřitelném rozmachu hudebního školství
ve vzdálené Venezuele. Přestože se jedná pouze
o jednu sféru uměleckých aktivit, tedy hudební, do-
kládá, že kulturní oblast nemůže být vnímána se-
parátně od obecného společenského dění a jeho
vývoje. Logicky komunikuje i s dalšími složkami
nejen výchovně vzdělávacími, ale i obecnými.

Zákonitosti obecného vývoje společnosti vždy
měly s všeobecným tvůrčím kvasem mnoho spo-
lečného, ať máme na mysli dobu Klicperovu, Ty-
lovu, Jiráskovu, Čapkovu či Haškovu, meziválečnou
epochu spjatou s tvůrčími výboji avantgardistů
v minulém století či naši současnost. Tyto vazby
jsou zřetelné a v historickém kontextu zcela mar-
ginální. Platilo to odjakživa. Proto se v naší době
mohou jen naivní jedinci domnívat, že tyto ne-
sporné kánony lze donekonečna halit názorově
oportunistickými frázemi, což se samozřejmě do-
týká i sféry obecně kulturní a zejména oblasti umě-
lecké. V umění se u nás tvorba nyní leckdy až
násilně abstrahuje od konkrétních společenských
limitací, čímž dochází nejen ke vzájemnému odtr-
žení objektivně daných vazeb, ale též k nivelizaci
hodnot.

Absence morálky a názorového pluralismu
Přestože naše společnost po roce 1989 nabízela

údajnou snahu o rozvoj demokracie, ke skutečně
pluralistickému obecnému smýšlení, tedy bez jed-
nostranného názorového zaměření, to zejména
v letech devadesátých často mělo až příliš daleko.
»Polistopadová« umělecká produkce nejenže příliš

nenabídla z pomyslných tvůrčích »šuplíků«, tedy
tolikrát avizované údajné stěžejní hodnoty, a to
v žádném uměleckém odvětví, ale dokonce negací
předchozích pozitiv nakonec snížila celkovou úro-
veň obecně vnímaných hodnot estetických, morál-
ních i dalších na nečekaně nízkou úroveň. 

Také dřívější disidentské snažení se vlivem
upřednostňování společensko-mocenských a ze-
jména ekonomicko-hospodářských zájmů v »pore-
voluční euforii« nejenže zcela rozmělnilo, ale
během několika let dokonce téměř zcela rozpadlo.
Moderní kulturní orientace totiž směřovala - ze-
jména v souvislosti s honbou za amerikanizací ži-
vota a s upřednostňováním kultu novodobého
»zlatého telete« - jinam.

Estetická výchova
To platí nejen o samotné kulturní frontě a jejím

vlivu na obecnou společnost, ale neméně ve sféře
edukativní – v našem případě v rovině výchovy
estetické. Například v hudební výchově – tedy
nejen obecně školské, ale i specializované - jsou
oproti naší současnosti nyní mnohem dále nejen
v připomenuté Venezuele, jak je uvedeno v cito-
vaném pondělním článku, ale také například
v Číně, Japonsku, na korejském poloostrově
stejně jako v Rusku či ve státech západoevrop-
ských. Pozornost této oblasti tam totiž věnuje –
oproti současnému stavu v České republice -
nejen kulturní sféra, ale nezřídka rovněž státní
politické subjekty.

Z hlediska didaktického se ve světě tradiční me-
tody prolínají s novými a dokonale propracovanými
výchovně vzdělávacími trendy, zatímco u nás se
například návštěva jednotlivých kurzů v rámci zá-
kladních uměleckých škol (dříve lidových škol
umění) začíná považovat za jev nadstandardní,
tedy za luxus určený pro ekonomicky lépe zajiš-
těné rodiny. A jaká je obvyklá úroveň výchov
v našem obecném školství, o tom je jistě zbytečné
opětovně se zmiňovat. Nezřídka jde o naléhavý,
ovšem tristní stav! To vše se nyní děje v zemi, která
obecnou uměleckou kultivovaností odjakživa oplý-
vala. V zemi, kde například již roku 1934 vznikla
Společnost pro hudební výchovu atd. 
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Quo usque tandem?
Tomáš Hejzlar
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Mediální bulvarizace 
Často se v médiích hovoří a píše o nesystémo-

vosti kulturní činnosti například v souvislostech se
stávkami jednotlivých uměleckých sektorů, při oči-
vidných problémech v rámci sanace památkových
objektů atd., mnohem méně se však poukazuje
právě na tematiku dosahu estetické výchovy, a to
nejen při vzdělávání mladých generací, ale
i v rámci obecné kultivace celé společnosti. Ovšem
vliv na úpadek estetického cítění mají i samotné
sdělovací prostředky – s výjimkou Českého roz-
hlasu – a jejich patrná obecná bulvarizace včetně
trendů hodnotově devalvačních.

