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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
tyto řádky píši o svátcích vánočních, kdy již konečně opadl shon v ná-

kupních střediscích, na silnicích, ve vlacích… Hlavně to ve zdraví přežít,
že, a asi to nebyla jenom moje starost. Nyní 24. 12. odpoledne jsou chrámy
konzumu již zavřené a na silnicích postupně zavládl klid. Nákupní šílenství
skončilo úplným vítězstvím nadnárodních řetězců, vlastnících již více než
zbytnělou síť supermarketů a hypermarketů po naší republice. V období
několika posledních dnů před svátky se ani tady u nás před místními 2 ná-
kupáky nedalo s autem zaparkovat, bylo nutno jezdit kolem dokola
a čekat, až někdo zvedne kotvu s plným kufrem a vysmahne odtud. Uvnitř
šlo skoro o život, s narvanými nákupními vozíky se lidé prodírali skrumáží
obdobně postižených lidiček kolem regálů se zbožím. No, ještě že jsou ty
Vánoce jen jednou za rok. Cvokhaus. Doma jsem si po zajetí s autem do
garáže oddychl, že je to už za mnou a svátky vánoční mohou v naší do-
mácnosti vypuknout. Nervy opět byly napnuté k prasknutí, jako každý rok propukly hádky, ale od slav-
nostní večeře nastal konečně vytoužený klid zbraní a já se po rozdání dárků své drahé a již klidné
polovičce a své máti mohl věnovat rozbalování a hned, jak to šlo, jsem se zašil s hromádkou nových knih
do své pracovny. Jako knihomol jsem fusekle, boxerky, trika, kulicha, šálu, atd nechal bez většího po-
všimnutí u zářícího stromečku, letos poprvé nikoliv živého, nýbrž jeho kovové moderní nápodoby. Ale
největší radost nám stejně udělali naši mladí, poprvé od porodu nám pod stromeček přivezli ten nej-
krásnější možný dáreček, hezoučkou holčičku. Ta moje jí už od porodu viděla dvakrát, pro mne to byla
ten večer ale premiéra. Konečně jsme se tak dočkali vnoučete, tedy vnučky. Že si ale ti mladí dali s mi-
minkem načas, jsou spolu 18 let, taky už to bylo za minutu dvanáct. U nás ale u jednoho děcka nezůstane.
Nastal tu z ničeho nic bejbybům, druzí naši mladí mají termín porodu za 14 dní. Tihle jsou spolu už 10
let. Nechtějí prý dopředu vědět, zda to bude holčička nebo kluk. Moc se těšíme na další děťátko v naší
rodině. No, v době, kdy budete číst tyto řádky - a když vše proběhne v pořádku, jak si moc přejeme -
bude už ten drobeček mezi námi. 

Vítejte miláčkové tady v naší české kotlině a ať vás štěstí, láska, radost provází celým životem.
Milí čtenáři, musel jsem se s vámi podělit o svou radost novopečeného dědečka, těšícího se ze svých

prvních vnoučátek. A přeji vám v tom novém roce 2020 vše jen dobré a samozřejmě zajímavé počtení
s naší Lípou. Jan Poláček, šéfredaktor periodika Lípa a člen předsednictva VNK
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Jaký sme aneb Listopadové říjení
KAREL SÝS

Porada na píseckém gymnáziu r. 1898
„Návrh ve příčině oslavy padesátiletého pano-

vání Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Jo-
sefa I. Sešli jsme se dnes s povznesenou myslí,
abychom způsobem slavným projevili svou radost,
že Jeho Veličenstvu, našemu nejmilostivějšímu cí-
saři a králi, ač mnohé bouře přelétly přes posvát-
nou jeho hlavu a mnohá rána těžce se dotkla srdce
Jeho, popřáno bylo Boží milostí dožíti se padesáti-
letého jubilea slavné Své vlády v plné síle a zdraví.
Dále sešli jsme se také proto, abychom důstojný
výraz propůjčili vroucím svým citům neskonalé
vděčnosti za vše, co Jeho Veličenstvo v obrovské
péči pro nás vykonalo, a abychom opět slavně pro-
hlásili, že s nezdolnou věrností a nezlomnou odda-
ností jako vždy i dále budeme lnouti k posvátné
osobě našeho nejjasnějšího panovníka, jakož
i k celému dvoru císařskému, a že vědomi si jsouce
svých povinností, neopomeneme žádné vhodné
příležitosti, abychom v útlých srdcích mládeže na-
šemu vedení svěřené probouzeli a pěstovali city
oddanosti a lásky k Jeho Veličenstvu. Jsem pře-
svědčen, že mluvím Vám všem ze srdce a že
všichni souhlasíte, aby tento projev naší loyality byl
protokolárně zaznamenán.

Prohlášení to vyslechli všichni členové sboru
stojíce a projevili jednomyslně plný souhlas.“

Adolf Hitler: „Vejdu do dějin jako ten, kdo zničil
bolševismus!“

Prohlášení to vyslechli všichni členové sboru
stojíce a projevili jednomyslně plný souhlas.

Společně na stráž!
Marně Hašek varoval, že každá vláda, která

zdraží pivo, padne. Čtěme Knihu veršů o pivě čili
Piviádu (1875), tam to všechno je:

Sousedé a piva milovníci
bývají s cenami v oposici.
Zhusta malé piva předražení
způsobívá nepokoje,
ba i nebezpečné pobouření,
srocení a kruté boje.
Národ náš i v tom je holubičí,
po žádném jiném se neopičí.
A když sládci trochu zvýší ceny,
aneb špatné vaří bryndy,
národ hubuje co nezavřený,

ale pije jako
jindy.

15. listopadu
1921 tiskne Ivan
Olbracht v Rudém
právu první osla-
vnou recenzi
Švejka.

Cituje dopis
knihkupce E. Wein-
furtera, který jako
stovky dalších od-
mítl Haškovu knihu prodávat:

„S takovou sprostou literaturou, jež má za účel
místo inteligence vychovat národ neomalenců
a sprosťáků, nepracujeme a nechceme hanobit
jména naší firmy. To je literatura jen pro komunisty,
a ne pro českého člověka.“

Olbracht dodává: „Je pravda, ta hojnost hoven
a jiných podobných věcí by byla v každé jiné knize
protivná, poněvadž by všude jinde působila do-
jmem schválnosti a bravury, u Dobrého vojáka
Švejka se snese, patří k němu. Haškův román to
vyhrál. Knihkupci byli donuceni zabývat se jím
a dnes jej prodává patrně i pan E. Weinfurter.“

Miroslava Němcová se v parlamentu 2. března
2018 vyznala: „Knihkupectví jsem si otevřela
v roce 1992 a takový brak a hnus, který představují
spisy komunistických pisatelů, jsem tam neměla
ani jeden a nikdy bych nic takového neprodávala.“

Podle zpráv z londýnského Highgatského hřbi-
tova se Karel Marx v hrobě neobrátil.

V Bulletinu k 90. výročí nedožitých narozenin
houslistky M. V., profesorky Pražské konzervatoře,
čteme:

„Česká houslová škola vlastně nepřetržitě po-
kračovala až do 70. let 20. století. Tedy do doby,
kdy se náš národ díky dvěma národním tragédiím
(II. světová válka a 40tiletá diktatura komunistů)
izoloval od celosvětového dění a orientoval se
pouze na blízkovýchodní oblast tzv. Sovětského
svazu. Převahu tak získávala sovětská houslová
škola se svojí prioritou ekvilibristiky a s názorem,
že ‚nejlépe znamená co nejrychleji a nejhlasitěji‘.“

Ano, třeba takoví blízkovýchodňári David Oist-
rach nebo Leonid Kogan, nemluvě o Olegu Mojse-
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jeviči Kaganovi, fidlali tak rychle, aby už to měli za
sebou. (Jestli ovšem pisateli nevadí jejich rasový
původ!)

„Díky osobnostem, z nichž jednou byla prof. M.
V., se však nezdařilo tyto atributy do naší houslové
pedagogiky infiltrovat a Českou houslovou školu
můžeme sledovat až do současnosti. Přítrž tomu
učinila až v roce 1974 normalizační politika socia-
listického Československa.“

Takže jak to bylo? Tragédie českých hudců ne-
začala hned v Únoru 1948? To mě podrž!

Aspoň že autor uzná, že dnes „přichází snaha
o zapojování houslí do nejrůznějších kapel stylu‚
a po práci legraci‘, jak nám radil již J. Werich v bol-
ševickém kultovním filmu Císařův pekař a pekařův
císař“.

Heydrich ještě hrál na housle, za-
tímco Zápotocký leda na harmoniku
a Gottwald pískal jen kudlu a proto
houslisty zavíral do koncentráků.

A propos housle!
Na Pražské konzervatoři studoval

v letech 1945–1951 Josef Suk. Již
během studia v roce 1949 byl vyslán
do Paříže a Bruselu, aby tam repre-
zentoval mladou generaci českých
houslistů. Absolvoval také čtyři se-
mestry na AMU, poté však byl z po-
litických důvodů vyloučen. Sám se
po roce 1989 svěřuje se svým utr-
pením: „AMU byla tenkrát spíše vo-
jenská a politická škola. Protestoval
jsem například proti tomu, aby stu-
denti museli kopat v zákopech. Při
tom trpěly naše prsty a já chtěl být přece hudeb-
níkem! Byl jsem proto po čtyřech semestrech vy-
loučen a za trest jsem měl nastoupit do Košic
k vojenskému útvaru. V poslední chvíli jsem byl za-
chráněn a dostal jsem se do AUSu, kde jsem si dva
roky odbýval vojenskou službu a mohl hrát na
housle.“

V letech 1950–1952 působil jako primárius Praž-
ského kvarteta a v období 1953–1955 jako kon-
certní mistr Činoherního orchestru Národního
divadla, pak do roku 1957 jako sólista Armádního
uměleckého souboru Víta Nejedlého. Pronikavého
úspěchu dosáhl po sólovém koncertu v Praze 6. li-
stopadu 1954. Jeho první zahraniční cesty vedly
do USA, kde hrál s Clevelandským orchestrem.
V roce 1958 vystupoval v NSR, Holandsku a Ru-

munsku následovaly cesty do Francie a Belgie.
V roce 1960 mu stát zapůjčil housle od Stradivariho
„Duc de Camposelice“ z roku 1710. Hrál také na
Stradivariho nástroj „Libon“ a housle „Princ Oranž-
ský“, které postavil Giuseppe Guarneri del Gesu.
Dlouhá léta také hrával na nástroj od Přemysla
Špidlena. Normalizace, nenormalizace, v roce 1977
byl jmenován národním umělcem. Na košického
vězně komunistického režimu kariéra jako hrom!

V tom měla jistě prsty črezvyčajka!
Ve veřejnoprávním rozhlase se rozpovídal jakýsi

hudební pedagog. Coby jinoch, ještě před převra-
tem, toužil studovat na konzervatoři hru na klari-
net. Protože prý neměl ten správný původ, nevzali
ho. Ne snad na konzervatoř, nýbrž na klarinet.
Místo něj mu umožnili vystudovat hru na fagot. 

Komanči kádrovali i hudební nástroje, na klarinet
směli hrát jen majitelé rudých knížek!

„V 70. letech se nedobře dospívalo,“ sdělil vy-
mírajícím divákům ČT 1 hlasatel. Proto máme teď
už svobodný stát zaplevelený sedmdesátiletými
puberťáky, kteří se – ač nedospělí – domáhají zvý-
šení důchodů!

Z téže televize jsme se v zeměpisném pořadu
dozvěděli, že v Maově Číně byl zakázán i smích! To
snad už i režimem vykrmenému divákovi umrzne
smích na rtech.

Kronikáře M. K. ve Vlastivědném zpravodaji
Prahy 9 zaskočil slovní průjem:

„Naši vnuci nám nemohou uvěřit, když vyprá-
víme, jaké byly starosti jejich matek, na kterých le-
žela tíha starostí o život rodiny. Nenakupovaly jako
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dnes, ale sháněly přebíháním od obchodu k obchodu
a zjišťovaly, kam právě co dovezli. Pak s nákupem
domů a podle toho, co se jim podařilo sehnat, vařit
oběd nebo večeři. Ale to všechno po návratu ze za-
městnání. Ne vždy přišly domů včas, musely ‚mít
účast‘ na různých brigádách, školeních a schůzích,
pak třeba do družiny pro děti, uvařit, sledovat psaní
úkolů dětí, vypravit je ke spánku a pak se věnovat
spravování, praní či úklidu. A to ještě na nich byl po-
žadován výkon v různých funkcích v zaměstnání či
účast na školení, manifestacích, průvodech a patro-
nátních akcích. A pracovat na směny.

Dnešní generace si neumí představit ty časy,
kdy všichni byli zaměstnaní, všechny továrny
a dílny pracovaly a překračovaly plán a stále byl
něčeho nedostatek. Stálým nebo příležitostným
‚úzkoprofilovým‘ či nedostatkovým zbožím bylo
např. koření, čočka, játra, kompoty, ovocné šťávy,
pomeranče, mandarinky, banány, pudinkové
prášky, šampony, čabajky, ocet, zápalky, toaletní
papír, zubní pasty a kartáčky, porcelánové hrnky,
textilní výrobky, nábytek, autodílny… Na knihy
se stály fronty, podobně jako na zahraniční zá-
jezdy, třeba jen pod stany do NDR. Studovat, bez
ohledu na talent, mohli jen ti, kdo se neznelíbili
lidem v sousedství a na pracovišti, jejichž vyjá-
dření o kladném vztahu potřebovali. V kinech se
promítaly sovětské filmy, ve kterých se praco-
valo, místo dnešních amerických, ve kterých se
střílí.“

Podle banánů a hajzlpapíru poznáte je!
Diagnóza je jasná. Jen doplním, že „vypravit děti

ke spánku“ směly jen matky s legitimací KSČ. Vy-
loučeným, vyškrtnutým a bezpartijním byly děti
odebrány a „vypraveny“ na noc k převýchově do
gulagu s krycím jménem Artěk.

S prosincem 2017 zmizel z chodeb českých škol
kalendář Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu. Odtrhněme si pár listů.

V dubnu si skupina sešrotovaných mladíků
a mladic vzala na paškál StB: „Nemám už naději /
klavír mi sebrali / Nemám už naději / Struny mi vy-
rvali/ Nemám už naději / Texty mi sebrali / Nemám
už naději / Tajný zas choději!“ 

Kde jsou ty časy, kdy tajní chodili, dnes na kaž-
dém rohu číhá kamera nikoli toulavá a štěnice, kte-
rou nezamáčkneš!

Michael Kocáb na Děčínské kotvě v červnu 1989
pronesl „lidskou pravdu, že každej národ má tako-
vou vládu, jakou si zaslouží“. Svatá pravda, ale ta-

kovou vládu, jakou má dneska, si snad český pro-
národ ani nezaslouží!

Karel Kryl předjal dobu, jak jinak než v srpnu:
„Vím, byla by to chyba – plivat na pomníky…“
Myslel na pomníky sovětských vojáků. Své o tom
ví nejen osvoboditel Prahy maršál I. S. Koněv, ale
stovky zhanobených pomníků s odtesanými,
a přece prosvítajícími pěticípými hvězdami.

Jistý pěvec se o vítězném říjnu osudově spletl
v zeměpisné šířce: „Byli tu, budou a zůstanou /
naší zem jedinou ovládnou / – Soviety Union / My
chcem svobodnej stát bez Rusů / Nechcem žít ve
špíně a hnusu / – Soviety Union / My chceme klid
a svoji práci / Nikdo si nedělá legraci – Soviety
Union…“

Spletl se i v zeměpisné délce. „Soviety Union“
neexistuje, naši zem ovládl jiný „union“, zpod na-
činčaných fasád se dere mravní špína, z televize

se valí kýble hnusu, klid nemáš ani po kremaci,
práci, klidnou i neklidnou, hledá 298 tisíc neza-
městnaných a legrace vymřela, nepočítám-li čím
dál blbější (je-li to možné!) Partičku.

Také Jaroslav Hutka svou listopadovou vizí před-
běhl dobu: „Bloudění bez cíle a cíle beze smyslu /
Série klamů, nucený úsměv / Nečistá kůže a bez-
břehá mrzutost / Jenom se zachechtá skřet česká
poťouchlost…“

Jako by to zpíval letos! Snad jen s tou nečistou
kůží to přehnal. Vždyť z bedny se kromě nadávek
na bolševiky linou jen reklamy na prací prášky, de-
odoranty, mýdla, parfémy a jiné prostředky k mu-
čení lidské pleti.
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Prosincový bojovník snad opravdu sepsal svůj
předvánoční text dnes: „Otevřeli jsme svoje srdce
a čekali s důvěrou. / A někdo nám, někdo nám,
někdo nám, / někdo do něj nachcal. / Brutální sou-
lad politických stran, / v ulicích teror, / šílenej kra-
vál. / To svět se posral.“

Ještě štěstí, že s rokem 2018 se na chodbách
českých škol objevil další kalendář ÚSTRKU.
A pokud se neobjevil, svět se neposral. 

V Metru na otázku „Připomenete si výročí Rem-
kova letu do vesmíru?“ odpovídá jakýsi M. T.: „Ne-
měli bychom vzdávat hold komunistům.“

To údajná „legenda české astronomie“ Grygar
v „nejčtenějším týdeníku v České republice“ 5 plus
2 přiznává: „Let Vladimíra Remka jsem sice také
obdivoval, ale radost mi kazilo, že ho do vesmíru
vynesla kosmická loď SSSR, který nás v roce 1968
napadl a od té doby okupoval.“ 

Holt Američani nás na palubu Friendshipu ne-
vzali. Přátelství vocaď pocaď!

Ani jinak objektivní Stanislav Kužel si při vzpo-
mínce na prvního československého kosmonauta
neodpustí: „V roce 1976 byl zahájen výběr kandi-
dátů na kosmický let a – jak jinak než podle so-
větského vzoru – z řad pilotů nadzvukových
stíhaček.“

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

Martin Daneš, sám sebe nazývající „kaváren-
ským povalečem“, varuje před žlutým nebezpečím:

„Zítra možná zjistíme, že Pivovary Lobkowicz
a fotbalovou Slavii vlastní čínský stát, respektive
Komunistická strana Číny. SK Slavia už rudou pě-
ticípou hvězdu ve znaku má, v případě znaku Pi-
vovaru Lobkowicz postačí dát ji namísto knížecí
koruny.“

Kdyby šlo jen o pivo a fotbal! Rozkradení pro-
sperujících podniků nekomunistickými státy ho ne-
vzrušuje, osud Škodovky, Tatry, Pragovky
nezmiňuje. 