Dobře víme, že také kulturní domy se například
proměnily v různé prodejny laciného šatstva, to
ovšem v lepším případě, jindy dokonce v podniky
velmi pochybné pověsti. Ano, i toto vše je ukázkou,
kam jsme za dvaadvacet let »budování kapita-
lismu« dospěli. To však současné české sdělovací
prostředky - až na čestné výjimky – zamlčují.

Kýč se stal ideálem mediálních prostředků, pře-
devším televizních kanálů, a kult průměrnosti, či
dokonce ještě sestupnějších hodnot, je ideálem
současné české společnosti. Kdo má na tyto sku-
tečnosti poukazovat, když ne právě fundované
a objektivní mediální ohlasy?

Namísto špičkových osobností z řad odborníků,
umělců a dalších profesí nás často reprezentují
nejrůznější mediální »hvězdičky VIP«, nejednou do-
konce i za finanční podpory státu. Svědčí o tom na-
příklad okolnosti spjaté se státem finančně hojně
dotovaným karlovarským Mezinárodním filmovým
festivalem i jiné události. 

Ptejme se tedy společně s latiníky, jak dlouho
ještě tyto trendy potrvají, zda existuje cesta k ná-
pravě a jak by měla vypadat. Čili: quo usque tan-
dem?

(Předneseno na Kulatém stolu VNK na téma
 Aktuální otázky současné kultury)
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Poděkování 
Vážený pane Ledecký,
děkuji vám za veřejné projevení vašeho osobního postoje k tzv. "církevním restitucícm". Nesmírně si

vás a vašeho postoje vážím.
Je mi však smutno, že další umělci, kteří mají stejný názor jako vy, jako my, tyto svoje postoje veřejně

nevyjadřují. My nechceme, aby naše republika a náš veřejný prostor byly neustále rozkrádány a aby to-
talitární struktura, která si říká římskokatolická církev, dostala od současné panské koalice dar, který
bude obracet proti naší demokracii.

Nežijeme v totalitě, a proto můžeme svobodně a veřejně pozvednou svůj hlas. Když ale budeme mlčet,
opět do otroctví upadneme. Je to jen na nás.

Vy to víte a proto ještě jednou, vřelý dík. Václav Dvořák - režisér, dokumentarista

Ampule s krví a hlas z lidu Tomáš Pavlíček

Zpráva z maistreamových médií: Pražská arcidiecéze získá ampuli s krví bývalého papeže Jana Pavla
II. V katedrále sv. Víta ji ve středu 21. 11. předá krakovský arcibiskup Stanislaw Dziwisz pražskému ar-
cibiskupovi Dominiku Dukovi. V České republice přitom nepůjde o jediný ostatek tohoto bývalého papeže,
který byl loni blahoslaven.

Propánakrále, co tohle zase je?? Kde a kdy to žijeme?? To Karola Wojtylu nepohřbili celého? Dyť je to
fetišismus a možná i okultismus manipulovat a "čarovat" s něčím tělem po jeho smrti!! Hlavně že kato-
lický papaláši v Polsku nařkli z okultismu děti za dlabání dýní o svátcích Haloweenu (tedy Předvečera
Všech svatých), což se slaví 31. 10. Katolíci jsou pokrytci v krystalicky čisté podobě. Česká katolická
okultní církev za tu ampuli jistě zaplatí tržní cenu - půlku těch pozemků, co jim darovala politická mafie,
pozemků i se stádem volů, teda i s náma, přímo Vatikánu.
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Předseda Jazzové sekce - Artfóra mě přijal vlídně
v inspirativním prostředí v jednom z renesačních pa-
láců v pražské Valdštejnské ulici. Pokud bych přišel
začátkem ledna 2013, mohl bych Karlu Srpovi přát
k sedmašedesátým narozeninám. Prý to ale není
žádný věk, protože Čestmír Císař, který rád navště-
voval Jazzovou sekci, se v prvních lednových dnech
dožije útyhodných devadesáti tří let.

Když jsem se dosyta vynadíval na desítku čer-
nobílých fotografií nositelů Nobelových cen za li-
teraturu, kteří navštívili Jazzovou sekci, včetně
Jaroslava Seiferta, nazrál čas na hodnocení roku
2012 z pohledu Karla Srpa.

"Nelíbí se mi, že policejní složky státu ovládly
výkonnou moc nad justicí a každá stokoruna v na-
šich peněženkách může být označena, že pochází
z trestné činnosti. V písemnostech se zabydlely ter-
míny - mohlo by se stát..., uvažoval o případné ... ,
mohl by tím spáchat trestný čin... , stýkal se s lidmi
podezřelými, že mají možnou návaznost na cizoja-
zyčné gangy..."

Nedá mi, abych Karlu Srpovi neoponoval.
"To připomíná slovník současných bulvárních

médií, která už od samého počátku každý fakt re-
lativizují, aby právníci u soudu měli snažší. A co
když část dezinformací je do veřejnosti, stejně jako

před rokem 1989, pouštěna záměrně. To Vás nikdy
nenapadlo?"

Karel Srp přikývne.
"Nejprve k advokátním kancelářím. Mnohé pro-

tahují případy kvůli palmare, už v této chvíli se
těším na soudy kvůli církevním restitucím. Občan,
který nemá na právníka je zcela bezbranný, a proto
se uchyluje o pomoc k médiím. Pokud jde o dezin-
formace, s těmi pracuje každý režim. Mediální spe-
kulace ovšem vyvolává, že informace, které byly
například v roce 1990 veřejné, jsou nyní v utaje-
ném režimu."

Tento rozhovor měl být o kultuře, ale Jazzová
sekce měla vždy přesah do politiky. I do politiky
polistopadové.

A tak mi Karel Srp ještě dodal.
"Pamatuji si svět od heydrichiády, i u nás doma

hledali nacisté partyzány. Zažil jsem domovní pro-
hlídky kvůli zakázané literatuře v osmdesátých le-
tech minulého století. Pokud dnešní mladí nebudou
respektovat zkušenosti svých rodičů a prarodičů,
dříve či později si nabijí ústa. A měli by se také za-
myslet nad tím, co vede kritiky režimu před rokem
1989 k tomu, že dnes fandí levici."

PETR BURDA
moderátor Rádia Haló Futura 
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Radio Hortus Jazzová sekce 23. října 2012:
Nesouhlas s obnovením tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, za které se staví

i současný primátor B.Svoboda, hodlá vyjádřit Jazzová sekce v sobotu 3.listopadu. Sraz půl hodiny
před polednem na Klárově a odtud pochodem k popravišti na Staroměstském náměstí a zpět Kaprovou
ulicí, pojmenovanou po tehdejším "prokurátorovi", který 27 statečných občanů poručil usmrtit. Žádost
o pochod byla dnes podána. Sympatizanti vítáni. Upozorňujeme, že pravděpodobně ve stejnou dobu
se budou u základního kamene pro obnovení sloupu modlit pro jeho postavení jiní občané, kteří ne-
budou mít s průvodem Jazzové sekce vůbec nic společného. Kdy klekne člen ODS Svoboda nevíme.

Radio Hortus Jazzová sekce 3. listopadu: 
ČT24 informuje o chystaném pochodu proti stavbě Mariánského sloupu. V půl dvanácté vychází

průvod s transparenty označenými jmény 27 českých pánů po dohodnuté trase směrem na Staro-
městské náměstí. Vede jej bubeník. Ve 12 hod. zastavuje na chodníku před orlojem. Enormní zájem
zahraniční a domácí veřejnosti. Pochod monitoruje ČT1 se štábem redaktora Karla Rožánka. Průvod
se zastavuje na boční straně věže. Martin Houska, Lenka Procházková, Jindřich Beránek a další po-
skytují rozhovor dvěma TV štábům. Průvod obejde Staroměstské náměstí a Kaprovou ulicí se vrací
na Klárov. Po oficiálním ukončení následuje v prostorách Jazzové sekce řada skleniček vína. Všeo-
becná spokojenost. KAREL SRP