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

Jan Hřebejk slzí jako mladostará Greta:
„Já mám v současné době pocit určité bezmoci,

hořkosti. Bolševici vykládají, že zásah 17. listopadu
byl přiměřenej. Já bych přál tomu Filipovi, aby tam

byl. Kanálovi. Aby dostal od Ondráčka pěkně přes
držku. Těch fašounů je taky pár. To SPD. A ty se
musíš na ty jejich tupý ksichty dívat a tvářit se, že
je to v pořádku.“ 

Hřebejkovi pro poučení z předlistopadového vý-
voje:

Kapitál se nadhodnoty dobrovolně nevzdá. Je
nutné mu ji vzít. Státním zásahem, nebo s vidlemi

v ruce. To víme už z hladových bouří před sto lety.
V zahnívajícím „žaláři národů“ poslala c. a k. mo-
narchie policii a vojsko střílet do dělníků a dělnic
z prostějovské Wikovky. Zemřelo 23 lidí a dalších
80 bylo zraněno. Kromě Prostějova se demonstro-
valo v Praze, Brně, Ostravě a na mnoha jiných mís-
tech. Za sociální práva. Za vyšší mzdy.
V demokratickém Československu s tatíčkem v čele
se policie nechovala jinak: 1920 – 17 zastřelených
+ 7 těžce zraněných, 1921 – 4 zastřelení, 1922 – 2
zastřelení, 1924 – 4 zastřelení, 1925 – 4 zastřelení,
1928 – 1 zastřelený, 1930 – 5 těžce postřelených
dětí, 1931 – 15 zastřelených včetně žen a dětí + 34
zraněných, 1932 – 4 zastřelení + 18 zraněných,
1933 – 30 zastřelených + 101 zraněných…

Demokracii je prý třeba chránit. Ba že je! Dosud
jakžtakž naše země se propadá do fašismu,
v němž není radno nechat se zvolit prezidentem,
předsedou vlády, šéfem parlamentní komise, či jen
členem Rady ČTK…

Zmajdanovatělá ulice rozhoduje. Ještě hořící po-
chodně a už jen „Vlajko vzhůru“!

Tatíček by na chvilkaře poslal policajty, ale s po-
kynem nestřílet do korun stromů, aby se v nich
mohli schovat nejmenší piráti.

Obří poutač seriálu „Příběhy těch, kteří zažili ko-
munistické bezpráví“ vyzývá režimní učitele: „Po-
znejte je i na vaši škole. www.pribehybezpravi.cz.“

A klade sugestivní otázku mládeži zřejmě již za-
sažené inkluzí:

„Víš, co to byla výjezdní doložka a devizový pří-
slib? Říká ti to něco? Ne? To je skvělý. To je krásný,
že nevíš, co to je!“
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Kladu doplňující otázky:
„Víš, co to je bezdomovectví? To je krásný, že to

nevíš. 69 tisíc bezdomovců ti to poví.“
„Víš, co je nezaměstnanost? To je skvělý, že to

nevíš. 298 tisíc nezaměstnaných tě poučí.“
„Víš, co je to žít pod hranicí chudoby? To je fajn,

že nevíš, vo co gou! 1,02 milionu, 10 procent tvých
spoluobčanů, ti svěří ono sladké tajemství.“

A teď už jim, paní učitelko, zase můžete lhát.
Ódéesák Růžička svěřil papíru:
„Na podzim roku 1989 jsem byl školák a dobře

jsem věděl, že ve výtvarné výchově se nesmí na
obrázek kosmické lodi psát USA… Jako každá to-
talita stála i tato na lži a pohrdání člověkem a na-
konec nedokázala zajistit ani toaletní papír. Bylo to
vězení, jehož zámek zrezivěl, upadl, bachař ze za-
ostalého bratrského impéria zcepeněl po hektolit-
rech vodky a muklové si nakonec všimli, že jsou
volní.“

To je dnešní režim tak nasraný, posraný nebo
zasraný, že se pořád pídí po toaletním papíru?

Ivan Mládek přežil jen taktak. Píseň o Stáně Po-
lákové a Dáše Novákové vzbudila nelibost čtenářů
Mladého světa: „V polovině dopisů pro mě pisatelé
žádali zákaz činnosti, vazbu, někteří vyhrožovali
i vytržením jazyka, vypíchnutím očí, zabitím…“
Ještě štěstí, že včas přišel Velký Listopad. A kdo
ho zařídil: „Americká vojenská síla!“

Na otázku Reflexu „Jak to, že vás vlastně bolše-
vik toleroval? Potřeboval zábavu pro lid, aby zapo-
mněl, že musí stát fronty na banány a toaletní
papír?“ bezelstně odtuší: „Nic závadného se jim na
mých textech nedařilo najít, ale stejně jsem je
štval… Normalizaci jsem celkem úspěšně proklič-
koval.“

Blesk masíruje Miloše Jakeše:
„Je vám 93 let, chci se zeptat, kdy se chystáte

konečně natáhnout bačkory? A jak se těšíte do
pekla?“

Kdejaký blb doufá, že blbost je nesmrtelná a že
tedy aspoň svou blbostí zůstane v dějinách. Jenže
po pár letech už bude blbost, i ta jeho, bezejmenná. 

MD Dnes rozhovoruje s Ladislavem Špačkem,
Vrchním Hradním Šatníkem:

„Slušné společenské vychování nebylo za první
republiky výsadou jen vyšších vrstev. I zedník nebo
malíř pokojů si v neděli na procházku oblékl černý
oblek, bílou košili, kravatu a nasadil si klobouk
a dáma – maminka, žena řemeslníka i venkovská
žena si vzala dlouhé šaty a vyšli spolu na korzo,

procházeli se spolu po promenádě, a když potkali
někoho známého, tatínek lehce nadzvedl klobouk
a zastavili se pak třeba v cukrárně… Pokud se po-
díváte na fotografii horníků ze stávky v roce 1930,
můžete vidět, že celé náměstí je plné mužů v čer-
ných oblecích, bílých košilích, kravatách a klobou-
cích… Dříve se naši předkové za první republiky
převlékali několikrát denně… Celá epocha první
republiky patřila k tomu nejlepšímu, na co můžeme
za poslední staletí vzpomínat… Ještě (v 30. letech,
za krize) se dělnictvo pořád chovalo vybraně…
Muži chodili výhradně v oblecích a ve svetru si
vyšli leda na golf… Elegance pak utrpěla za ko-
munismu… Na jedné straně kvůli rovnostářství –
já soudruh, ty soudruh, nastal skutečně úpadek
klasického formálního vztahu, který existoval za
první republiky a přetrvával ještě dlouho do 40. let.
Ale co zůstalo, byly nadále vnější prvky, které byly
tak hluboko zakořeněné, že muži stále chodili
v černých oblecích. Když se podíváte na fotografie
z tehdejších manifestací, opět mají na sobě všichni
obleky a kabáty. Devadesátá lét byla v tomhle
směru mnohem víc devastující… Když jsme jezdili
na státní návštěvy do Elysejského paláce nebo Bí-
lého domu, kde na nás koukali, jestli umíme jíst
příborem… Václav Havel se etiketu učit nepotře-
boval, protože vyrostl v jedné z nejlepších praž-
ských rodin… Jeho matka dokonce pro Václava
a jeho bratra Ivana psala slabikáře, aby její synové
nemuseli číst ty blbosti, co měli ve škole. Havel byl
bohém. Pohyboval se většinu života ve společen-

ských kruzích, kde nepotřeboval to, co uměl – to
znamená třeba si zavázat kravatu na tři způsoby…
Když přijela delegace z nějaké balkánské země,
například z Rumunska, tak jste viděla, že ti lidé ne-
mají vůbec potuchy, co to znamená košile a kra-
vata. Bylo vidět, že oblek mají na sobě poprvé
v životě… Havel byl skutečný fintil. Vybrat pro něj
košili, to byl úkol na několik dní. Položili před něj
vzorky a postupně na každém našel nějakou
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chybu. Knoflíčky byly moc od sebe, látka se kraba-
tila, proužky byly moc silné. On byl opravdu velký
frajer…“

Ještě že MfD nečtou Rumuni, ty burani nekoši-
latý a nekravatový!

Jinak má však arbitr elegantiae pravdu. Napří-
klad lid bydlící v maringotkách, nouzových koloni-
ích nebo v jeskyních na Strahově se na neděli
vyšňořil.

Však o něm Julius Fučík v Haló novinách 24.
prosince 1933 napsal článek Nezaměstnanost
o Vánocích v úředních cifrách: 

„Asi tři kilometry od hlavních ulic Prahy je opuš-
těný lom a obecní smetiště. Tam, v jeskyni vydla-
bané do skály, žije nezaměstnaný truhlář Josef
S. se svou ženou, která porodila. Noviny vycházejí
každý den, ale o této události se nedověděl
nikdo… Nezaměstnaní četli noviny… ale nikde
tam nebyla zavedena smutná rubrika narození
chudých dětí… Obecní popelářská auta tam vysy-
pávala svůj obsah, nasbíraný z košů a odpadků
města, a mezi těmi odpadky se dalo leccos užiteč-
ného sehnat. I shnilé jablko může být potravou pro
toho, kdo nic jiného nemá. A jsou v něm dokonce
i vitaminy.“

Metro referuje o Libeňském mostu:
„V období československé normalizace se počí-

talo s tím, že Libeňský most bude stržen a postaví
se nový a širší most podle sovětského vzoru. Ten
měl pojmout větší množství automobilů.“

Komanči nám chtěli nenechavou prackou šáh-
nout na kubismus!

Ale jen o pár odstavců dál se dočteme: „Nový
most má být širší.“ Tentokrát ovšem širší podle
vzoru Brooklynského mostu!

U článku se skví fotografie: „Lidé a aktivisté tan-
covali v úterý na mostě tanec haka.“ (Titulek je
divný. Aktivisti snad nejsou lidi?) 

Přesně to most potřebuje! Češi rádi tancujou na
vlastních hrobech. A návdavkem se pobaví. Sranda
neurazí, ale objížďku nezařídí. Zvláště když „na
konkrétní návrhy objízdných tras je zatím podle
radních příliš brzy… Náhradní spojení není zatím
žádným způsobem řešeno“. 

Nedaleký Hlávkův most je na tom taky špatně.
Inu, kradlo se, kradlo, ale neopravovalo. („Faktem
zůstává, že Libeňský most nebyl nikdy opravo-
ván.“) Žilo se z komoušské podstaty. Autor beze-
lstně prozrazuje: „V případě, že by musela být
doprava na něm (rozuměj na Hlávkově mostu) za-

stavena, může ji alternovat trasa metra C mezi sta-
nicemi Vltavská a Florenc.“

A tak na rozsýpajících se pražských mostech
může bezpečně růst jedině rozmarýna.

Propánakrále, bez Husákových dětí by pražskou
dopravu provozovala leda koňka! 

Myslel jsem, že splašky Reflexu a spol. nelze
překonat. Z omylu mě vyvedla jakási J. M. ve
Vlastě. Její výplod Království za texasky je radno
zakonzervovat pro budoucnost.

„Kdo měl džíny, ten byl ve třídě za hvězdu, a kdo
měl strýčka na Západě, ten byl za naprosto nedo-
sažitelnou hvězdu. Šaty do tanečních nám šily ma-
minky po nocích, na svatbu jsme šly v přešité
halence a sukni po sestřenici…

Fungovala zde (rozuměj v Sudetech) nejen velmi
dobrá konfekční výroba, ale také zakázková tvorba

pro movitou klientelu. Módní salony šily pro slavné
herečky, zpěvačky a později i pro paní prezidento-
vou. Všechno se změnilo před válkou a v prvních
poválečných letech. Židovští majitelé továren emi-
grovali nebo zahynuli v koncentračních táborech,
němečtí podnikatelé museli po válce opustit své
domovy i podnikání, a to, co zůstalo z království
textilních továren, padlo do rukou vládnoucí komu-
nistické strany…

Socialistická propaganda dala jasně najevo:
všichni musí mít stejné oblečení, stejné boty, stejné
názory… V módní rubrice (rozuměj tehdejší Vlasty)
se řeší leda praktický oděv pro traktoristky…

Koncem 60. let se sice nakrátko uvolnily po-
měry, jenže o vysněných modelech podle francouz-
ské nebo americké módy si mohli nechat zdát…
Kvalitní látka a dobrý střih měly cenu zlata… V ob-
chodech se toho moc sehnat nedalo, všechno mělo
stejnou barvu, nebyly velikosti…“ 
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„Když už se jakž takž podařilo sladit halenku se
sukní, tak byl problém s botami,“ vzpomíná tamtéž
jistá Zuzana. Zuzance se sice podařilo přes několik
známých získat nádhernou látku, ale byla prů-
hledná a potřebovala spodní prádlo v tělové barvě.
„Nechtěla jsem si brát pruhované bombarďáky,
takže nakonec mi švadlena ušila spodničku z dva-
krát přeloženého prostěradla, aby ty kalhotky ne-
byly vidět.“

Království za šicí stroj! „To sis nemohla koupit,
co jsi chtěla. Prostě jsi musela vzít, co bylo k dis-
pozici… Všechno bylo mnohokrát obnošené…
Měla jsem spolužačku, která na první pohled vy-
padala jinak. Neměla ty šedivé barvy ani nepad-
noucí oblečení, nosila třeba kostkovanou sukni
nebo halenku s fiží a to jen díky tomu, že jí to po-
sílal někdo z příbuzných ze Západu… V dobách
normalizace byly opravdové džíny rodinný po-
klad… Lidi ve třídě se dělili na ty, co mají džíny,
a ty, co nosí jen náhražky…“

Jakási Lenka L. vzpomíná: „U nás ve třídě všichni
nosili stejné oblečení, jen já jsem byla za exota,
který má věci z ciziny… Celý den jsem čekala ve
frontě, abych si mohla koupit síťované tričko. Oble-
čení, které se prodávalo u nás v Kolíně, bylo hrozné.
Všechno bylo neforemné, kousavé a nepohodlné.
Nejhorší byly svetry, tenkrát nebyla aviváž, takže
jsme je prali v březovém šamponu… Když se ve
třídě objevil spolužák v oranžové bundě, byl za
hvězdu třídy, možná i školy. Měli jsme problém se-
hnat i tak obyčejnou věc, jako bylo bavlněné tričko.
V obchodech byly leda kousavé svetříky nebo bo-
lerka. V létě jsme se v oblečení potili a v zimě nám
zase chyběly obyčejné, vlněné punčocháče.“

Jen dodám: Režim, který bezostyšně lže, má na
kahánku. Jed, který šíří mezi mládeží, se vrátí jako
bumerang. A myslím, že brzy.

Jistý Upton Sinclair v knize Umění a mamon
(1925) napsal jasně:

„Případy Coleridgeův, Southeyův a Wordswort-
hův vnukají nám otázku, zda je možno, aby básník
byl konzervativcem. Za starých dob ano, neboť ten-
krát měli konzervativci co říci. Za posledních sto
let stal se však třídní boj tak zjevným, důsledky
třídního vykořisťování tak odpornými, že člověk,
který jich nevidí, musí mít nedostatek inteligence,
člověk, který se o ně nestará, musí být bez srdce
a svědomí a bez toho nelze vytvořit velkou poezii.“

A co český básník? Až se jitro zeptá, o čem psal
či nepsal včera? 

A co slavná píseň Marty Kubišové? 
Zůstává mír dál s touto krajinou? Naši vojáci už

okusili slasti okupace – v Iráku, Afghánistánu, v Ko-
sovu. Všude je vítají s náručí plnou petard. Do ar-
mády budou brát krátkozraké plešaté, vousaté,
nedoslýchavé… Jednonozí však budou přezkou-
máni – jakpak kdyby některý z nich vykročil levá,
levá, levá…?

A co zloba, závist, zášť, strach a svár, pominuly? 
U svatovítské katedrály visí poučná tabulka –

historie pracoven našich prezidentů i rezidentů.
Nechybí fotka pracovny, v níž se krčil Hácha.

Chybí Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda,

Husák zas neměl vkus. Od osmačtyřicátého do
Havla jsme neměli prezidenta! Závist? Strach?
Zášť? Msta? Ježíš řekl: „Má je pomsta!“

A co mraky? Odpluly z oblohy a každý sklízí
setbu svou?

To ano, lid má co si zasel. Odedneška nebudeš
smět bzdít, natož prdět. Kysličník uhličitý nezapřeš.
Velký Bratr má čidla všude!

A co modlitba? Promlouvá k srdcím, jež zloby
čas nespálil jak květy mráz? Preláti ztloustli, mod-
litba skrz sádlo k srdci nepronikne.

Vrátila se ztracená vláda věcí tvých, lide český?
Česko plesko. Rückkehr unerwünscht! Návrat

svobody nežádoucí. Rovnost pod Troskami nebo
Rovnost v troskách? Jak vykleštění lvové blijem
o mříže. Nesouhlasíš, nebo s nimi jíš? Mlčíš, nebo
smlčíš? Vyješ s vlky? Uviješ si věnce!

Velké širé rodné lány, solárními panely obsy-
pány! Nastojato rozprodané bory čumí po skali-
nách, zašantročená voda hučí po lučinách
zarostlých řepkou.

Vláda se nevrátila, ona se ztratila.
1. 9. 2019
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„Cejtim a setkávám se s tím všude, kam přijdu,
že lidi votvíraj vokna, protože je jakési dusno. Kaž-
dej by měl přemejšlet, jakej má na tom dusnu
podíl, já sám to vokolí přeci tolik nevyhřeju. Jen si
vezměte, kolik se šíří zpráv vo vohromnejch podiv-
nejch krádežích, který se furt vopakujou. A všichni
chmatáci se z toho vylížou. To je asi to, co tu spo-
lečnost musí štvát. A mě to taky štve, jéje! 

Třeba členství v NATO nás přijde na pakatýlek,
zhruba na miliardu korun ročně. To já vydělám
mrknutím voka. To znamená přesně tolik, kolik
jeden chlápek ukrad nedávno v C.S. fondech. Jinej
chlápek zas dostal na svý zvolení 400 000 doláčů.
No řekněte, to vydělá pět miliónů důchodců za
pouhý století. Jak správně řek Benda, co to je 400
000 doláčů, to já prožeru za měsíc, za ty prachy
bysme tu revoluci mohli udělat podstatně dřív.
Škoda, že se nemůžu rozpomenout, jak se menoval
ten dizidentskej kasař, totiž pokladník, von se mi
představoval, ale mně jsou prachy ukradený, ten
by vám potvrdil, že to na 400 000 přijít nemohlo.
Jó, kdybyste řekli 400 000 000, to by bylo jiný kafe!
Zkrátka do NATO se leze skoro úplně zadarmo.
A jen šmejd a iluze jsou zadarmo. A teď ňákej živel
přijde s referendem, jako by takový všelidový hla-
sování nic nestálo. Dyť jsou ty živly duševně chorý,
paranoici jako Slováci! Referendum jen zmate
hlavy, věřte mi, lidi! Španělové si ho udělali a pak
nerozeznali španělskýho ptáčka vod španělský
vesnice. Porád ňáký referendum, to je snad horší
než to strašidlo komunismu! Referendum, to je ta-
kový to čecháčkovský starání se jen vo sebe a jen
vo ten dnešní den. Já se třeba nestarám ani vo
dnešek, tím míň vo zejtřek. Sotva se probudím, už
u postele stojí Mrdek s Rejžákem a maj pytle plný
mařen a doláčů. Dyť žijeme v době, kdy se rozho-
duje vo vosudu možná mnoha generací a vy porád
s tím referendem. Už mě fakticky trošku, ba ne,
hodně serete. Jak myslíte, že mi je, když stojím na
koberečku v Münchenu a poslouchám, že mý ná-
rody v centru Evropy projevujou nejmenší chuť ze
všech pro vlezení do aliance? Jako by mizel důraz
na ty dlouhodobý perspektivy, kurňa, dyť vám to

vtloukal do hlavy samotnej Gustáv, vo těch per-
spektivách, tak co ste jako berani! Suverenita
stoupne, i ceny stoupnou, spolehněte se. Všechno
vám stoupne!

A ke všemu privatizační rychlík zpomaluje, a po-
litici jako by trošku tak ňák ztráceli zápal ve voku.
A když chceš zapalovat, musíš mít sám zápal. Ta-
kovej zápal je vohromně důležitej, třeba zápal moz-
kovejch blan, to je pak pošušňáníčko poslouchat
ty kecy! Vostatně cejtim, že ten okamžik, kdy se
zapálím, se blíží. Fakt to už trošku cejtim, a vy jistě
se mnou, setsakramentsky drazí spoluvobčané.
Jak to krásně vo mně řek kamarád Pikart. Že jsem
široko daleko jedinej politik, kterej význam armády
a brannosti chápal, což se projevilo hned po dobytí
Hradu, kdy jsem nejjasněji rozhodl vo změně uni-
forem hradní stráže, protože vojáci nesměj vypadat
jako hastroši! Fakt tohle řek! Copak brannost, Den
brannosti já nikdy nevynechám! A víte, co eště řek
a co se mi strašně líbilo? Že případnou úlohu na-

šich vojáků mimo území protektorátu vidí jako pre-
ventivní a utišující a teprv pak možná jako poslání
těch, který prolejvaj krev. NATO prej už dlouhý léta
tiší konflikty eště dřív, než začnou, teda s výjimkou
Jugoslávie, Albánie, Turecka, Kypru a dalších výji-
mek, který však potvrzujou pravidlo, že NATO je
úplnej Rohypnol nebo Spasmoveralgin!

Jeden můj kámoš to vyjádřil hezkou větou, tak
nějak vod srdce, že tadlencta společnost má blbou
náladu. Já tady cedim krev, uskrovňuju se, a vděk?
Jen si přečtěte anketu v Práci. Ňákej podnikatel

DUSNO NEBO HNUSNO? 
ANEB LESK A BÍDA KORUNOVANÝHO
KAREL SÝS
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z Prahy si vylil žluč: ‚Blbou náladu mám akorát tak
z výroků prezidenta. Stydím se za prezidenta, kte-
rému jsem fandil, a ani se nedivím, že po tom všem
ztrácíme ve světě dobrou pověst.‘ A údajnej kovo-
vobráběč si přisadil: ‚Když král pořád tvrdí, že není
nahý, a všichni vidíme, jak je pomalu bez peří, tak
kdo nemá mít blbou náladu?‘ A švadlena z Ústí nad
Labem tomu blábolení nasadila korunu: ‚Ano, mám
blbou náladu v souvislosti s ekonomickou situací
našich domácností a politickým marasmem, jaký
tu vládne. A na filozofování pana prezidenta už ná-
ladu nemám vůbec.‘ Jaká situace domácností? My
s Olgou, pardon, s Dášou, vždycky vyjdeme a eště
si něco ulejeme do Sparkasse! 

Eště že mám toho Chiraca. Jak von umí pohladit!
Vyjádřil se vo mně náramně noblesně. Prej, Václav
už Řád čestný legie má, proto mu nemůžu tento
řád udělit jako vodměnu za Bílýho lva! A propos,
nevíte vo nějakým volným řádu? Ne? Tak já vám
ukážu blbou náladu! Vy mě eště neznáte, ale až mě
poznáte, spláčete nad vejdělkem! 

Tohle mě trápí silnějc než he-
merojdy! Každej politik by to měl
vnímat, cejtit, a zkoumat, čím
i von přispívá k tomu smradu. Já
bych to nenazval krizí, vono už se
to ani krizí nazvat nedá, vona je to
výzva k zamyšlení, k sakra váž-
nýmu a sakra vodpovědnýmu za-
myšlení. Můžou totiž přijít eště
lecjaký nedobrý věci a vy budete
teprv mrkat na drát!“ 

A protektorát se potápí a po-
tápí…

„Vpravíme do vás kuře pomocí
injekce – zaručeně bezbolestné,
proklatě ostré kuře KENTUCKÝÝ-
ÝÝÝ…!“

A nade vším, až u střechy, trůní Jára Holoubek,
básník-blesk, jako když spadne trakař sraček
z čistého nebe.

Politicky a sociálně je spravedlivá jedině příroda.
Zařídila, že i skrz těla nabobů a světovládců vedou
stejně zranitelné trubice jako podnájemníkovi ho-
telu Pod mostem. Proto považuju za příkladné,
když Teng odkázal své oční rohovky, slezinu, játra,
celé své tělo lidu! 

Zatímco umrlí Habsburkové kázali rozčtvrtit svá
těla a rozstrkat je na rozličné adresy – pajšl kar-
melitánům, srdce dominikánům a trupy kapucí-

nům, a zatímco střeva Svých národů rozvěsili jako
korále u Solferina, Verdunu a v Haliči, kompaktní
Lenin se rafinovaně usmívá v mauzoleu, které nád-
herně opěvoval Gilbert Bécaud v pražské Lucerně,
z níž svého času vyhnaly Uhdeho a Šiktancovy děl-
nické řady Šavlovic mandelinky a mnišky insekti-
cidem Února.

Šavel si vylil dost žluče na komunistech, a proto
věnoval vlastní unikátní žlučový kámen (velký jako
vejce blbouna nejapného) do základů boudy nové
demokracie.

Ku psaní je vhodná mírná opilost, stačí však mo-
lekula C2H5OH alias etylalkoholu a mozek si sedne
a román se sesune z Horních do Dolních Míseček,
a to je pak sešup, milostivá paní!

Byl jsem zprvu taky proti represím, ale co po Li-
stopadu vnímám na vlastní oči a kůži vaše výdo-
bytky, vidím, že nezbude nic jiného, než se aspoň
na dalších čtyřicet let zbavit dobytka. Nikdy na těch
prvních čtyřicet let nezapomenu, vtělím je do knih,

které mají moc – ač neslyšeny a zamčeny a zaml-
čeny – vytvoří obrázek o vašem dnešku, jaký si
příští generace rozhodně nedá za rámeček! 

Jistě, udělali jste i mnoho dobrého, například
jste lidu darovali Spermit, totálně a absolutně bez
cukru, jehož pachuť vydrží neuvěřitelně dlouho. Tak
dlouho, že budoucího člověka přejde chuť vůbec se
zabývat světem, co teď frčí. 

Lenin měl pravdu do detailu – parlamentní tla-
chání, drahý chleba a levné hry, bílení fasád do
výše prvního patra, když má přijet Velký inkvizitor
Tigrid nebo carevna Kateřina.
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I bůh potřebuje hořící koudel za zadkem, proto
nade mnou drží ochrannou ruku před zámořským
Velkým Bratrem.

Většina Čechů zná Ameriku svět jen z Dvořáka
a z Novy. 

Gottwald razil heslo: Kdo nejde s námi,
jde proti nám. Eva Kantůrková ho pře-
trumfla: Kdo nejde s námi, ten už nepude
vůbec a vynesem ho nohama napřed.

Nenosím do města hodinky. Stačí, že
leží doma na stole a já vím, že jdou co
nejdrobnějšími krůčky, aby se mé dny co
nejvíc prodloužily.

Pyrenejská moucha se znovu rozbzu-
čela.

Jára vyje s vlky a chce bečet s ov-
cemi.

Dnes jsem viděl reedici Ž. z Opavy. To-
varyšská léta už nenesou věnování mně.
Tovaryšská léta jsou holt už za námi.
Z Opavy pocházejí dary naší země: Bída,
zapomnětlivost, zbabělost. Bzz! 

Úloha masa v dějinách?
Ruml nese na rameni masitého Gott-

walda, masy tleskají.
Já nesu transparent, mávám na tatínka na tri-

buně, má plnou hruď medailí. 
Masa je jako žena. Německá žena souloží na

dálku s Hitlerem: osa Aš – Berlín. 
Benito přepadává z balkónu do náruče masa. 
Kennedy kácí pyjem květináče, moc je nejsilnější

afrodiziakum, míní furt nadržený Kissinger, umož-
ňuje masový sex.

Mám hlavu obloženou vodivými zlatými pláty
a přijímám pokyny z vesmíru jako Archa. 

Jsem doutník, který nikdo nevykouří.
Města jsou jako opery. Postilióna z Lonjumeau

posloucháme kvůli vysokému E, do Remeše se tr-
mácíme kvůli katedrále, aniž obětujeme své kroky
na městské ulice (nepočítám-li k pamětihodnos-
tem jistou khaki košili, spatřenou v ulici poblíž ve-
lechrámu z autobusu). 

Leda Carmen nebo Trubadúr srší ohněm celé
dvě a půl hodiny jako Řím či Paříž, po nichž blou-
máme bez nudy.

Co mám: nemám dům ani zahradu, mám byt
v paneláku a auto po někom.

Právě před padesáti léty, 26. července 1946, se
narodil Karel Rudolf Aleš Sýs, v loži manželském,
v policejním obvodě Rychnov nad Kněžnou. Pro-

tože svatá Anna bývá chladná už zrána, mnoho
tepla neužil. 

Sobotní školu absolvoval v Tarnówě, nedělní
v Písku, do tajemství modrého pondělí ho zasvětil
Fjodor Nemakačenko. 

K blahopřání jubilantovi se připojila i prezident-
ská kancelář – státní prezident mu propůjčil deset
deka z vlastních medailí včetně medaile z nejmi-
lejších – Řádu sv. Pidimužíka.

Obec spisovatelů se přihlásila telegramem: BLA-
HOPREJEME A DEKUJEME ZA VSE CO JSTE ZORAL
NA POLI UMENI.

„Vykonal mnohé pro halštatskou i únětickou kul-
turu,“ prohlásil na slavnostním matiné akademik
Vykopal.

Oslavenec se dožil narozenin v poměrné svě-
žesti – přijímá potravu a volný čas nejraději tráví
u prsu.

Vláda říká: Člověk člověku vlkem. Ale nakonec
vždycky vyhraje Červená Karkulka.

A svět se stane jedním obřím celoplanetárním
kibucem.

Slova, slova, slova… Už aby přišel soudnej den.
Ale vono to bude stejný – soubor opatření, balíček
opaření, poučení z krizovýho vývoje, žvásty žvásty
žvásty, plky plky na hlavu.

Lidi čekaj na bílý světlo, vono blikne a budou
běhat v příčlovým kole jako veverky – blik, blik,
blik…

8. 10. 2019
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ÚLOHA MASA V DĚJINÁCH
Režimní televize promítala těsně před Vánoci –

zatímco druhými kanály protékaly seriály cákající
krve a časovaných bomb – poučení z listopado-
vého krizového vývoje.

Název Sametová noc aneb Jak se bořil socialis-
mus v Československu však nebyl přesný. 

Nejednalo se o noc, nýbrž o nesčíslné množství
nocí a dnů, v nichž se osudná demolice připravo-
vala – ve Washingtonu, v Mnichově, v Moskvě…
Praha k listopadu přišla – stejně jako k lednu,
únoru, srpnu, říjnu a ke dvanácti měsíčkům – jako
slepý k houslím. 

Když se však rozhodující instituce i osoby stáhly
do pozadí, obsah se vyprázdnil a na místě činu
zbyla fraška pro pár pimprlat z olšového dřeva
a bezděčný miliónový kompars.

A hned mohl vzniknout dokument o úloze masa
v dějinách. Budoucí frakonoši promenují ve svet-
rech a bundách, okusují si nehty, plácají se po
stehnech a po zadnicích, natahují uši, aby za-
slechli režijní poznámku posla ze zákulisí, modlí
se a šilhají do kamery, pod sutanou ledabyle ukry-
tou tesilovou uniformu StB. Tu a tam se mihne do-
našeč ze sakristie či provokatér z kolínské
divadelní šatny… Po Praze (po té zejména), ale
i po Bratislavě atd. se vyrojí desítky Smolných…
Vypukne epidemie, jež zachvátí zejména televizní
moderátory. Ještě viditelně potřísněni výměty
dosud neskácených papalášů, vedeni prastarým
pudem vrhají se na řitě novopečených velitelů.
Zítra najednou opravdu znamená včera – dnes již
nezvratně včerejší se sjíždějí na poslední hurá, aby
se zítra převlékli do svetrů a bund a odstěhovali
se na chalupy nebo do cel (tam ovšem opravdu
jen dočasně – nejsme přece v Berlíně či v Buku-
rešti!). 

Tak to asi vypadalo v Praze 28. října 1918, kdy
si bledí místodržící jen taktak drželi na čepicích
poslední orlíčky. Tak asi v Petrohradě, když Keren-
skij posílal jeden telegram za druhým do prázdna,
které se závratnou rychlostí plnilo ušima naslou-
chajícíma hlasům dospělým přes noc. 

A tak i v Praze 1989 poslouchaly mladé davy
new his master‘s voice… 

Dojaté davy slzící nad každou slokou hymny
opakované z potrhlé magnetofonové smyčky…
Davy volají po volnosti a rovnosti, zatímco z jejich
lůna již první den, tam na Letné, kde kdysi hrdě

přehlížely své rakety, před nimiž se třásl starý
podlý svět, a později otráveně mávaly papalášům,
na nichž se třásl sulc, již ten první den roku 1 vy-
lézal na tribunu staronový smrad, zrůda, jež je po-
třebuje právě jen pro ten dnešní den… Hystericky
mutující Růžek, pateticky uskřinutý Kemr, jako
tuňák kluzký Malý, Dientsbier mimořádně opilý
mocí, spodem voděný horem tahaný Šavel vlekoucí
povolného Dubčeka za loket do role, jež ho bude
zanedlouho stát život na první čs. dálnici…

Maso pod tribunou se třese, děkuje, dožaduje se
pochval, výzev, směrnic, převaluje se jako žabí ste-
hýnko, když je Marta s celou partou šlehne elek-
trickým výbojem slibu, že konečně, tentokrát už
konečně se vláda věcí navrátí do rukou jejich. 

Ó lid český! Už brzy přijde o bratra na Slovensku,
bude – přecpaný mandarinkami a banány – stát ve
frontě na odhlášení trabantů a škod, nezaplatí ben-
zín, nájem, stočné,vodné, vzdušné, skočné, co ne-
vidět se zahřeje leda na hypotéku, bude žebrat
u vrat bank o vlastní úspory, dočte se ne v jednom
rudém právu, ale v dvacaterých novinách o milio-
nářích a miliardářích, co se nechávají fotografovat
nikoliv před čestnými standartami čs. sovětského
přátelství, nýbrž před chladicími věžemi elektráren,
jež ukradli davu, který právě skanduje Půjde to,
půjde to! stejně jako skandoval ne tak dávno (pro
historii je století hned za rohem!) Ca ira!, ca ira!,
aby další století strouhal kolečka, žral jogra a držel
v ruce Černýho Petra… 

Včerejší děti, co vypískaly své štěpány, teď pro-
jíždějí zavíčkovanou stanicí metra postaveného
ještě včera jako dnes za jejich peníze, zrušenou
stanicí, která je měla vyvádět do nitra továrny, před
jejíž značkou – ČKD – konkurence padala na ko-
lena… 

Dojaté maso, jež se smálo, když ho někdo pova-
žoval za proletáře a spojilo se leda v hledišti sta-
diónu, když na trávník vyběhli jeho zlatí hoši…

Kdepak proletáři – bůček, flaksy, pajšl, ale po-
řádně mastnej!

Bohumil Hrabal: „Jsem dítě, jelen, kráva, kůň,
všechno, jenom ne dospělý člověk…“ 

Stromečku vstávej, ovoce dávej…
Vstává dítě s nedětskými nemocemi, včetně le-

vičáctví – dětské nemoci komunismu.
8. 10. 2019
Naše ukázky pocházejí z autorovy knihy Osudy

dobrého básníka K. za studené války, kterou se
chystá vydat nakladatelství FUTURA
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Právě skončené eurovolby jsou dobrou příležitostí
k tomu, abychom oprášili další z mnoha inspirativních
textů prvního československého prezidenta Tomáše G.
Masaryka. 