Návštěvou u Karla Srpa
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Milý Sašo,
poznali jsme se někdy před pětadvaceti lety, kdy jsi

ještě působil s několika svými generačními vrstevníky
na katedře literatury FF UK jako odborný asistent.
Tehdy ses zúčastňoval setkání mladých literárních kri-
tiků, které pořádal Svaz českých spisovatelů, a psal jsi
do tehdejších literárních časopisů. Po převratu mnozí
z tvých kolegů, byvších komunistů či kandidátů KSČ,
nomenklaturních kádrů a loajálních marxistů, zapřeli
svou minulost a s pragmatickou utilitární pilností se
stali hlasateli ideologie nově začínající kapitalistické
éry u nás. Necítil jsi potřebu zříkat se své minulosti
a měnit svůj světový názor. Velmi brzy sis uvědomil,
pokud budu parafrázovat tvá slova z jednoho rozho-
voru, že nastoupil proces sofistikovaně totalitární,
systém mimořádně výkonné diktatury, diktatury
peněz, mocenských klanů, prezentovaný jako liberální,
de facto autoritářský a sektářský, jenž zakrátko ovládl
bohemistiku a dodnes deformuje systém udělování li-
terárních cen, grantů k výzkumu české literatury, vě-
deckých titulů a má vliv na rozhodování o možnostech
prezentování vědeckých a literárních děl. Za své kri-
tické myšlení jsi byl ztrestán. Na fakultě už pro tebe
nebylo místo. A tak ses živil nejdříve jako archivář
a později jako středoškolský pedagog. Stále sám na
sobě poznáváš, že v životě se draze platí za pravdu,
za odvahu, za čestnost, poctivost a odpovědnost.

Vědecký kariérní postup ti byl odepřen, stal ses per-
sonou non grata, tabuizovanou osobou, a tedy nepub-
likovaný a nevydávaný, i když za dvacet let nové
normalizace bys mohl mít ve své biografii několik knih
svých literárních esejí, studií a kritik. Svoboda pro tebe
znamená mít svobodu k práci, možnost ji vykonávat
a být za ni důstojně placen. Tu rozhodně nemáš. Držíš
se zásady, že za vydání knihy nakladateli nic platit ne-
budeš, protože je to podobné, jako by zaměstnanec
platil zaměstnavateli za to, že může pracovat. Ostatně
vydání odborné knihy by přesahovalo tvé finanční
možnosti jako středoškolského pedagoga. Třeba by
nakladatelství Futura mohlo knižně vydat alespoň to
nejlepší z tvých literárních esejí k tvým padesátinám.

Postavení českého spisovatele vidíš v roli žebráka
o sponzoring a prosebníka o publikační prostor. Spiso-
vatelé a s nimi literatura se podle tebe ocitli v roli bez-
domovců, stali se nechtěným odpadem trhu, což je ještě
horší než exil, a dosud si to nechtějí veřejně přiznat.

Doma máš jednu místnost, kde se v policích řadí
stovky básnických a prozaických knížek vydaných sa-
mofinancováním jako samizdat v okrajových naklada-
telstvích, použiji-li tvá slova, to dočasně

marginalizované, umrtvené, zavražděné, to ignorované,
co se nevystavuje na knižních pultech. Nazýváš to skry-
tou tváří české literatury, o níž jsi přesvědčen, že jí patří
budoucnost. Tvou domácí knihovnu bych mohl pojme-
novat Malým památníkem písemnictví zavržených. Je-
jich autoři se stejně jako ty nestali služebníky doby.
O jejich dílech píšeš do Obrysu-Kmene a zmiňuješ se
o nich ve svých rozhovorech. Velice si cením tvého ma-
pování literatury, která stojí stranou zájmu doby.

I přes neutěšený stav naší společnosti a s ní i naší
literatury zůstáváš optimistou a věříš, že se opět vrá-
tíme k myšlence víry v ideály. Bez ní život, práce a ge-
nerační kontinuita nemá smysl. Věříš v humanitu,
pokrok a v elementární spravedlnost, zvláště sociální.