Jedná se o přednášku proslovenou 22. března 1916
na Denisově Ústavu pro slovanská studia pařížské uni-
versity, tiskem vyšla poté pod názvem Svět a Slované.
Masaryk si v ní klade dvě ústřední otázky. Předně –
hned úvodem - jaké je ve světě postavení Slovanů,
a z toho pak plynoucí možnosti jejich budoucí per-
spektivy. Připomeňme, že text vznikl přesně uprostřed
první světové války, odpovídá tedy geopoliticky i kul-
turně své epoše, vychází z tehdejší reality, do níž pak
autor vložil své prognózy a představy. Pro naše dnešní
čtení je jistě velice zajímavé zjištění, že Masaryk už
zde s naprostou vehemencí odmítal předsudky
a obavy z Rusů a Ruska, jež bylo, zejména z němec-
kých politických míst, viněno ze světovládných ambicí.
Jak nám ta slova dnes znějí aktuálně!

Předkládáme vám tedy nyní podstatný výtah oné
Masarykovy přednášky jako další důkaz toho, že dějiny
se umí (bohužel někdy až příliš citelně) opakovat. 

**********************************************
Tvoří Slované ve svém celku opravdový organis-

mus? Myslím, že lze odpověděti rozhodným ano. Vi-
díme tu zřejmě skupinu národů odlišných, z nichž
každý má svou vlastní řeč, z nichž každý pěstuje svou
národní literaturu, své vlastní dějiny, svého zvláštního
národního ducha, u nichž však zároveň existuje slo-
vanské vědomí, pocit, že všichni přináleží k témuž slo-
vanskému organismu.

Toto slovanské vědomí není u všech slovanských
národů stejně silné a mohutné; liší se dle dob dějin-
ných a podle společenských tříd, je však všem spo-
lečné. U nás Čechů, a já mluvím dle vlastní zkušenosti,
je velmi silné již ode dávna. Ti. kdo nejsou Slovany,
mohou dobře chápati karakter tohoto slovanského vě-
domí přirovnáním a analogií.

Pocit „Latinismu" je jistě velmi silně vyvinut u ná-
rodů latinských a sesílil ještě více touto válkou. Avšak
jazykové rozdíly jsou daleko důraznější mezi národy
latinskými než mezi národy slovanskými. Stejně tomu
jest s germanstvím, s příbuzenstvím, které existuje
mezi národy germánskými, užíváme-li toho výrazu
v jeho nejširším smyslu, považujíce za Germány nejen
Němce, nýbrž také Angličany a národy skandinávské.

Avšak ani „skandi-
navism", to jest spo-
lečenství cítění, vížící
národy švédský,
dánský a norský,
není tak intimní, jako
společné cítění,
které sjednocuje
různé skupiny slo-
vanské. Slované jsou si navzájem daleko bližší, ze sta-
noviska linguistického i intelektuelního, než různé
skupiny oněch rass. Rovněž i ze stanoviska zeměpis-
ného vzájemný styk Slovanů je daleko intimnější než
styk různých národů germánských. Nedělí je moře.
Různé národy slovanské nevystěhovaly se tak daleko,
jako jiní národové od kolébky své rassy, kde byly tak-
řka sjednoceny nebo se lišily velmi málo. Ostatně vývoj
jejich civilisace byl méně rychlý; jejich život hospodář-
ský není zdaleka tak bohatý, jako jiných národů, a to
také přispělo k zachování uniformity a jednoty jejich
smýšlení.

Toto společné vědomí různých národů slovanských
je velmi často v západní Evropě vykládáno ve smyslu
politickém. Někteří chtějí v něm viděti to, co se nazývá
„panslavismem", totiž projekt kolosální monarchie
slovanské pod vládou Ruska, a opakují zneklidňující
slova Napoleonova o nebezpečí pokozáčtělé Evropy.

Zkoumejme, zda skutečnosti opravňují strach
z panrussismu, který některé národy projevují. Až do
dneška vládne Rusko pouze částí slovanské rassy,
a různé větve její požadují svoji národní neodvislost.
Z druhé strany Rakousko-Uhersko udržuje pod svým
velmi citelným jařmem čtyři národy slovanské (pou-
žívajíc zároveň velmi obratně Poláků proti Rusům).
A právě ve Vídni a v Budapešti tropí největší povyk pro
panslavismus. V Uhrách stačí označiti někoho za pan-
slava, aby byl obžalován a odsouzen pro zločin velez-
rády. V posledních dobách v Berlíně neustále křičeli
proti panslavismu. Bethmann Holweg mluvil o nebez-
pečí panslavistickém týmiž výrazy jako vídeňské žur-
nály, a to právě v okamžiku, kdy se dál pokus
o odnárodnění Poláků s vynaložením moci hmotné
a vědy i filosofie německé zároveň.

Ostatní národové neobávají se nebezpečí slovan-
ského, alespoň ne v té míře, jako Němci a Madaři.
Francii pojí vřelý svazek s Ruskem. Za procházek Pa-
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říží oživují mi v paměti různé fáze francouzsko-ruské
politiky: boulevard Sevastopolský, třída Malakovova
a potom třída Mikoláše II., most Alexandra III. atd. při-
pomínají její jednotlivé etapy. Na Balkáně Francie za-
hajuje právě, abych tak řekl velmi působivou politiku
slovanskou, berouc do svých rukou řízení strategic-
kých operací.

Také Anglie obrátila se od několika let na stranu
Ruska. Není tomu tak dávno, co politikové angličtí ve-
deni jsouce žárlivostí vůči Rusku, podávali mnohé dů-
kazy důvěry k Německu, takže — i ponechávali
úplnou svobodu německému vnikání do Malé Asie
a do Mezopotamie. Avšak Anglie poznala konečně svůj
omyl a neblahé následky, jež by měla v zápětí politika,
vydávající na pospas Německu nejen všechny Slovany,
nýbrž i všechny ostatní národy Rakousko- Uherské
a Balkánské včetně Turků. To by byla abdikace, která
musela přivoditi nutně podrobení samotné Anglie.

Omyl této západní politiky proti ruské způsobován
byl faktem, že se nijak nehledělo k ostatním národům
slovanským, jež politikové považovali za národy bez-
významné, pro které nebylo místa ve velké politice
světové, této pověstné světové politice, na které není
nic imponujícího než název. V době přítomné pouze
v Itálii mluví se o nebezpečí slovanském. Především
vyčítá se Srbům, že dychtí po Adrii, při čemž se zapo-
míná, že Srbové obývajíce pobřeží Adriatické od ne-
pamětných dob, mají na ně práva nejlegitimnější,
historická i jiná. Nad to Italové obávají se pronikání
ruského k moři Adriatickému. Je zřejmě zájmem
Ruska, jehož zdárný průmysl v krajinách Černomoř-
ských, soustředěný hlavně v Oděse, bez ustání se vy-
víjí, aby si zajistilo volný průchod Dardanellami. Proč
však spatřovati hned v tomto oprávněném nároku slo-
vanské nebezpečí? Bude-li Itálie energicky hájiti své
národní zájmy neohrožujíc práv Slovanů, může si býti
jista, že nemusí se ničeho obávali se strany Rusů nebo
Srbů.

Malí národové slovanští spatřují, jak je zcela pocho-
pitelno, ve velikém Rusku mocného ochránce. Ne-
může býti jinak proto, že stále jsou ohrožováni Němci,
Maďary aTurky, a poněvadž jiní velcí národové se o ně
nestarají. Ba šel bych dále. Nebojím se tvrditi, že právě
západní národové jsou zodpovědní za panrussismus,
jednak přímo ohrožujíce Slovany západní a jižní, jed-
nak vydávajíce je na pospas hegemonii německé a ra-
kousko-uherské. Ani Rusko, ani ostatní Slované
nevytvořili panrussismu. Národové slovanšti jsou tak
žárliví na svoji individualitu, že vždy měli a mají dosud
mezi sebou, ač žijí pod stálou hrozbou německého ne-

bezpečí, dosti vážné spory, nejen různice politické (Po-
láci a Rusové, Srbové a Bulhaři), nýbrž také spory tý-
kající se jejich nářečí a jejich národností (Ukrajinci
žádají za uznání své národní individuality; Slováci lpí
na zachování svého nářečí jako řeči spisovné; Slovinci,
kteří by snadno mohli splynouti se Srbochorvaty, vy-
slovili se pro zachování svého jazyka atd.).

V každém případě panslavismus čistě politický, hle-
díme-li naň jako na politický centralismus, nemůže
nijak vyhověti tužbám národů slovanských. Avšak taký
centralismus není přípustný ani se stanoviska dějin-
ného vývoje. Každý národ slovanský má svou tisícile-
tou historii, a tím a rovněž i svou polohou zeměpisnou
má své vlastní povinnosti a své vlastní potřeby civili-
sační. To jsou důvody, proč politický panrussismus
a panslávský centralismus, jak nám ho malují Němci
a Maďaři, nikdy nebyl v našem programu. Chceme víc
než to, daleko více!

****************
Rusko, a i Rusko oficielní, podporovalo již mocně

národy slovanské. Podniklo válku s Tureckem, aby
osvobodilo Bulhary. Později, a ještě za této války, hájilo
Srby a Černou Horu. A zvláště v této válce přivlastňo-
valo si úlohu státu, jenž jest ochráncem Slovanů. Ne-
chceme si zatajovati, co si vypůjčujeme od svých
nepřátel, Němců. Vnitřní síla Německa spočívá v jeho
federativní organisaci. Německo, jež má několik hlav-
ních měst, větších či menších, jež jest tvořeno sesku-
pením četných států autonomních, ačkoliv řízeno
pruským centralismem, vypadá jako stát formy skoro
republikánské, takto utvořeno podává do jisté míry pří-
klad pro nás Slovany, kteří se snažíme uskutečniti de-
mokratickou federaci národů slovanských. Jedině
v této formě mohou býti souřaděny rozdíly naší civili-
sace a našich národních povah způsobem, který by
umožnil prospěch slovanského světa ze všech sil dnes
rozptýlených po našich rozmanitých národech. Je ne-
možno v úřadu petrohradském a ještě méně v praž-
ském, učiniti rozhodnutí týkající se městské
organisace ve Varšavě, v Oděse, v Samarkandě, v Bě-
lehradě neb ve Vladivostoku.

Abychom shrnuli, všeslovanský centralismus není
žádoucí ani se stanoviska zeměpisného ani se stano-
viska dějinného vývoje. Jsouce potlačováni germán-
skými národy žádáme svoji politickou svobodu
a národní neodvislost; a je zcela přirozeno, že naše
náklonnosti jsou vedeny příbuzenstvím jazykovým, jež
tolik usnadňuje styky intellektuelní a i styky obchodní.
Již Kollár žádal, aby každý Slovan dle stupně svého
vzdělání znal jeden nebo několik či všecky slovanské
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jazyky. Je nám vskutku dosti snadno naučiti se jiné
slovanské řeči, neboť důkladná znalost jedné z těchto
řečí usnadňuje nesmírně studium ostatních. Mluvívalo
se kdysi mnoho o výběru společného jazyka literár-
ního; byla navrhována řeč umělá; na příklad jazyk bo-
hoslužebný. Otázka ta jest dnes rozřešena: jazyk ruský
se stal mezislovanským jazykem pro svůj význam li-
terární, jako nářečí největšího slovanského národa.

**************
Abych nebyl podezírán z libovolných nápadů, při-

pomenu krátce úsudky některých myslitelů slovan-
ských, kteří od konce XVII. století až po naše dny
uvažovali o snahách svého národa. Neboť teprve
v XVIII. století počali historikové a filosofové slovanšti
zabývati se problémem budoucnosti svého národa
a ostatních národů slovanských.

V Čechách snaží se Josef Dobrovský, tvůrce slovan-
ské linguistiky, přesvědčený rusofil, prohloubiti po-
znání podstatných znaků národa českého a celého
světa slovanského. Nedlouho potom Jan Kollár se vě-
nuje zcela básnickému a literárnímu výkladu slovan-
ské myšlenky: Jeho ideál nemá rázu politického.
Veden humanitními ideami žádá jen vzájemnosti lite-
rární a intellektuelní. Rozvíjí teorie dějinné filosofie
Němce Herdera, podle nichž Románi a Germáni po-
stoupí Slovanům nadvládu v civilisaci. Z toho vyvozuje,
že Slované mají především pracovati o svém vývoji in-
telektuálním a nikoliv se spokojovati pouze velikostí
jen a jen hmotnou.

Jestliže Kollár a někteří jeho následovníci se ztrácejí
ještě v mlhovém snění, Palacký, historik a vůdce české
politiky roku 1848, hájí taktiku co možno nejpositiv-
nější, aby hájil svéráznost a práva národa českého,
stejně jako všecko, co mu zjednalo slávu v minulosti
(hnutí husitské). I on jest stoupencem slovanství,
a jestliže hlásá zprvu ideu Rakouska stejně spraved-
livého ke všem národům, pozná brzo, co znamená du-
alism rakousko-uherský; a vida utiskování národů
slovanských v monarchii, jež z dualismu vyplývalo,
opustí svůj austroslavismus a obrátí své oči k Rusku,
aniž se při tom vzdá hájení české osobitosti. Ideje Pa-
lackého byly přijaty celým národem českým; idealis-
tické theorie Kollárovy a úsilí těch, kdo chtěli nahraditi
národnostní individualism jakýmsi neurčitým pojetím
všeslovanským (na př. Slovák Štúr), neměly rozhod-
ného vlivu.

U Slovanů jižních typickým představitelem národ-
ních idejí je Obradovič, onen mnich srbský, který prošel
celou západní Evropu, aby se poučil a aby pak vycho-
vával své sourodáky; mnich, jenž uznával, že kniha má

větší cenu nežli zvon, že vychovávati děti je čestnější
zaměstnáni než úřad archimandrity. Obradovič touží
vášnivě po sjednocení svého roztříštěného národa
a po jeho osvobození, ale žádá i samostatnosti potla-
čených Řeků. Jeho hlavní myšlenka, humanitní
a osvětová, záleží především v rozvoji a v prohloubení
vědomostí vědeckých a ve vybudování životních pra-
videl podle rozumových rad („Rady zdravého rozumu"
nazývá se jedna z jeho knih, jež vyšla 1784).

Myslitelé polští pociťovali ještě tíže než Čechové
a jižní Slované nedávnou ztrátu politické svobody a je-
jich spisovatelé nadchli se daleko více zájmy politic-
kými. Mám na mysli zvláště Adama Mickiewicze,
znamenitého básníka a původního filosofa, který roz-
vinul své plány politické zde na College de France.
Doufá se vším zápalem své duše, že jeho vlast se
zdvihne dík pomoci někdejší Francie napoleonské, jež
byla tak pohostinná k emigraci polské; věří však také

v usmíření národa polského a ruského. Ve své „Impro-
visaci" odsuzuje jazykem velkolepým a přísným útisk
moskevský, ale čeká důvěřivě obrat politiky ruské ke
směru liberálnímu. Kat rakouský nebo pruský je méně
krvavý než utlačovatel ruský, ale nebezpečnější, méně
upřímný. Jako všichni ostatní myslitelé slovanští, jsou
i Poláci vášnivými přívrženci pojetí humanitních; zájmy
národa musejí býti sladěny se zájmy humanity. Vedle
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Mickiewicze největší básník a nejhlubší, nejjemnější
duch polský, Krasiňski, doporoučí politiku nerevoluční,
humanitní a dokonce bratrskou.

Takoví jsou hlavní představitelé mnohých národů
slovanských. Vidíme, že žádný z nich není apoštolem
toho panslavismu, jenž děsí naše nepřátele. Na první
místo kladou všichni myšlenku humanitní, z níž vyvo-
zují myšlenku národnostní, jež je částí přirozeného dě-
dictví lidskosti. Všichni chápou národnost ve formě
demokratické; všichni jsou nadšenými průkopníky ci-
vilisace. Jedině Poláci, jichž starší pokolení byla pří-
tomna krutému roztrhání své vlasti, oslavují ideál
vojenský a Mickiewicz vytýká nám Čechům, že přiklá-
dáme příliš důležitosti ideám civilisace a vědeckého
pokroku. Ale již Krasiňski, stejně jako nová generace
polských básníků, vzdal se zápalu předchozí generace
pro slávu vojenskou.

Stejně je tomu u myslitelů ruských. Opírajíce se rov-
něž o filosofii západní, Rusové hlásají ideál staré křes-
ťanské civilisace ruské, civilisace absolutně pacifické,
ne státotvorné. Odsuzují civilisaci západní, odsuzují
i dílo Petra Velikého, poněvadž násilně poevropštil
Rusko. Ale současně nejsou méně přísnými ve své kri-
tice mravů a politiky západní než Josef de Maistre
a ostatní konservativní filosofové západní. Hledají-li
Mickiewicz a Poláci opory v katolicismu, Čechové
v husitismu a v Jednotě Českobratrské, Rusové vidí
v náboženství pravoslavném spásu nejen celého
Ruska, nýbrž i celého lidstva.

Takto pochopili Kirjejevskij a Chomjakov myšlenku
Ruska a myšlenku slovanskou. Věřili ve velikou bu-
doucnost Ruska, kladli ji proti západu a jejich světový
názor je ve své podstatě mravní, náboženský a bez
nějaké orientace politické. Teprve později theoretikové
ruští formulují základy panslavismu politického a i na-
cionalistického, a to z velké části pod vlivem němec-
kých theoretiků slavofobů. Mysliteli, kteří nedávno
charakterisovali nejlépe ideál Ruska, jsou zajisté So-
lovjev, do jisté míry Dostojevskij a zvláště Tolstoj.
Všichni, jak známo, prohlašují svoji víru v ideál čistě
humanitní.