Možná to bude znít někomu vzletně, když o tobě
prohlásím: Patříš k těm, kteří vědí, kam jdou, zatímco
ostatní tě teprve budou následovat. Patříš k těm, kteří
se nadechují zítřkem, zatímco ostatní s atrofovanou
dobou sotva už popadají dech. Patříš k těm, kteří jsou
pevní svými ideály, zatímco ostatní už zeslábli malo-
věrností. Patříš k těm, které překážky posilují, zatímco
jiní hledají, jak je obejít nebo podlézt.

Jsem rád, že jsme se před pětadvaceti lety sezná-
mili a že k sobě po celou dobu pociťujeme blízkost
a důvěru. V letitém a trnitém zápase o uhájení vlastní
důstojnosti v nepřízni doby ti držím palce.

MICHAL ČERNÍK

Náš pohotový paparazzi Vlastimil Hloupý zachytil
Sašu Mikuláška zase in flagranti, jak se tulí k neznámé
sympatické dámě. Nedá těm ženskejm pokoj a nedá.
No, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Vždyť je to
ještě mlaďoch, v padesáti život teprve začíná. Tak ti
divochu do té druhé padesátky přeju i za Výbor národní
kultury, jehož jsi také členem, všechno nejlepší, ne-
nech se ničím a nikým otrávit a ať Ti to píše.

JAN POLÁČEK
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ALEXEJ MIKULÁŠEK, STRÁŽCE SKRYTÉ TVÁŘE LITERATURY
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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

l Jak vnímáte ocenění Unie českých spisovatelů
za občanskou angažovanost, které jste dnes zís-
kala?

Je to pro mě velmi překvapující, to jsem neče-
kala. Od ostatních organizací budu v nejbližší době
nejspíše zavržena, z důvodu jejich nepochopení
toho, co dělám. Dostávám plno negativních dopisů
a měla jsem i incident v tramvaji. Lidé si prostě ne-
uvědomují, co se dnes děje a jsou stále zmasíro-
vaní médii, bohužel i veřejnoprávními. Opět
přemýšlí černobíle a stranicky, místo, aby používali
svůj vlastní rozum. 

l Myslíte si, že společnost opět stojí na křižo-
vatce? 

Ano, teď stojíme na křižovatce a je nutné lidi
rychle probudit, nenechat to na přírodě, ale prostě
na ně zapískat.

l Ono to vypadá, jako by se statečnost a občan-
ská angažovanost znovu »nenosila«.

Otázkou zůstává, kdy se vůbec nosila? Když
jsem podepsala Chartu 77, tak to skončilo tím, že
jsem dvanáct let uklízela v divadle, jako absol-
ventka filozofické fakulty. Občanská angažovanost
je v této zemi vždy určitou předem danou obětí na
úkor soukromého života a případně kariéry. Jsou
ale lidé, které to neodradí, dost takových znám,
a proto nad tímto národem vůbec nelámu hůl.

l Jak vnímáte vše, co se nyní děje kolem takzva-
ných církevních restitucí?

Dnes ve tři hodiny ráno jsem dopsala komentář,
který se jmenuje 102 pachatelů ‚dobra‘, vyšlo to již
na mém blogu na serveru idnes, tam vysvětluju, co
se musí stát. Mělo by se to stát velice brzy.

RADOVAN RYBÁK

Na lidi se musí zapískat
Rozhovor se spisovatelkou Lenkou Procházkovou
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Z diskuze na webových stránkách Haló novin.
Lenka Procházková je mezi bývalými disidenty naprostou vyjímkou. Neuzavřela se totiž do minulosti,

ale žije tím, co se děje dnes a má odvahu se k tomu vyjádřit. Tím dokazuje, na rozdíl od ostatních, že
svou občanskou angažovanost myslela jak v minulosti, tak i dnes vážně. balek.z  2012-11-11 11:46 
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MIKOLÁŠ ALEŠ, 160. výročí narození,
(18.11.1852 – 10.7. 1913 ), malíř, ilustrátor, autor
monumentálních námětů, Národní divadlo a další.
Pokračovatel národního výtvarného vidění.

JIŘÍ BRDEČKA, 95. výročí narození, (24.12.1917 -
2.6.1982), filmový režisér, scenárista a spisovatel.Li-
monádový Joe, Faunovo velmi pozdní odpoledne.