***************
Týž ideál humanitní vyznávaný filosofy slovanskými

se jeví nejen ve filosofii dějin národů slovanských,
nýbrž i v jejich poesii. Jest zajímavo ukázati, že
u všech slovanských národů láska ku krásné literatuře
se rozvila téměř současně; probudili se k životu intel-
lektuelnímu téměř v téže chvíli. Básníci jali se rozebí-
rati otázky, jež se naskýtaly jich lidu vyšlému náhle ze
života vegetativního, a vykládali je se vším nadšením,

jež budilo v nich znovuzrození národních sil. Někteří
z nich, podporováni jistými filosofy, šli tak daleko, že
kázali jakýsi messianism; věští blaho a spasení lidstva
svým národem, avšak zároveň uznávají nutnost vlastní
spásy. Nikdy jejich ideál nedopouští oslavu výlučnosti,
nadvlády či výboje. Mácha, Puškin, Mickiewicz i Kra-
siňski, Dostojevskij, Tolstoj, největší básníci slovanští,
odmítají rozhodně theorii nadčlověka; takové pojetí
humanitní je jim úplně cizí. Teprve Goethe dal první
vznik této myšlence ve svém Faustovi. Ani Angličani,
ani Francouzi by nikdy nemohli dáti v oběh teorii tak
nepřátelskou liberalismu. Byron ve svém Manfredovi
a Kainovi tvoří člověka energického a silného, jako bo-
jovníka, ale nikdy ne vladaře. Ve „Zpovědi dítěte svého
věku" Musset, milovaný básník mládeže francouzské,
líčí vše jiné než nadčlověka. Tento typ, který je synthesí
výlučnosti a národní zpupnosti, je vskutku původu ně-
meckého a je v dokonalé shodě s realistickou politikou
pruskou.

Popruštění a zmilitarisování Německa není než
praktickou aplikací theorii o nadčlověku. Z „nadčlo-
věka" se zrodil „nadnárod" — Herren- volk, modla
Všeněmců. Slované mají rovněž své hrdiny, ale to jsou
spasitelé, kteří vystupují v okamžicích svrchovaného
nebezpečí, jsou to dobři služebníci svého krále a svého
národa; nejsou to nadlidé.

Ideál slovanský jest ideál míru a smíření, ideál de-
mokratický. Není náhodou, že Čech Chelčický a Rus
Tolstoj jali se znovu hlásati lásku k bližnímu, která
jde až k principu neodporovati zlu. To proto, že oba
jsou Slované. Slované, o nichž se říká, že jsou mírní
jako holubi a prosti vší energie bojovné. Ale to není
zcela přesné. Slovanům nechybí energie, jsou podi-
vuhodní vojáci. Ale je pravda, že nebojují leč z přinu-
cení a jedině na obranu. Je veliký rozdíl
psychologický a mravní mezi útočnou násilností
a mezi vůlí brániti svých práv. Tato válka dává nám
toho doklad výmluvný a stvrzující. Angličané musejí
dočasně přijmouti militarismus proti svému hlasi-
tému odporu k tomuto režimu. Slované ucítili, že se
v nich probouzejí pod tlakem Němců, Maďarů a Turků
staré dobré vlastnosti vojenské jejich předků. Zdá se
mi, že závěr, jenž se naskytuje, je tento: Analysujeme-
li hlavní projevy duše slovanské, nenalézáme v nich
rázu útočného a dobývačného, o němž se nám snaží
namluviti žalobci panslavismu, že je znepokojivý
a nebezpečný.

Toto zcela zvláštní úsilí národů slovanských o vzá-
jemné sblížení, které bylo prohlašováno našimi pro-
tivníky za nebezpečí panslavistické zhoubné pro
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Evropu, jest ve skutečnosti jen projevem rázu velmi
důležitého: jsou to snahy o vědomou synthesu prvků
kultury slovanské s prvky kultury západoevropské.
Všichni národové slovanští přijímali s radostným zá-
palem civilisaci západní. V tomto smyslu pronesl Do-
stojevskij svoji známou řeč u příležitosti slavnosti
Puškinovy, řeč, v níž prohlásil, že Rus a Slovan jsou lidé
svou celou bytostí kosmopolitičtí. Mají zcela zvláštní
vlohu vniknouti do povah všech ostatních národů a při-
způsobiti si prvky jejich kultury. Je v tom rozhodně
něco pravdy.

**************
Nynější válečná literatura německá pokračuje proti

panslavismu v polemice vedené již odedávna Teutony.
Bylo by snad přepjaté říci, že je to povyk zloděje, který
křičí; „Chyťte zloděje!" A snadno pochopujeme, proč
Němci tolik obracejí pozornost na panslavism: vědí
velmi dobře, že zásadními odpůrci jejich pangerma-
nismu jsou především Slované, a to zvláště Slované
severní a jižní.

S radostí pozoruji, že se jeví nyní zájem, nejen ve
Francii, nýbrž i v Anglii, o plány německého panger-
manismu, a to zvláště ve třídách nejlidovějších; neboť
nyní všichni vidí, že plány pangermanistické nejsou
utopiemi, poněvadž se na neštěstí, až do jisté míry,
uskutečnily. Práce p. Cheradama, nové knihy pánů
Andlera, Weila a j. studie, nám podávají historii pan-
germanismu. Poučují nás, kterak heslo sjednocení
Němců, roztroušených po různých územích, si dobylo
půdy od XVIII. století, a kterak pak se stalo progra-
mem zněmčení střední Evropy, Malé Asie a Mesopo-
tamie. Ustavení nového císařství germánského
a popruštění Německa měly za výsledek tento dobý-
vačný imperialism, jehož podstata je vyjádřena hes-
lem: „Německá střední Evropa", nebo kratčeji:
„Berlín, Bagdad".

Z počátku, jako Italové, jako národové slovanští,
Němci toužili jen po sjednocení Německa; ale záhy
zvětšili svůj obzor a počínali k němu přidávati sousední
kraje, v nichž byly minority a kolonie německé. Takto,
jako skvrna olejová, pangermanisté hlásali vstřebání
Rakousko-Uherska, Polska, provincií Baltických, Bal-
kánu, konečně i Turecka asijského; neboť pravým
cílem pangermanismu jest získati území, a především
území ne-německá. Plán Berlín-Bagdad byl pojat ta-
kovými lidmi jako pan List a Moltke, kteří nebyli vůbec
utopisty. „Topos", půda, území, to je jejich heslem; na
tom jim záleží. Taktika a plány pangermanistické se
upravily dle okolností. Především si přáli zničení Ra-
kousko-Uherska. Když získali úplně na svou stranu

Němce a Maďary, rozhodli se podle plánu Bismarc-
kova, že nechají Rakousku formální nezávislost. Ale
žádají naproti tomu celní unie, dobře vědouce, že unie
obchodní jest politický prostředek nejvýše účinný.

Proti nám Slovanům vedli pangermanisté útoky nej-
brutálnější. Pavel de Lagarde, zakladatel moderního
pangermanismu, mluví bezohledně proti Slovanům,
Mommsen prohlašuje veřejně, „že je třeba rozbiti naše
tvrdé a pevné české lebky". Jiní mladí politikové si
uvědomují strategickou důležitost Čech. Dokazují, že
nezávislé Čechy by byly největším nebezpečím pro
Německo. Ostatně již Bismarck prohlásil: „Kdo bude
pánem Čech, bude také pánem Evropy." Současně se
ozývají nové hlasy politiků německých, kteří se pokou-
šejí dokázati nám, že pangermánský plán je příznivý
Čechům a že nás zachrání od nebezpečí pansláv-
ského. Nyní jest již hezký počet těchto „sirén" pan-
germánských!

Situace je zcela jasná pro toho, kdo pozoruje udá-
losti a trochu uvažuje. Pangermanism má přirozené
odpůrce v Polácích, v Češích a v Jihoslovanech. Svo-
bodné Polsko, nezávislé Čechy a spojení Jihoslované
vztyčili by přirozenou a nepřekročitelnou ohradu proti
všem plánům Berlín—Bagdad.

Němci mají se Slovany společné hranice daleko
rozlehlejší než sami Rusové: sousedí s Rusy, s Poláky,
s Čechy a s Jihoslovany. My Slované víme dobře, co
znamená německý „Drang nach Osten"; víme dobře,
že heslo Berlín—Bagdad není než nová forma starého
protislovanského plánu germánského. Proti Rusům
a Srbům nejdříve se obrátil válečný pokřik v Berlíně.

*************
Tato válka a rozdělení celé Evropy, a dokonce celého

světa, na dva tábory, ukazuje tedy dobře a docela
jasně, že nebezpečí, které hrozí Evropě a lidstvu, jest
pangermanism a ne panslavism. I Bethmann-Holweg
se snažil dokázati světu v jedné ze svých řečí před vál-
kou, že Němci se vzpírali nebezpečí panslavismu. Ale
události, jako spojení Slovanů s Francií, sAnglií a s Ja-
ponskem, sympatie neutrálů ke Spojencům, na druhé
straně pak spolek Němců, Rakušanů, Maďarů, Turků
a Bulharů, dokazují jasně, že neběží v této válce
o zápas Němců se Slovany, o zápas nacionální, nýbrž
o boj tužeb, které stojí nad tímto principem národnost-
ním. Cíl této války je tedy dán plným právem: obrození
a obnova Evropy. Násilí nebo Spravedlnost. O to tedy
běží dnes.

(T. G. Masaryk – Svět a Slované. Vyšlo jak svazek
14 edice Rozpravy nákladem měsíčníku Nové Čechy).

26. 5. 2019
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Lipa
MÁRIA VÁCLAVJAKOVÁ

Lipa má v mytológii a v živote Slovanov vý-
znamné postavenie. Podľa našich predkov len
dobrí duchovia vyhľadávali lipu. Symbol lipy sa
používa v štátnych a iných znakoch Slovenska,
Česka, Slovinska a Lužických Srbov. „Hlavne Slo-
váci sú veľkí ctitelia lipy“, uvádza Josef Kořenský
v diele Rostlinstvo v národních písních, pověstech,
bájích a obyčejích, vydanom v roku 1878 v Prahe. 

Lipa vrástla do života a tvorby ľudu Slovenska
a Čiech. Krásnou rozložitou korunou nás víta tak-
mer v každej osade. V tieni voňavého stromu sa
schádzali susedia, aby spoločne zdieľali radosti
a starosti života. Počúvali omamný bzukot včiel
a možno práve tam vznikali krásne lyrické piesne. 

Básnik Ján Kollár je známy skladbou Slávy dcéra.
Ale on zanechal ešte jeden vzácny poklad, rozsiahle
zbierky ľudových piesní pod názvom Národnie spi-
evanky, kde nájdeme veľa piesní s námetom lipy. Pi-
esne, ktoré on zozbieral, dodnes znejú Slovenskom.
Spievala ich moja matka a my deti s ňou. Vtedy som
netušila, že sa o zachovanie ľudových piesní zaslúžil
rodák z neďalekých Mošoviec. Ján Kollár vytvoril pre
lipu nový názov – slavostrom, keď píše: „Pod lipkou
ma pochovajte a na hrob miesto mramoru slavost-
rom ten zasadiť mi dajte.”

Na Všeslovanskom zjazde v roku 1848 bola lipa
vyhlásená za symbol Slovanstva. Devätnáste sto-
ročie bolo dobou snahy o zachovanie národnej
identity a práve lipa sa stala symbolom týchto
snáh. Takmer všetci významní slovenskí básnici
19. storočia písali o nej básne. Spomeniem tých
najznámejších: Jána Kollára, Andreja Sládkoviča,
Jána Bottu, Pavla Országha Hviezdoslava, Janko
Kráľa a Ľudovíta Štúra. 

Po vytvorení Československa v roku 1918 sa na
území novej republiky sadili lipy hlavne na prvé,
desiate a dvadsiate výročie. Možno naši predkovia
stále verili v dobrých duchov slavostromu. 

Lipa rastie stovky rokov. Najstaršiu známu lipu
na Slovensku zasadil Matúš Čák Trenčiansky pred
zámkom Bojnice v roku 1301. Počas štúdia na
gymnáziu som pracovala v zámku a pozorovala,
ako lipa vzdoruje nepriazni času. Staré vetvy boli
ohnuté až k zemi a drevené podpery bránili ich úpl-
nému zlomeniu. Vtedy som neverila v jej záchranu.
Prešli dlhé roky, zostal iba pôvodný kmeň a dnes

z neho vyrastajú opäť mladé
vetvy. Lipa ďalej žije, ako stála
nádej a odkaz potomkom.
Stačí sa na chvíľu pri nej za-
staviť a premýšľať. 

Naši básnici v ťažkých časoch používali často
motív lipy. Nájdeme ho aj v básni Ľudovíta Štúra
z roku 1853.

Uvítanie
Už sa Tatra stará pred očami veží, 
to moje rodisko v jej údolí leží.
Dávno som mrel po ňom v ďalekej cudzine, 
teraz ma už drahá rodina privinie.
Leťteže k nej, vetry, šepotajte dvorom, 
že už koniec dlhým rozlúčenia bôľom.
Tatra sa do jasna vypína vysoko,
lež jej syna smutné blúdi po nej oko.
„Čo ti je tak smutno?" ona sa spytuje. 
,,Že nad naše strany búrka doťahuje.
Z dolu víchor letí, orol skrýšu hľadá 
a na tvoje vrchy čierne mračno sadá.
Po našich to nivách lejaky sa spustia,
po našich to krajoch bude biť hrom zhusta.
A tá naša lipa či pred ním obstojí? 
Ona na doline povieva v pokoji.
Ale nech sa leje, nechže hromy bijú, 
len keď ma tu stánky rodiny prikryjú.“

Na Slovensku a v Čechách tradícia sadenia líp
pokračuje. Nezabudnuteľné podujatie spojené s vý-
sadbou líp zorganizovala Spoločnosť slovensko-in-
dického priateľstva v Jakubovanoch na Liptove. Dňa
1. augusta 2019, pri príležitosti 150. výročia naro-
denia Mahátma Gándhího bola vysadená aleja 150
stromov. Podujatia sa zúčastnila aktívne aj skupina
esperantistov. Tvorca jazyka esperanto Ludwik La-
zarz Zamenhof vedel dobre, prečo novému jazyku
dal názov „dúfajúci“. Veril, že pomocou spoločného
jazyka sa ľudia vzájomne pochopia. 

Túto myšlienku a jazyk esperanto zdieľali mnohé
osobnosti slovenských a českých dejín. Spome-
niem iba niekoľko mien. Na Slovensku to bol lekár
a spisovateľ Albert Škarvan, ktorý sa odmietol zú-
častniť vojnového šialenstva a utiekol do Ruska
k Lvu Nikolajeviči Tolstému, tiež esperantistovi. Po-
dobne sa zachoval kňaz a spisovateľ Ján Maliarik,
keď vystúpil v Národnom divadle v Prahe v roku

18

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Kr
es

ba
 J

P

Lipa_04_2019_NEW_LIPA  06.01.20  14:10  Stránka 18



19

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

1916 s proklamáciou na zastavenie vojny, za čo bol
odsúdený na smrť. Zachránil ho iba následný pobyt
v psychiatrickom ústave. Z českých esperantistov
spomeniem slobodomyseľného básnika Stanislava
Kostku Neumanna a nezabudnuteľného národného
umelca Karla Högra. 

V Jakubovanoch na Liptove bola vysadená jedna
z najväčších alejí líp na Slovensku. Možno budú
lipy vo večernom tichu šepkať o priateľstve a sú-
časne pripomínať pocestným slová Mahátma Gán-
dhího a našich predkov: „Budúcnosť závisí od toho,
čo urobíme v súčasnosti.“ 12. 8. 2019 

Ničení českých knih a jazyka
JIŘÍ JAROŠ NICKELLI
Poprvé za bělohorského Temna. Jesuité chodili po domech nekatolíků, dupali okovanýma botama s biřici,

a hledali a hledali. Spisy a knihy české, Melantrišky, Bibli Kralickou. Z tajných úkrytů a přístěnků, ze starých
půd snášeli ukryté svazky a drtili je svou "katolickou" botou. Knihy, které šířili čeští bratří, luteráni, kališníci,
po celá desetiletí, otcové "víry pravé“ kázali trhat, rozdupat a spálit. Nekatolíky pak pod trestem smrti vy-
háněli ze země. Měli na to hejtmanské a císařské patenty.

Podruhé za hitlerovských nacistů. Knihy o Sokolech, knihy o TGM a Benešovi, knihy Čapkovy, knihy o le-
gionářích. Přišli gestapáčtí netvoři a sudetští udavači, a opět rabovali, vylamovali podlahy, smýčili po pů-
dách a snášeli na hromady ke zničení nové svazky a nové knihy obrození a republiky. Vlastence pak
odvlékali do vězení a koncentráků. Na popraviště před flinty, pod oprátky nebo gilotinu. Měli k tomu Hit-
lerovy příkazy. 

Potřetí nastává rabování českých knih a jazyka dnes. Po státním převratu, kterému z neznámých důvodů
říkají revoluce. K rabování příkazy oficiálně nejsou - jen instrukce chobotnice, která chce zardousit národ
i stát. Vykonavateli jsou hlavní média a tzv. politologové.

Všechno, co národ vytvořil od obrození, jeho nápravné tradice - jak to krásně prohlásil profesor Mahler
- a jeho jazyk, ten náš unikátní jazyk - který jazykovědec Eisner označil za chrám i tvrz - náhle "přátelé
Evropy a Německa" označují za špatné, zapšklé, nízké a nevhodné. Básně i romány, Jiráska i Máchu, spisy
Palackého i Husa, Havlíčka i Masaryka, a nakonec nenáviděného zloducha Beneše, to vše je nežádoucí,
otřesné, vylhané. I ten Čelakovský, protože napsal Ohlasy písní ruských! Týká se ale to i slovanské překla-
dové literatury. I takový Sienkiewicz je prý špatný nacionalista... tak pryč s jeho Křižáky. Jako prý celá
existence národa, jazyka a dějin je omylem... A nejlépe bylo za otlemeného mocnáře s licousy. Vše slo-
vanské je primitivní, zaostalé, hrubé a nízké. Protože obraz nepřítele Ruska musí být vykreslen do nejhor-
ších podob. To nám hlásají dokonce i profesoři jako Herr LGBTQ Putna, nebo nám to kreslí na výstavách,
hanobících Otce vlasti, páni docenti Fajtové.

Toto za Protektorátu Čechy a Morava postihlo i mou rodinu. Když nacisté vyslýchali dědečka a zatýkali
strýce, všechny knihy a spisy v domě zničili, zachoval se jen jeden díl legionářské epopeje Za svobodu.
Byl ukryt za komínem na půdě - zapomněli na něj. Na dědečka a strýce nezapomněli. Dědeček zahynul
pod výslechy, strýc v Osvětimi.