JAN ČEP, 110. výročí narození (31.12.1902 -
25.1.1974), prozaik a publicista, překladatel z fran-
couzštiny. Čep se řadí k těm osobnostem, které dě-
lily svou tvůrčí potenci mezi práci uměleckou –
básnickou a práci teoretickou.Například esejistická
díla Lístky z alba, Tvář pod pavučinou.

VIKTOR DYK, 135. výročí narození, (31.12.1877 -
14.5.1931), básník, prozaik, dramatik a publicista,
autor Krysař, drama Dom Quijot a další. 

MILOŠ FORMAN, 80. výročí narození,
18.12.1932. Patří k nejznámějším filmovým reži-
sérům českého původu. V 60. letech natočil napří-
klad Černý Petr, Hoří má panenko za které dostal
řadu mezinárodních ocenění. V USA kam odešel le-
gálně natočil například Vlasy, Přelet nad kukaččím
hnízdem, Valmont, Amadeus, Goyovy přízraky. Zís-
kal mimo jiné i několik Oskarů. Projekty ve své pů-
vodní vlasti, v roce 2007 jazzovou operu Jiřího
Šlitra a Jiřího Suchého Dobře placená procházka.

JIŘÍ FREJKA, 60. výročí úmrtí, (6. 4. 1904 -
27.10.1952-sebevražda). Divadelní režisér, teoretik
a pedagog. Spolupracoval s divadelníky jako byli
Jindřich Honzl, E. F. Burian a také s jednou z nej-
významnějších osobností moderního levicového
chápání kultury a umění, s Karlem Teigem.

EDUARD FIKER, 110. výročí narození,
(21.11.1902 – 3. 3. 1961), spisovatel, překladatel,
filmový scenárista 

RUDOLF FRIML, 40. výročí úmrtí, (2.12.1879 -
12.11.1972), americký skladatel a pianista čes-
kého původu, k jeho nejznámější dílům patří ope-
reta Rose - Marie

SOBĚSLAV HIPPOLYT PINKAS, 185. výročí naro-
zení( 7.10.1827 - 30.12.1901), malíř, počátku čes-
kého impresionismu. 

BEDŘICH HROZNÝ, 60. výročí úmrtí (6.5.1879 -
12.12.1952), orientalista, zakladatel chetitologie,
osobnost světového významu ve svém oboru. 

ILJA HURNÍK, 90. výročí narození (25.11.1922 ),
skladatel, klavírista, pedagog a spisovatel, osob-
nost širokého uměleckého i teoretického rozpětí.

ANTONÍN CHITTUSSI, 165. výročí narození,
(1.12.1847- 1.5.1891). Jeden z moderních kraji-
nářů poučený francouzským impresionismem. 

JOSEF JUNGMANN, 165 výročí úmrtí (16. 7. 1733
- 14.11.1847 ), jazykovědec, literární historik, pře-
kladatel, národní buditel. Představitel českého ná-
rodního obrození. Krásu chápal jako spojnici všech
umění, jako něco, co musí převažovat nad příjem-
ným a je povýšeno rozumem. 

DUŠAN SAMO JURKOVIČ, - 65. výročí úmrtí,
(23.8.1868 - 21.12.1947), slovenský architekt, pro-
pagátor lidových tradic. Autor památníku generála
Štefánka na Bradle, hotelů v Beskydech. 

ADOLF KAŠPAR, 135. výročí narození,
(27.12.1877 - 29.6.1934), malíř, grafik a ilustrátor
například Babičky Boženy Němcové. 

BOHUMIL KAFKA, 70. výročí úmrtí, (14.2.1878 -
24.11.1942), sochař, autor největší jezdecké sochy
představující Jana Žižku v Praze. Člen uměleckého
sdružení Mánes, pedagog Akademie výtvarných umění.

FRANTIŠEK KOBLIHA, 135. výročí narození,
(17.11.1877 - 12.12.1962) grafik, člen skupiny Sur-
sum spolu například s Váchalem, Zrzavým a dal-
šími.

ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ, 165. výročí narození,
(18.11.1847 – 26.11.1926), spisovatelka a překla-
datelka, autorka libret oper Bedřicha Smetany:
Čertova stěna, Tajemství, Hubička.
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VÝROČÍ 2012
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Výročí domácích významných osobností konce roku 2012
Věra Beranová
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VÁCLAV KLIMENT KLICPERA, 220. výročí narození,
(23.11.1792 - 15.9.1859), dramatik, prozaik a bás-
ník. K nejznámějším komediím patří Divotvorný klo-
bouk, Hadrián z Římsu, Rohovín Čtverrohý. 

KAREL KOVAŘOVIC, 150. výročí narození
(9.12.1862 – 6.12. 1920 ), skladatel, dirigent Ná-
rodního divadla.

JOSEF LADA, 55. výročí úmrtí, (17.12.1887 -
14.12.1957), malíř, ilustrátor, divadelní výtvarník
a spisovatel, tvůrce specificky pojatého národního
výtvarného programu.

JIŘÍ MAHEN, 130. výročí narození, (12.12.1882 -
22.5.1939), dramatik, prozaik, básník, dramaturg,
knihovník a levicově orientovaný kulturní pracov-
ník, působil v Brně. 

ANTONÍN MOKREJŠ, 80. výročí narození,
9.11.1932 , filozof a estetik - v 90. letech publikoval
řadu studií, kterými přispěl k modernímu pojetí
těchto vědních disciplín.

THEODOR PIŠTĚK ,80. výročí narození,
25.10.1932 malíř a filmový výtvarník. 

JAN EVANGELISTA rytíř PURKYNĚ, 225. výročí
narození, (17.12.1787 - 28.7.1869), , přírodovědec,
básník a překladatel. Purkyňův význam dalece pře-
sahoval jeho profesní zaměření. 

BOHUMIL ŘÍHA, 25. výročí úmrtí, (22.2.1907 -
15.12.1987), prozaik, autor knih pro děti. Malý Bobeš
tato knížka doslova ovlivnila několik generací.

IVAN OLBRACHT, 60. výročí úmrtí, (30.12.1952 -
6.1.1882), prozaik a publicista. Autor například, Ze
starých letopisů, Nikola Šuhaj loupežník, Anna pro-
letářka a jiné.

LADISLAV RYCHMAN, 90. výročí narození,
(9.10.1922 -1.4.2007), filmový a televizní režisér,
scenárista. K jeho nejznámějším filmům patří
Starci na chmelu, Dáma na kolejích. 

KAREL SABINA, 135. výročí úmrtí (29.12.1813 -
9.11.1877 ), spisovatel, novinář, libretista oper Bed-
řicha Smetany: Prodaná nevěsta, Braniboři v Če-
chách.

OLGA SCHEINPFLUGOVÁ , 110. výročí narození,
(3.12.1902 – 13.4.1968) , herečka a prozaička, au-
torka divadelních her, mimo jiné textu Český
román, manželka Karla Čapka. 

LADISLAV SUTTNAR, 115. výročí narození,
(9.11.1897 – 17. 11. 1976), malíř, grafik, průmy-
slový výtvarník a umělecký teoretik. 

FRANTIŠEK XAVER ŠALDA, 145. výročí narození,
(22.12.1867 -. 4.4.1937), literární kritik, esejista,
prozaik a dramatik.Šalda byl bezesporu vedoucí
osobností umělecko-kritického myšlení již od pře-
lomu 19. a 20. století. Do českého estetického
myšlení se zapsal jako literární vědec, ale také pro-
zaik, básník, především však jako literární kritik.

JAN ŠPÁTA, 80. výročí narození, (25.10.1932 –
18.8.2006), filmový dokumentarista a publicista. 

PAVEL TIGRID, 95. výročí narození, (27.10.1917-
31.8.2003), spisovatel, publicista a politik. Svou
politickou kariéru zakončil jako ministr kultury
české republiky.

RŮŽENA VACKOVÁ, 30. výročí úmrtí, (23.4.1901
-14.12.1982 ), historička umění, studie většinou
vyšly až v 90. letech.

JINDŘICH VODÁK, 145. výročí narození
(7.11.1867 - 10. 4. 1940),divadelní a literární kri-
tik.

JAN ZRZAVÝ, 35. výročí úmrtí, (5.11.1890-
12.10.1977), malíř, grafik, ilustrátor a scénograf,
člen skupiny Sursum.