Dnes zatím probíhá jen elektronické, novinářské a televizní rabování naší kultury, dějin a jazyka. Zatím
nás ještě nezavírají a nepopravují. Nás, kteří jako Lenka Procházková, naše nová Božena Němcová, držíme
noční hlídky u počítačů a píšeme o dějinách, národu a republice. Nás, kteří vyhrabáváme spisy TGM a Be-
neše z popelnic zrušených veřejných knihoven, kteří schováváme básně Hory, Hrubína a Máchy, Wolkera
a Neumanna, hry Voskovce a Wericha, kteří vybíráme Čapka z antikvárních banánovek za pětikorunu nebo
v lepším případě za desetikorunu, kteří chráníme Fučíkovu reportáž před novou oprátkou... Ty knihy pak
pomalu putují po rodinách, výpisky kolují po internetu, dokud nejsou smazány nebo ztraceny v informačním
zahlcení. 

Ale roste tu i nová generace. Ne jen ta, co se zajímá o trávu, alkohol a cesty na Západ. Je tu i jiná ge-
nerace, která studuje naše dějiny, odkrývá v klubech vojenské historie naši minulost, vidí, že slovanské
svazky nás chránily a neničily. A třeba toto vše předá dál svým potomkům. Věřím tomu v těchto hodinách
mezi psem a vlkem. V hodinách trvajících už třicet let... Věřím tomu s Komenským, Husem, Havlíčkem
i Masarykem. Věřím tomu s Edvardem Benešem. Tak si opakuji - Opustíš-li mne, nezahynu! Opustíš-li mne
- zahyneš! 14. 12. 2019
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BLEŠÍ TRH
(Blues o ztracené neděli)

Usmrkaný deštík si ještě nezastrčil podolek
a neděle: Kampak dnes? Už dělá psí oči.
Když tak hezky prosíš…,
ty pitomé psisko, dostaneš obojek
a půjdeme: Tam, kde se točí svět.
Jak po muší kořalce obecní blb,
který se ožral a trošičku zešílel
a teď na plese masek a zrůd,
na plese bez lidí motá se opile,
jak vpleten do kola, bez šance na milost…
Neštěkej, hloupá, vezmi si kost
a půjdeme: Na bleší trh.

Někde se musí vyvenčit ta otravná psice
aby vám nečůrala na peršan,
nežli doma nudou chcípne.
Bleší trh je krámů chrám.
Kramáři jsou tu veleknězi.
A věřící ti, co v svatost krámů věří.
Svaté obrazy se podobají bankovkám.
A andělé v tom chrámu jsou samé krámy.
I Kasacink, bůh kramářů, je krám.
Když mu zaplatíte, dá vám požehnání:
Máš prachy? Vítej mezi nebešťany.
Jsi švorc? Zdechni u nebeských bran.

S ušlou nedělí u nohou, sám ušlý jak pes.
Palce jak dvě voskovice trčí ke hvězdám.
Slyšíš, jak se ti krámy smějí?
Tiše a úporně. Jako když srdce žere rez
s hladovou beznadějí.
Vítejte v nejprodejnějším ze všech světů!
Všechno a všichni jsou tu k mání:
Růže malým princem opuštěná v opadání
prodá svůj příběh do kupletu.
Dříve než se za pár šupů vyspí s vámi,
poslední zápalkou připálí vám cigaretu
děvčátko se sirkami.

Nakonec vám neděle uteče do noci jak prašivá
psice.
Čert ji vem, je to jen jeden z psích dní.
Děvčátko špitne: Miluji tě.

A vy slyšíte: 
Buy or die.
Slyšíte, jak v duté
tmě krámy spílají
vzpomínkám:
Jaké to bylo…
tenkrát…když
ještě byly lidmi.

EXPERIMENT 
Mráz udeřil nečekaně. Jako šílený sólista
na tympány.
Lednové ráno. Stanice metra. Washington DC.
Vandráci zalézají pod zem. Trocha tepla v dlani
je za všechny prachy. Jen hladové krysy
jsou hbitější v boji o přežití. 

Krysy vědí své. O světě, jenž přeje krysám.
Urvat si. Nebýt k sežrání. Však nažrat se.
K prasknutí.
Pod eskalátorem houslista Joshua Bell na prsty
dýchá.
U nohou houslové pouzdro. Dokořán. Jako tlama
psí,
co jako na kost čeká na minci.

Jako by pozvedal hostii: Joshua  hraje Bachovo
preludium. 
Starý regenschori stojí opodál. Nehybný. Barokní
maska.
Když vlak vyplivne cestující, jako flamendr 
hořkou slinu,
tváří se, že je mu to fuga. Chvíli v děravých 
kapsách,
paruku šejdrem, marně po drobných šátrá.

Joshua hraje. Vedle něho kluk s nudlí u nosu civí
do ráje.
Ptačí matka s vytřeštěným okem fotoaparátu
piští: Anděl vyletí!
Kluk utře nos do šály. Andělé jsou… A jednou
potká je.
Joshua hraje a Bůh mu vede ruku. A plynou 
staletí.
Jak mraky nad krajinou. Nebe je vysoko, 
a přece na dosah: Dítěti.

LUBOMÍR BROŽEK
Experiment
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Čtyři řeky pramenily v ráji. A jeden potok: Bach,
jenž se vylil z břehů. Joshua hraje a Bach se
metrem valí.
Hlava nehlava . Vlna za vlnou. Jako potopa,
pohlcující uzlíčky životů dřív, než stačily si sbalit
pět švestek, které jim zbyly. Ze všeho, 
co milovaly. 

Voda je vzala. Ale ještě o tom nevědí. Smějí se.
Pláčí.
Myslí, že myslí, a tedy žijí. Nevědí,  že se jim život
jenom zdá.
Lapeni davem, v davu se míjejí. Živí se odpadky
a sní o palácích.
Když Michelangelo, v důvěrném hovoru zavěšen
do sošného Davida,
kolem kráčí, ani se neotočí. Jsou jako živí. Jen
srdce mají neživá.
. 
Joshua dohrál. Na housle za tři a půl milionu hrál
některé z nejtěžších skladeb,
které byly kdy složeny. Vybral 32 dolarů. Na
chvilku se zastavilo pouze 6 lidí.
Dva dny před tím, než hrál v metru, vyprodal 
divadlo v Bostonu.
Jeden z nejlepších houslistů světa sbalil nástroj
a zaklapl pouzdro.
Nikdo jej nepoznal. Nikdo nezatleskal. 
Experiment skončil. 

***********************************************
Aforismy
Pravda někdy bolí, říkával s oblibou. 
Jeho evidentně nebolelo nic.
Některé lži mohly být klidně pravdami, být ve
správný čas na správném místě!
Tvrdí-li vlk, že miluje ovce, má ovšem pravdu.
Život je jako víno: Nemusím mu rozumět – stačí,
když mi chutná.
Dlouho věřil, že ve víně je pravda. Pak přešel na
rum. 
Láska je jako cesta neznámou krajinou: Nevíš,
kam dojdeš, ale jinou cestu nemáš.
Samozřejmě, že jsme pořád mladí kluci – to
jenom hlava už se nám netočí pouze z lásky.
„Miluji tě“, znamená, že bez tebe jsem bez sebe.
A s tebou taky.
Na to, čím příroda vybavila některé ženy, by se
měl vydávat zbrojní pas.

Když muž říká ženě „jsi to nejdražší, co mám“,
většinou ještě zdaleka netuší, jak draze ho přijde.
Některá žena dokáže muži nasadit takové parohy,
až je z toho jelen.
Některým ženám nestačí, že vás připraví
o rozum, ale ještě chodí po sousedkách 
a vykládají, jakého blbce mají doma.
Poznámka k anatomii: Achillova pata mužů se 
nachází hned vedle ženských slabin.
Jeho žena byla výmluvným důkazem, že se s ním
život nemazlí.
Ať klopila oči sebecudněji, oko na punčoše 
nepřestávalo vyzývavě civět.
Když si spolu lidé nemají co říci, vždycky spolu
ještě můžou jít do postele.
Vždycky mu říkala: Peníze nejsou všechno! 
Naštěstí měl ještě nějaké nemovitosti.
Být ženatý a zamilovaný se nevylučuje, ale nesmí
se to dozvědět manželka.
Muži a ženy pro sebe někdy mají zvláštní kouzlo.
Avšak teprve v manželství si uvědomí, že je to
kouzlo nechtěného.
Když už mu dala úplně všechno, připadalo mu
poněkud přehnané žádat ji ještě o ruku.
Neštěstí mnoha mužů začalo v okamžiku, kdy se
je jejich ženy rozhodly učinit šťastnými.
I kdyby ženy nevěděly, co nechtějí, věděly by, co
chtějí?
Uteče-li vám žena, je zbytečné se tvářit, jako by
vám ulítly včely.
Jsou ženy, které vám nejenom nasadí parohy, ale
ještě se vás pokusí přesvědčit, že teprve teď 
a jejich zásluhou jste skutečný fešák.
Některé ženy dokážou milovat i chudé muže -
když se to manžel nedozví.
Když se vás žena rozhodne učinit šťastným, ne-
braňte se. Bylo by to ještě horší.
Smyslem ženských šatů je upozornit i nedovtipné
muže na to, co přesně skrývají.
Někdo dobývá ženy tím, že ukazuje svaly, jiný 
předvádí vědomosti a někomu postačí výpis z konta.
Snad ani jasnovidci netušili, co Pravda s Láskou
dovedou: Nejprve nad Lží a Nenávistí zvítězily
a posléze i samy nad sebou.
Nasaďte pravdě klaunský nos, oblečte jí bláznův
kabát, nasaďte čapku s rolničkami…- pořád to
bude pravda.
(Naše ukázka pochází ze sbírky Paměť ohně, 
Svoboda Servis, Praha, 2008, a ze sbírky Sirka
v Hérostratově kapse a z autorovy novější tvorby).
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PODZIM
Orlické hory
barvami podzimu hýří,

vítr prohání se
po strništi,

kde v oblacích
honí se papíroví draci.

Spadané listí
pod nohama šustí,

herbáře plní se
suchými listy.

POEZIE ZIMY
Do bílých šál hory se halí,
stromy a chalupy
čepice nasadily,

pole a luka se přikryly
bělostnou peřinou,
v oknech ledové květy
rozkvetly.

Mráz zalézá za nehty,
mrzne až praští,

nastává čas poezie zimy
a jejich radovánek.

Čas sněhuláků
a radosti z vánočních
stromků.

Čas loučení
a vítaní nového roku. 

VARHANY ZIMNÍHO SNĚNÍ
Nad hvozdy Orlických hor
se zvolna vznáší soumrak,

krajina zbarvená do šeda
přikrytá sněhovou přikrývkou
usíná.

Mráz za okny maluje
ledové květy,
umění bez vůně a barev,

ze střech visí rampouchy
rozličných tvarů,

varhany zimního snění
a novoročních přání.

V BETLÉMĚ
Na seně v Betlémě
Ježíšek spinká,
panenka Maria
kolébá v jesličkách synka.

Zvěst o této novině
na všechny strany letí,
že se v Betlémě na seně
narodil Ježíšek malý.

Procesí k Betlému
v zástupu spěchá,
spatřit chce Ježíška,
jak sladce spinká.

MIKULÁŠ
Dneska večer až se setmí
přijde k nám Mikuláš,
čtyři čerti, jeden anděl
vedle něho budou stát.

Čerti budou chlupatí
od hlavy až po paty.
Anděl v bílém, v koši dárky
Mikuláš je rozdá, hodným dětem.

JAN DAWIDKO
Zima
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ZIMA
Podzim končí
svou paletu barev
spadaným listím.

Zima se pomalu vkradla
do Orlických hor.

Svým mrazivým dechem
pokryla krajinu jinovatkou.

Stromy a keře
pokryla bělostným hábem.

Vánoční stromky
zelené nechala,

aby se o Vánocích
pestrými barvami rozzářily,
a radost udělaly
všem malým i velkým.

SNĚHULÁCI
Sněhuláci to jsou braši
v zimě oni všude straší,

na horách i v dolinách
ze sluníčka mají strach.

VAROVÁNÍ
Zítra již bude pozdě
Blaničtí rytíři.

Zítra již bude pozdě
nic nedělající Evropo.

Zítra již bude pozdě
pane bože,
převálcuje nás
vlna přistěhovalců.

Zítra již bude pozdě
stanem se jejich otroky.

Zítra již bude pozdě
Svatý Václave?
Oroduj za nás.

ADVENT
Čas adventní
ozdobí větve z chvojí
do věnce spletený.

Čtyři svíce
v něm stojí,
čtyři týdny,
v čas nedělní,
jedna po druhé
se rozsícejí.

Nastal čas zrození
Boží hod vánoční.

NOVÝ ROK
Fujavice metelice
už se čerti žení,

metelice fujavice
už tam pěkně sněží.
Fujavice metelice
vánoce se blíží,

metelice fujavice
už nám stromky svítí.

Fujavice metelice
mrzne až to praští,

metelice fujavice
Nový Rok je tady.

MLÁDÍ
Mládí je krásné a nespoutané
Mládí je opojné
svou krásou čisté duše.

Mládí je neklidné
jak jarní počasí.
Mládí je pomíjivé,
je třeba ho vychutnat
pomalými doušky až do dna.
26. 2. 2019

Ftípek
Co se stane z manželky po dvaceti letech sou-
žití?
Tlustý kamarád.
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HLEDÁME CESTU
Hledáme cestu už tisíce let
Hledáme cestu, co točí se svět
Hledáme cestu a budeme dál
Hledáme, hledáme Honza i král
Tisíce pěšinek, chodníčků, cest
Tisíce radilů chtějí tě vést
Tisíce čumilů horší se hned
Když dle nich v životě cestu si splet

Je kouzelná a krásná zem
Tam není noc jen stále den
Tam znějí písně v dur i mol
Tam mír a láska kol
Tam není faleš, pýcha, zlost
Tam pro každého místa dost
Tam čas a prostor pro radost
Tam ctěn a vítán host

Je také v tomhle světě svět
Tam nevlídno, chlad mráz a led
Tam jenom šero vůbec den
Tam závist, zloba jen
Tam sebestřednost napořád
Tam zákon brát a nic nedát
Tam nenasytnost hoduje
A mamon kraluje.

Ty světy nejsou fikce
V každém dá se žít
Jen si musíš vybrat
Kterou cestou jít

AMERIKA 
Mrtvé pohřbívají, z barů zní opilé hlasy,
Vítr si pohrává s vlajkou z pruhů a hvězd.
Blyští se bodáky, hlavně a tankové pásy,
Strýček Sam přivezl nám svévole děs.

Amerika, jistá v zádech dýka!
Falešný demokrat, agresor, válečný štváč.
Amerika, jistá v zádech dýka!
Hrobařka míru a světa rozesírač!

Staletí teroru, násilí, zrady a pučí!
Věznění, mučení, vraždění, týrání mas!

Strýček Sam s chutí demokracii vnutí,
Pomůže, poradí, ochrání je tu pro nás. 

Ten, kdo odmítne vážit si jeho vkusu,
nezištné pomoci a dobře míněných rad,
dává životu sbohem, smrti pusu.
Strýček Sam Ďábel sám, prostě z pekla smrad!

AMERIKY VAZAL
Lide český z pékavárny přinesli novinu.
Hadrového chystají se velebit hrdinu.
Všichni známe jeho jméno,
historií nebudiž pochváleno!
O pravdě a lásce kázal
Ameriky vazal.

Dobře víme, co slíbila ta rádoby modla,
co kdy a kde vyslovila jeho ústa podlá.
Všichni známe jeho jméno,
historií nebudiž pochváleno.
Kolem huby med nám mazal
Ameriky vazal.

Viděli jsme, slyšeli jsme, jeho řeči zrádné. 
Nikdo mu je neodpáře, důkazů dost máme!
Všichni známe jeho jméno,
historií nebudiž pochváleno!
Nenávist a lež odkázal
Ameriky vazal.

Ulice, školy, letiště i kdejaká lávka,
nesou pyšně jeho jméno, pseudonym Savka.
Všichni známe jeho jméno,
historií nebudiž pochváleno!
Nenávist a lež odkázal
Ameriky vazal.

ŠTĚPÁN FORGÁČ
Texty
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AŤ ŽIJE DEMAGOGIE
Tak už jsi, člověče tam, kde je ráj.
Tak už jsi tam, kde lidi se maj.
Tak už jsi, člověče, tam kdes chtěl být,
kde krásně můžeš si žít.
Tak už si, člověče, vládneš sám.
Tak už nejsi nikým okrádán.  
Tak už jsi, člověče, tam kdes chtěl být,
kde krásně můžeš si žít.

Život ve svých rukou máš.
Co ty chceš, to uděláš.
Ať žije naše demokracie, 
ať žije demagogie!

Tak už jsi, člověče, pánem svým. 
Tak už jsi konečně svobodným.
Tak už jsi, člověče, tam kdes chtěl být,
kde krásně můžeš si žít.
Tak už máš, člověče, sílu a moc.
Tak si jí važ a užívej moc. 
Tak už jsi, člověče, tam kdes chtěl být,
kde krásně můžeš si žít.

DEMOKRACIONÁLA
Již povstaň, lide, světa prostý, 
již povstaň a zbav se svých běd!
Ukonči „elit“ útlak sprostý,
do rukou uchop moci svět!
Ten kdo sotva světlo světa spatří,
ať svobodu má u nohou!
Ať celý život se s ní bratří,
ať k vládě všech ho povedou!

Ať jen občan světu vládne,
od východu ke slunci západu!
Ať svět celý slastně sténá
pod diktátem občanů 

Ať pevně vlády žezlo třímá,
ať zemi tuto řídí lid!
Potřeby svoje nejlíp vnímá,
on vládu zaslouží si mít.
V jeho vládě budeme klidně spávat,
v bezpečí, v míru, v lásce žít.
Houf dětí mít, s nimi si hrávat,
své lidství šířit, velebit.

Ať všichni samozvaní vládci
poznají lidu majestát! 

Pochopí, že jsou na něj krátcí,
a že se ho měli bát. 
Ať jen zkusí nepřátelé různí
občanu - vládci ublížit,
polnice naše ihned zazní,
my za sebe budeme se bít!