FRANTIŠEK ŽÁKAVEC, 75. výročí úmrtí,
(23.2.1878 - 25.12.1937), překladatel, historik
a kritik umění

Předplatné čtvrtletníku Lípa Výboru národní kultury činí pro příští rok 240,- Kč. Pro jeho uhrazení
prosím použijte složenku typu A. Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Číslo účtu:
1930736369/0800. Za Vaše finanční dary k udržení další existence Lípy děkujeme. Jména dárců rádi
zveřejníme na našich stránkách JP
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ANKETA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Anketa Výboru národní kultury 
Jste: žena: muž:

Nejvyšší dosažené vzdělání:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Věk: do 20 let od 20 do 40 let od 40 do 60 let od 60 a výše

Sledujete dění v kulturní a společenské oblasti: pravidelně: nahodile:

Co říkáte změnám v koncepci či pojetí našeho čtvrtletníku Lípa?

Ekonomická situace nás donutila upravit cenu čtvrtletníku na 50,- Kč za výtisk. Byli byste přesto
ochotni pomoci jakýmkoliv finančním darem přispět k udržení časopisu. Jména dárců rádi zveřejníme.

Jaké další autory byste nám navrhli přizvat ke spolupráci na Lípě?

Byli byste ochotni přispívat do časopisu Lípa svými články? Pokud ano, tak na jaké téma?

Od příštího roku bude Lípa vycházet i na webových stránkách VNK, doplněna o aktuální informace
z kulturního a společenského života. Budete i tuto formu využívat?

Prosíme odpovědi na tuto anketu zasílejte na naší adresu nebo na uvedené e-maily. Anketa bude uve-
řejněna také na našich webových stránkách na adrese: www.vybornarodnikultury.cz

Děkujeme předem za vaše vyjádření

Výbor národní kultury, redakce Lípy
Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1
E-mail VNK: vybornarodnikultury@seznam.cz
E-mail redakce: vnk.jp@seznam.cz

Zpravodaj Lípa vydává občanské sdružení Výbor národní kultury v nakladatelství FUTURA.
 Obsahově zpracoval © Jan Poláček. Grafická úprava Jiří Zikmund © typografické studio VAPO.
Logo VNK © Pavel Novák. Tisk a vazba Kaliba. Redakční rada: Jan Poláček (šéfredaktor), 

Věra Beranová, Ivana Blahutová, Jaroslava Dvořáková, Oldřich Hlinka, Vlastislav Hnízdo, Ivana Horová, Hana Hrzalová,
Jaroslava Komoňová, Zbyněk Kuchyňka, Karel Sýs, Jiří Stano, Jana Svobodová, Jiří Szantó. Členové redakční rady
jsou uváděni bez titulů. Autoři příspěvků píší pouze za poděkování. Fotografie na titulní straně obálky Valja Stýblová
od Ivana Noveského a na zadní straně obraz Nad ránem od Bohunky Sarnové-Horkové. Nevyžádané rukopisy se 
nevracejí. Redakce respektuje svobodu slova – ne vždy se však ztotožňuje s názory autorů. Adresa redakce Výbor
národní kultury, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.: +420 222 897 266. Cena volného výtisku 50,- Kč. Předplatné
čísel 1-4/2013 je 240,- Kč včetně poštovného. Objednávky předplatného vyřizuje VNK na výše uvedené adrese. 
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Rytířská 29, č. účtu: 1930736369/0800. Podávání novinových zásilek
povoleno Ředitelstvím pošt Praha, čj. NP 131/1994, ISSN 1210-7476, MK ČR 6706, IČO 63832461. Přetisk článků jen
s dovolením autora a udáním původu. V Praze lze časopis Lípa zakoupit v prodejně Nakladatelství FUTURA, v kanceláři
VNK a Obrysu-Kmene, Politických vězňů 9, Praha 1, dále v knihkupectví H+H a v klubovně OI Ne základnám. Uzávěrka
čísla 4/2012 - 15. 11. 2012. Uzávěrka čísla 1/2013 - 15. 2. 2013. Věra Beranová, předsedkyně VNK a Jaroslav Kratochvíl
místopředseda VNK: vybornarodnikultury@seznam.cz, Jan Poláček, šéfredaktor Lípy: vnk.jp@seznam.cz.
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