JÁ SE PTÁM
Proč se v hlavě rodí jen 
Proč se honí za čelem
Otázky po věky věků stále stejné
Proč je svět tak, jak je
Proč v něm zvůle panuje
Řekněte mi proč, já se ptám

Proč je Láska zakletá
Proč je Pravda prokletá
A proč pyšně Zlo prapor svůj třímá
Proč je nám Lží kázáno
Proč je Dobro spoutáno
Řekněte mi proč, já se ptám.  

Proč ti kdo zemi spravují
Proč s nepravostí obcují 
A proč lidem brání v rozhodnutích 
Proč diktuje šmejdů (ega) řád
Proč nás nutí práv se vzdát
Řekněte mi proč, já se ptám

Proč jako už tolikrát
Proč se bytí máme bát
A proč světem někdo, jak chce točí
Proč není život v bezpečí
Proč mu tady nesvědčí
Řekněte mi proč, já se ptám.

Proč se lidství vzdaluje 
Proč nás zloba spaluje 
A proč zase člověk hlavu sklání
Proč jsou lidi spoutaní
Proč okovy kolem zní
Řekněte mi proč, já se ptám

Ší
dl

ov
o 

ha
vl

oi
dn

í p
on

dě
lí

Lipa_04_2019_NEW_LIPA  06.01.20  14:10  Stránka 25



26

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

NÁŠ SVĚT
Někdy hřeje sluníčko
někdy pálí mráz 
Někdy je čas na všechno
někdy není čas
Někdy bouřka zabouří
pak je bezvětří
Někdo šetří kde může 
někdo nešetří
Někdo pravdu promluví
jen kdyby se splet
Někdo radši nemluví
takový je svět
13. 6. 2019

ZÁMĚNY 
V tom světě jenž je celkem převrácený
lži chodí v převleku a volí různá slova
Sají nám krev a hlásí se nám jmény
jako by byli Archa Noemova
Bezpečí neslíbí spíše než chválí hrozí
Kéž se k nim nikdy neznáme
a zůstaneme v řeči úsporní a strozí
s jediným Odstup Satane
18. 8. 2015

I KDYBYCH BYL BLBEJ
I kdybych byl blbej
tak jako jsou troky
nebudu pít vodu
z ledajaké stoky
Na tvou radu nedám
i když tobě chutná
Mít svůj vlastní názor
je věc víc než nutná
16. 4. 2018

ŘEČI V KŘEČI
Zemřela diskuse Do hrobu dána
siroty po ni zůstali
Ty dennodenně od časného rána
vulgární pokřik zvedali
Tak vytvořili stoku z řeči 
z které se smysl vytratil
a potok zanesený křečí
zhoustl a ztratil cíl

Mateřídoušku bych na hrob sázel
co zápach zloby přehluší
ať staví nové zdravé hráze
do hluchých srdcí a do duší
1. 8. 2015

PŘIJÍŽDÍ CIRKUS
Přijíždí cirkus medvědi v khaki
cvičení žongléři možná i klaun
Artisti asi budou tam taky
Jak říká principál bude to fajn

I divé šelmy povezou v klecích
zkrocené alespoň na chvíli
Že něco hrozí? Kdo šíří ty keci?
Jen blázni by jim věřili

Přijíždí cirkus a zkusí co s námi
ten průjem síly provede
Ukáže svaly vyvolá fámy
A dá-li Bůh zas odjede
19. 3. 2015

HISTORIE
Proč skončilo nevolnictví?
Že nemělo efekt?
To co si pán neohlídal
bylo šunt a defekt
Občas blázen neúspěšně
dávnou dobu vrací 
A ti vzpurní nevolníci
zatím tiše zvrací
Pán si myslí: To je dobře
prostě jsem měl štěstí
Jenom jaksi nedohlédl
jak jim rostou pěsti
23. 2. 2013

PETR MUSÍLEK
Historie
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SEDMIKRÁSKY
V zahradě kvetou sedmikrásky
na jaře v létě pod sněhem
Jsou jako obraz který šeptá 
tohle snad také dovedeš

Jsou skromné ale vytrvale
střeží svůj prostor při zemi
Když pokosím je, znova vstanou
s kořenů skrytých pod zemí

Ta střídmost bezhlasá se tlačí
do hlubin mého vědomí 
Být skromný v růstu, květům stačí
aby je osud nezlomil
20. 7. 2015

VELKÁ NOC
Jsou příběhy co nezapadnou
ať si je jak chceš překroutíš
Na Hoře lebek vidím ženu
a vzhůru k nebi čnící kříž

Tam horizont a vertikála
se táží čemu přikývneš
zda projdeš výzvou tmy a strachu
až za hranu kde slábne lež

Do míst kde příjmeš pověření
ať už jsi křesťan muslim žid
rozsévat mír a trpkost měnit
v sen kterému lze uvěřit

Jsou příběhy co nezapadnou
a čekají svůj velký den
kdy zazní z metropolí světa
Nový zákon je dovršen
28. 3. 2013

VÍTÁ VÁS PRAHA
Z Prahy je smutný lunapark
Klaun funebrmarš hraje
I v houfu je tam každý sám
Lhostejnost můžeš krájet

Pod plachtou leží matka měst
Moc života v ní není
Už dlouho volá o pomoc
a čeká na vzkříšení
17. 2. 2013

PŘÍVAL SLOV
Kdo příliš mluví, láme slovům vaz
Vždyť všechno rozsoudí až čas
a jeho ostří odhalí
v čem kteří lidé selhali

Ten nový svět už s trosek vstává
a posměch je jen polní tráva
proschlá a chůzi bránící
když překračuje hranici

Řeč posměšků se s sebou živí
a hlasatelé jurodiví
jak plevel plejí skutečnost
co takhle říci jednou Dost
2. 11. 2015

ŠAŠCI
Kdysi měl vladař po boku šaška
Někdy to byla pořádná fraška
Vladařů ubylo, jsou tuze vzácní
o slovo hlásí se šašci a blázni

Že je jich příliš nic nemá váhu
určují pravidla a na jejich prahu
vyrůstá zmatek falešných tónů
který se vzhledl v dávném Babylonu

Chystají poháry té padlé říše
zatím co ruka na stěnu píše
své Mene tekel jenom král chybí
a šaškům se to zatím líbí
12. 10. 2015

PROČ
Proč psát když řeč je stokou a tak dále
kde plují tóny v egu zborcené
a překrývají ač jsou malé
původní křišťál pramene

Už léta téměř nikdo na obranu
ochablé ruce směle nezvedne
jakoby břehy měly možná v plánu
otevřít strohý soumrak dne

A čas se krátí žádá činy
Svět ohluchl a neslyší
Propadl skepsi ač chce jiný
řád pro těla i pro duši
30. 8. 2015
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HOLKY Z MOLA
Líp je lámat kámen v lomu, 
než na molu step.
Kásting, tréning,když nestíhá, 
má hlavu jak střep.

Pláče doma, že uteče 
k matce na Prosek.
„Já tvé platím liposukce
a kde je ten tvůj vděk?“

Pláč a depku mám vždy z akce, 
odpusť Otíku!
Za prdýlku novou 
dám ti srdce ve mžiku!

Kdybys do mé krásy 
vrazil třeba sto tisíc,
to za lásku mojí věrnou 
přece není vůbec nic!

Lejdy Trumpové má foto 
a říká mi: „Oto,
hotel chci jak Trump!
Lůza přespává nám v domě, 
platí nám jen skromně,
švorc je každý tramp!“

Rámus jako ve mlýnici – 
přehlídka na molu začla.
Ňáká ječí, na jehlici 
právě si tam hačla!

Alarm bzučí, požár hlásí, 
z toalet jde dým!
Holky si to z kabin hasí – 
proč asi, to nevím.

Jak v Hudlicích o posvícení 
sranda s holkama,
když po molu špacírují, 
kroutí půlkama.

Chodím s milou dobrovolně – 
ne z donucení.
Líbí se mi na přehlídce, 
právě to kroucení!

AŽ POKVETE BLBOST, SEŠ SAMÝ POUPĚ
Slyším pořád: „Studuj se ctí,
nebloumej hloupě,
neb až bude blbost kvésti
– seš samý poupě“.

„To zírate rodičové,
s pýchou na mě teď!
Né vzdělání, tetování
žádá si teď svět!“

„Já oslnil svou vizáží 
celou fakultu,
i děkan chce otetovat 
v salónu Tattoo!

A vědecká rada ÚKá 
s panem rektorem,
jaký piercing na pupíka – 
řeší teď problém!

Každý chce tvář vylepšenou
jak profesor Franc,
ten až bude prezidentem, 
tu uvidí svět, co je glanc!

Mojžíš v bibli zakazuje 
lidem tvůrčí vzlet!
Tělo by chtěl pámbu asi 
bez čmáranic zpět!

SVATÝ OTEC A BANK OF VATICAN
Měl jsem štěstí, 
že jsem přežil při pokusu:
přeplout moře Středozemní 
na Lampedusu!

VLADIMÍR PINTA
V českém tržním vichru
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Policie číhá v přístavu, 
má Evropa z nás těžkou hlavu!

Vítaj nás jen herny, 
banky, duty frý šopy!
Afričan je švorc a dutý, 
kdo to pochopí?

Snad jen papež neomylný ví,
který stát nám domov připraví!
Pryč je pýcha, neb mě chytil hlad.
Ze zoufalství začal jsem žebrat!

Do novin se na noc balím, 
abych zahnal chlad.
Inzerát čtu, že dá práci 
Pražský magistrát.
Odborníka sháněj na Odbor:
Pro běžence koordinátor!

Svatý otec slíbil v promluvě:
Bank of Vatican, že dá lóve!

Vítaj nás jen herny, 
banky, duty frý šopy!
Afričan je švorc a dutý, 
kdo to pochopí?

Bank of Vatican vše zacálal
a maj ale tam vzteka, 
že papež moc kecal.

PRO ÚSPĚCH A ROZVOJ OSOBNOSTI,
INTERNET JE NÁSTROJ LEDA K ZLOSTI
Pro úspěch a rozvoj osobnosti,
internet je nástroj leda k zlosti!
Řek’ jsem dívce: „Dám ti dům u Jevan!“:
V internetu četla, že nic nemám.

Jiné dívce nabízel jsem many,
odbyla mě, že má jiné plány!
Splátkový mi kalendář hned dala:
„Za melouna za rok by se vdala!“

Nejdřív splátky, řeči o důvěře.
Exekutor za rok lepí dveře!
Odpustím si raděj velkou lásku!
Nedám svůj byt dva plus jedna v sázku!

A co říká avantýrám paní?
Ta nerozumí skajpům, mejlování!
A proč tedy rozbila vám hubu?
Vše naučil ji lektor v dámském klubu!

REPORTÁŽ Z EGYPTA
Moj drug, jú ár from? 
Jedu nach faraon. 
Skoč na dromedár,
gute prajze, cén dolar!

Aha, Čeko, jak še maš? 
Cén dolar, když přidáš,
hašiš pokusíš, 
užiješ si, uvidíš!

U pyramid seskakuji, 
díky za jízdu!
Husní začal píseň svojí,  
za služby chce mzdu!

Husní, jů ár maj frend, 
já nemám už ani cent!
Čeko, zaplať už, 
neb tě čeká kalabuš!

S poldou trampota, 
sto dolar pokuta.
Přes mé protesty, 
vytáh stovku mi z vesty.

Co tím básník, as chtěl říci?
Vo co de, se ptáš?
To jen hašiš v mé palici, 
napsal reportáž!

NEVZDĚLANÝ MILOVNÍK A ŽÁRLIVÝ ŘEK
Milá když miluje, 
proč tolik hicuje?!
Proč při tom haleká, 
vždyt mě tím poleká!
Proč křičí?

„Zrychlit zkus, 
jde na mě orgasmus!“
Co je mi do Řeka, 
za dveřmi ať čeká!

Skokem z okna 
chvátám od dámy,
neb žárlivý Řek 
úsměv srovná mi!
Náš výbor je z autorovy sbírky 
V českém tržním vichru,
samizdat, Řevnice, 2018
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TVOJE NAROZENINY
Na podzim vše zraje v našem sadě
a i když stárne, vypadá vše mladě.
Já také šťasten vedle Tebe stárnu,
po něžném jaru a letním parnu
přijde podzim, toť zákon přírody,
vždyť i k smrti spějí porody.
Zralé vrásky Tvoje políbit chci vděčně,
vyznat se jak mladík nedospělé slečně,
jak modlitbu či úlitbu bohům pokornou,
buď navždy mojí kněžnou a i komornou.
Jako vůně zralých jahod v mlází
se moje city u Tvých nohou plazí,
to jenom na podzim jsem schopen říci,
když den končí a my jsme večeřící.
V Tvém objetí konečně už dozrávám,
já vyznávám se květinám i travám
a z Tebe češu zralé, chutné plody,
které naše láska neustále plodí.
Pohleď na nás do zrcadla s díky,
neuvidíš starce nýbrž mladíky.

PŘEDVÁNOČNÍ KONIPAS
V prosinci se kolem trochu rozhlédni,
vždyť jsou tak zoufale krátké dni,
že ani na lásku to skoro nestačí.
Moje žena u plotny si hraje zas 
s cukrovím a koláči.
Už je to tak - vánoce se blíží,
ten slavnostní a tajuplný čas,
těsto na vánočku kyne v díži
a čísi neúprosný, přísný hlas
nás volá k zamyšlení.
Je to, jak když vandal krásu plení,
ale podlehneš mu, jak by ne,
vždyť i těsto v díži nakyne
a všechno spěchá v čase vánočním,
jen já tu v klidu jako socha čním
a myslím na lásku - konipásku,
letos už nevydáš ani hlásku.
Už vím, jak platí se zkušenost ze stárnutí,
co k pláči a sténání mne dneska nutí.
Myšlenka ta mi stále v srdci hlodá.
Těch dnů bez Tebe je věčná škoda.

BÁSEŇ NA LAČNO
Sotva vstanu, už mám verše na jazyku,
snad se přes noc jaksi naplním,
vyrostu jak pole osením,
jak z přetopeného kotle uchází mi rýmy,
asi proto, že jsem mezi lidmi milými.
Ale Ty to vlastně nevíš vůbec,
že jsem pro Tě jak pro včelu trubec.
Já když ležím vedle Tebe,
to je pro mne pravé nebe,
nediv se, že verš mi v hlavě hárá,
musí ven jak z kotle pára,
já se chvěji jednou touhou,
dát Ti každé ráno pusu pouhou,
jenom aby dlouho zůstal tento stav,
nad ním klenbu z nebe mi postav,
abych mohl verše psáti nejmíň sto let,
ať mne nepřestanou verše ráno bolet.

PROSTÉ VERŠE
Neříkej mi básníku, jsem něčím jiným,
možná tady na zemi jen slunci stíním,
psát básně umí jiní chlapíci,
své verše něčím lepším lepící.
Ale já jen s láskou dřevo hobluji
v té svojí dílně sklepní, ve sluji
a Tebe miluji ve vonících hoblinách,
pak verše píši o Tvého těla oblinách.
To není báseň pravá, toť popis života,
fotka citů osudem povolená mi kvóta,
ale žádné zrůdné metafory nesmyslů,
vyumělkované obraty až kamsi za Vislu.
Tak prostě jak to cítím, tak to napíšu,
opěvuji jenom svoji milovanou Maryšu.
Ale to se právě dneska špatně nosí,
to v básních otřelé je jako trylek kosí,

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Souznění
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protože v kalných vodách čisté poezie
názory reakce utajeně skrývá si je,
těm veršům rozumí jen úzká elita
a ne prostý lid, co na Parnas nelítá.

DVOJKOVÁ SOUSTAVA
My dva jsme také soustava dvojková,
co naši budoucnost už nyní překová,
co dneska počítačům suverénně velí,
tvoří vlastně společnosti život celý.
V dvojkové soustavě se spolu dohovoří
stroje, kilowatty, nespoutaní, diví oři,
numerické stroje, přesložité kalkulačky,
z dáli sleduji ten pokrok téměř plačky,
vždyť se ztrácí člověk i jeho cit,
na dezinfekci vody stačí pantocit,
ale jak lze dezinfikovati naše city,
vždyť mravní zásady musíš mít i Ty.
Ta soustava v přetechnizovaném světě,
sdělím všem v jednoduché větě,
co má smysl a co nikdy nepřestane žít,
to není kosmetická vada, na tváři nežit.
Ty a já, to věčné plus a mínus skryté,
za mnohé vděčím soustavě prý té,
Ty se od mne lišíš v jednom místě,
už vím kde a vím to jistě,
já mám kousek plus a Ty mínus, vlastně nic,
co už bylo k vůli tomu milostných tahanic,
my dva dvojkoví v miliardách vydání,
ten cit nám žádný režim nikdy nezdaní,
všude najdou se dva, co k sobě patří,
dvojková soustava, co někdy platí za tři.

ŠTĚSTÍ VE HVĚZDÁCH
Ta velká hvězda nepřestává nás dva lákat,
přitahuje nás jak čerstvě vylepený plakát
a já nevím, jak ji zovou hvězdáři,
trápím se tím dlouho, možná od září,
je to Alfa, Beta, Venuše či Gemma
a možná, že ani svoje vlastní jméno nemá,
takže pořád nevím, jaká je to hvězda,
vím jistě jen to, že se mi to nezdá,
když bloudím po tvém těle virgulí,
přitom Tě čichám jak toluén a čikuli
a hledám pramen svého trvalého štěstí,
ta hvězda nám as nový Betlém věstí,
takže pod tou hvězdou třeba bez jména,
hledám v Tobě pramen a ten zejména
a stále virgulí se Tvého těla dotýkám
a budeš-li bezradná, poradím Ti kam.

DOLCE FAR NIENTE
Rád bych napsal verše o klidu a pohodě,
ale copak na to máme my dva čas?
Prožíváme všechno v běhu, rychle, karé
a pak zjistím, že ty verše už jsou staré.

Předbíhá nám mysl, plány, touhy, hlas,
pokulhávají nám činy, dřív nám zbělí vlas.
Takže na klid máme ještě mnoho času,
hlavně ať tu naši lásku nepropasu.

LETIŠTĚ
Tam jednou přistaneme s láskou svojí,
na vysněný kus nábytku, postel dvojí,
vymysleli to ve Švédsku před pár roky,
toť nábytek, na němž se nehrají taroky,
však pochybuji, že to vymyslela žena,
i když tu bývá šťastně položena,
to mohl vymyslet jen básník slavný,
je to erotická báseň a žena v ní,
za to by měl dostat Nobelovu cenu
a půl království k tomu vynucenu. 

Pozor, připoutej mne k sobě, přistávám,
vysunuji podvozek a prostě říkám vám:
je dobrá viditelnost, počasí je prima,
ale jak to, že letiště nepřijímá?
Nevadí, už jsem na zemi a už nevzlétnu,
k Tobě připoután, zahraji Ti na flétnu,
na letišti, co je moje pole, louka, sad,
budu se tu vytahovat, chlubit i kasat,
ale jenom před Tebou a jenom trochu.
Já to přece vím, Ty můj milý hochu.

NEDĚLNÍ VERŠE
Tyto moje verše mají tmavomodrý tisk,
protože jsem jim svou lásku k Tobě vtisk�.
Proč modrou? Ty jsi přece rodem kněžna,
taková půvabná šlechtična, taková něžná.

Když poslední část oděvu padne na zem,
tu bohyně se z kněžny stane rázem
a z Tvých oblých, nahých ramen
antický mramor bílý září. Amen.

A já nehodný, když s Tebou splynu,
i když mám na kolenou z Hané hlínu,
dostanu se do nebe, Ty můj anděli,
přijdi ke mně zase příští neděli.

Naše ukázka z autorovy tvorby pochází 
ze sbírky SOUZNĚNÍ, samizdat, Brno, 1998
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CO ŽE MNE TRÁPÍ…
V hlavě mi vrtá, že se cosi vrací
cosi, co mělo být již překonané
V odznaku črta hodin přesýpacích
a dětské čelo čím se potom stane?

Dětství jim zmizí v čiré agitaci
Tohle jsme chtěli? Některým to vadí
Namísto vizí boří se a kácí
Rány se scelí? Nevím, kamarádi

Úzkost mne jímá, z toho, co vše ztrácí
země, již kdysi pohltilo Temno
Přichází zima spolu s demonstrací
ptám se, zda rysy sledujete se mnou

Nu, rysy doby, jejíž motor hnací
je tento systém, co se v křeči zmítá
Sprostota zdobí místo informací
prostory jisté – není prosperita

Krize se vzdouvá
nevidí ji žáci
učitel káže
jak je všechno zdravé
Ruší se smlouva
kde kdo dluhy splácí
Pozvedá paže
ten, kdo s proudem plave

Nenávist tmelí. Smích zní z korporací
Postoje dělí lidi jinak stejné
Nevisí jmelí
to jen šalba zvrací
nad všemi děly
co projely lejnem

Na západ od nás občan ztrácí práci
práva mu ruší jen tak za pochodu
Doba je vhodná?
Na to, že nás bací
a v čisté duši páchá strašnou škodu

Co že mne trápí? Že nám vykrvácí
svoboda, kterou kde kdo pevně svírá
hnědou má kápi
vzad jde jako raci
Rozum nám berou
zbývá již jen víra…
14. 11. 2019

ŽE JIM JDE O MOC…
Víme už, komu že to není jedno:
Minářovi se tohle vyplatí
Kdy dostuduje? Neví. Možná jednou
na strany jsou teď s Rollem přisátí
Sešli se mu tam hoši vysmátí
Ze samé chvály Fiala se pýří
stanou se jednou strany zatím čtyři?
ÓDéEs, Topka, STAN a Piráti
Kalousek byl tam, vedle Drahoš Jiří
Že jim jde o moc, těžko vyvrátí

Kolik je lidí, co jim na lep sednou?
Za svoji bídu ještě zaplatí?
Platí tak partu velmi sebestřednou
za kterou rovněž stojí magnáti
Z ultimát mne jen odpor zachvátí
Agrofert předal Babiš na talíři
Má padnout žena, která na terč míří?
Opět si myjí ruce „piláti“
Co kromě prázdna Minář s Rollem šíří?
Že jim jde o moc, těžko vyvrátí

Tihle ty bídné nikdy nepozvednou
je směšné s nimi klíči cinkati
Už jsme tu měli vládu bezohlednou
která z nás všechny drobné vymlátí
a ty se v černých děrách vytratí
Víme, kdo byli tito „mušketýři“?
Kalousek, Nečas, Bárta na pranýři
a také Peake, jež „Véčka“ vykrátí 
Hlavenka s Kundrou optimismem hýří
Že jim jde o moc, těžko vyvrátí

Oklamaní se pyšní škapulíři
Děkují, že je sfouknou jako chmýří

MAREK ŘEZANKA
Situace
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Namlsaní a často břichatí
Opozice prach vytrvale víří
Že jí jde o moc, těžko vyvrátí
18. 11. 2019

TAKOVÉ MALÉ SROVNÁNÍ
Že není jedna jako druhá
o demonstracích platí:
Dříve šlo o to nebýt sluha
dnes kážou o oprati 

Dvanáctý rok a stávající
v něčem se velmi liší
Tehdy šla „lůza“ na ulici
dnes mluví „slušní“ z výšin

Tehdy nás přece velmi štvaly
církevní restituce
Dnes na Letné má slovo Malý
církev to má teď v ruce

Kalousek tehdy verše složil
o odborářích, hnoji
Minář mu vlévá prý krev do žil
však Mirek za ním stojí

Tehdy jsme chtěli větší práva
dnes proti volbám křičí
Hrzánová pak rady dává
(voliči se jí příčí)

Ať jen ti, kteří znají, volí
Je to však ošemetné:
Ptal bych se totiž kohokoli
z mladých na pláni Letné

Základní fakta z historie
málo zná mladých tváří
Ptal bych se toho, kdo teď žije 
na třicátého září

Či srpen osmašedesátý
či na patnáctý březen
Či jaké v EU že jsou státy
a kdo kdy že tam leze

Zpět však se ke srovnání vracím:
Tehdy jsme volby chtěli
Des chtějí zvláštní operaci
ultimáta nám sdělí

Pravice tehdy terčem byla
nyní ji Minář zvedá

Ostatním pouze silně spílá
stranický je až běda

Občanům Minář málo poví
anglicky jiným vzkáže
že co se nedá říci slovy
zmohou vždy pravé paže

Tehdy média na protesty
hleděla s nelibostí
Dnes umetají všechny cesty
Mináře hojně hostí

Pravici řekl: Koalice
tvořte ať v bitvě líté
neuspěje již jiný více
to se mnou prorazíte

Programy jiných – nabízí se
Mikuláš neuznává
Levice je mu nejspíš hnisem
TOPka pak dobrá káva

Domyslíme se, kdo je krk a
hlavou zde silně točí
Proč jen ten Minář stále mrká?
Co mu to trčí z očí?

Pravidla fotbalu mu najdu
Probrat je může s kouči:
Měl by se vzdělat o ofsajdu
za ten vás nevyloučí

Červené čáry prý nám kreslí
ve fotbale jsou bílé
Uvažuji teď o tom, jestli
spravit to mohou brýle

Podíval by se do Ústavy
aby pak mohl říci
ve tváři mírně popelavý
jak je to s abolicí

Kdysi zaznělo z Václaváku:
Už nikdy tato vláda
Nyní slyšíme o opaku
jak ÓDéeSka strádá

Pokud se vám však po nich stýská
těch, co vás obelhali
dejte jim hlas
ať radost tryská
například u Fialy
20. 11. 2019
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Neskončí jen tak řádění
Německých nacistů
Zadrženi
Popraveni
Generálové
Rudolf Viest
Ján Golian
Veleli povstání
Přichází krutý mráz
Za nastupující zimy
Zasněžené doliny
V Nízkých Tatrách
Pod Chabencem
Ve vánici zmrzne
I Jan Šverma
(4. 11. 1944)
Komunistický poslanec
Parlament čest má
Vyslán z Moskvy
Odmítl odletět zpět
Přišel za svobodu
Bojovat přec
Jeho boty možná
Někoho zachrání
Ve slovenských horách
Nekončí povstání
Hlavní štáb povstalců
V Nízkých Tatrách
Lze se sice trochu zahřát
V jeskyních
Při vatrách
Partyzáni útočí na
Nacistické okupanty
Nepomohou v horách
Nacistům tanky
Bohumínská dráha
Stále neprůjezdná
Opravuje se však
Partyzánská střelba
Opět shozen most
Nacista má toho dost
Po útoku partyzánů
Za zastřelení oddílu nácků
Vypálena
Vyvražděna
Celá vesnice

Zraněný partyzán
Zastřelen na nice
Rudá armáda po-

stupuje
Od východu
S pomocí po-

vstalců dobývá
Nejednu horu
Dlouho se bojuje
U Liptovského Mikuláše
Namestova
Urputně se brání
Nacistická šelma
Tentokrát jí chrání
Soutěska Malé Fatry
Nakonec Rumuni
Přes Fačkov cestu našli
Dřív než je osvobozena Žilina
(30. 4. 1945)
Bratislavu Rudoarmějec dobývá
(4. 4. 1945)
Slovenský klerofašistický
Režim smeten
President kněz Tisso zatčen
Za genocidu před soud
- bude pověšen
Blíží se krach
Nacistické Třetí říše
Rudá armáda osvobozuje
Vídeň
(13. 4. 1945)
Svobodo těžce vybojovaná
Zpívej...

Zaťuká na vrata divný host
Zaťuká na vrata divný host

Fousek má, vyhublý je na kost
Zná jen cizí slovanský jazyk
Ruská pláň mu dala domov
Jen tam mohl štěstí slavit
Než ho válka nahnala do boje
V krvavé řeži zajat
Hozen do hnoje
Měl štěstí. Nezabili ho
O ty velká odbojová sílo!
Uprchne nacistům z transportu

JAN ZEMAN
Československo 1939 – 1945. 7. díl
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Unikne tažení koltů
Potřebuje schovat se a najíst
Není malý jako zajíc
Chasník se slituje
V slámě ho ubytuje
Byť je to nebezpečné
Nacistické hlídky dělné
Šťourají leckde po kraji
I za malá provinění
Konají popravy
Provinivších se i jejich rodin
Zbytečné je nadávat do kobyl
Chasníkově vsi
Nacisté pokoj nedají
Při jedné šťouře
Ukryje Rusa v kadibudce
Málem z toho smradu umře
Podruhé po pošle
Se sekerou do lesa
Má problém pochopit
Že s fouskem se svobody
Určitě nedočká
Oholí ho
Skrz hlídky projde
Mezitím chasník
Své políčko oseje
Potřetí nacisté při šťáře
Na konec obce nedojdou
Po osvobození Češi
Závrati hodlujou
(Můj děda Josef s rodinou 1944/45)

S nacisty kolaboroval
S nacisty kolaboroval

I český historik Josef Pekař
(1939)
Známá prodejná děvka
Přes veliké podlézání
Byl nacisty brzy zatčen
Byť z ničeho nebyl nařčen
Za války v luxusním vězení
Nebyl prý hodný zastřelení
Propustili ho
Před koncem války
Nacisté s ním měli
Prapodivné plány
Byl však už k nepoužití
Čechům z něj bylo na blití

Památník obětem pochodu smrti
Památník obětem

Pochodu smrti
Utýrali je nacisté
Krutí
Evakuovali
Koncentrační tábory
Brzy na nich zavlají
Vlajky Ďáblovi
Hnali zubožené vězně
Bez jídla
Za velkého řvaní
Bez slušného oblečení
S vězni žádné sraní
Kdo nebyl schopen jít
Byl na místě zastřelen
Kdo onemocněl
Nebyl ošetřen
Pokusy Čechů jim pomoci
Trestali nacisté
Rovněž smrtí
Rozsévali ji do konce
Vesměs s chutí
(nejen Stod 4. 1945)

Na ústupu zapálí
Na ústupu zapálí

Němci zámek Mikulov
(22. 4. 1945)
,Chtěli jste ho Moraváci
Máte ho!,
Zapálí ho nacisté
S množstvím památek
Ukradené prý nevrací
Nikdy nazpátek!
Krásný zámek se sbírkami
Komplet vyhoří
Hrdí Češi Moraváci
Mikulovský zámek
Obnoví
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O CVRČKOVI, KTERÝ SE PROSLAVIL
Cvrček od jara do podzimu chodil 
krajem a koncertoval. Každému vyhověl, 
každému zahrál tu jeho. 
Cvrčkovy písničky všechny potěšily
a rozveselily, a hned jim práce šla líp 
od ruky. Ale nastala zima a cvrček 
musel jít po žebrotě, protože 
neměl co do kusadel. 
A všude před ním zabouchli dveře 
a řekli mu: „My jsme dřeli od jara 
do podzimu, abychom měli zásoby 
na zimu, ale ty sis jen prozpěvoval
a veselil ses! Kdepak přiložit ruku k dílu! 
Kdo nepracuje, ať nejí!“
Marně se cvrček bránil, že hrál přece pro ně,
aby jim zpříjemnil dny plné dřiny.
„No a?“ okřikli ho. „Muziky se nenajíme, 
žebrotu nepodporujeme!“
A tak se cvrček našňupl, sbalil si 
fidlátka a odstěhoval se do města, 
kde udělal kariéru a stal se 
světoznámým koncertním umělcem.
Jeho krajané, kteří brzy přišli na to, 
že život bez muziky je pěkná otrava, 
si teď za drahé peníze kupují 
cvrčkovy hity na deskách a kazetách, 
říkají o něm „náš cvrčíček“ a všude, 
kam zavítají, se chlubí geniálním 
rodákem, který svým uměním 
proslavil jejich rodný kout, 
kde v lásce a svornosti žije srdečný 
a pohostinný hmyz, hrdý na svého 
geniálního krajana, který svým uměním
proslavil jejich rodný kout, kde v lásce
a svornosti, atd. atd.
A cvrček? Všem mladým umělcům, kteří 
chtějí doma dojít uznání, přátelsky radí:
„Ať jsi savec, pták či hmyz, 
sbal si fidlátka a zmiz!“

O ZÁLUDNOSTI LOGIKY
„Čert aby vzal ty mouchy!“ rozzlobila se
kráva, obtěžovaná rojem much. 
„Proč je vlastně na světě hmyz?!“
„Všecko má svůj účel,“ ozvala se 

vlaštovka krmící malá vlaštovčátka. 
„Mouchy jsou na světě
proto, abychom my vlaštovky měly co jíst.“
„No dobře,“ pokývala hlavou kráva 
a zamyslela se. „Ale k čemu jsou 
na světě dobré vlaštovky?“

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

JIŘÍ ŽÁČEK
Život je boj
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O BLBOUNECH
Na ostrově vládla idyla, ve větvích šplhali
obezřetní lemurové, po zemi se proháněli 
odvážní blbouni a jedni ani druzí 
neměli žádné nepřátele.
Ale pak na pobřeží přistála loď a z ní
vystoupili lidé.
„Bacha na ně!“ varovali lemuři blbouny.
„Kdoví co jsou zač? Trocha opatrnosti 
nikdy neškodí!“
„Kuš, vy škarohlídi,“ vysmáli se jim blbouni.
„Vždyť jsou to takoví bezbranní 
chudinkové, holátka, nemají ani dravčí zuby, 
ani ostré pařáty. Copak nejsou roztomilí? 
Určitě s nimi bude legrace!“
A blbouni se rozběhli k lidem a chtěli se s nimi
kamarádit. To se ví, že lidé byli rádi. Dokonce
zvali blbouny na hostiny, aby se lépe poznali
a upevnili družbu. Avšak společné hodování
blbounům příliš neprospívalo. Ubývalo jich čím
dál víc, až nakonec vyhynul poslední 
a bylo po ptákách.
„Inu, byli to blbouni nejapní,“ řekli lidé,
„a každý blboun je odsouzen k vyhynutí. 
Zvlášť když má takové chutné masíčko!“
Ale možná jsou pravdě blíž lemurové, kteří
tvrdí, že blbouni nebyli vůbec žádní blbouni
a měli jen jednu chybu — nebyli dost opatrní 
při výběru svých kamarádů.

O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pejsek a kočička si jednoho dne řekli: 
„Měli bychom si konečně přečíst, 
co o nás ten pan Čapek
vlastně napsal.“ A tak četli a četli, 
až vyprávění O pejskovi a kočičce dočetli.
„Napsal to opravdu moc pěkně,“ 
pochvaloval si pejsek.
„Až moc,“ řekla kočička. 
„Ale celou pravdu nenapsal. To by musel 
napsat i o tom, jak na mě
vrčíš, když se pozdě v noci vrátíš z té 
vaší pánské jízdy!“
„A že ty mě pomlouváš u všech koček,“ 
vyhrkl pejsek, „že se nerad myju a že smrdím!“
„A že ty máš zlozvyk kouřit v posteli a každou
chvíli propálíš peřinu!“
„A ty že jsi hádavá jako tvoje máti!“
Oba se urazili a teprve za hodnou chvíli 
kočička řekla:

„Víš, pejsku, ono je lepší, že o nás pan Čapek
napsal jen to lepší. On věděl, že to hezké 
je důležitější. Kdyby o nás napsal celou pravdu, 
dávali bychom dětem špatný příklad.“
„Ty jsi ta nejlepší a nejmoudřejší kočička 
na celém světě,“ pochválil ji pejsek, 
dal jí pusu a šel do hospody 
na pravidelnou pánskou jízdu. Ale to my 
dětem neprozradíme, protože špatných
příkladů mají beztak všude dost.

O NEGALANTNÍM BÝKU
Rozdurdila se kráva a obořila se na býka:
„Copak se ke mně nemůžeš chovat trochu
galantněji? Když sis mne namlouval, 
to jsi mi říkal broučku a zlatíčko, 
ale teď mi nadáváš ty krávo!“
„Při námluvách se musí trochu lhát,“ zamručel
býk. „Copak ty jsi nějaký brouček? Ty jsi
kráva, stejně jako já jsem býk.“
„Ty nejsi býk,“ zaječela kráva, „ty jsi vůl!“
A šla a pomluvila býka tak, že kdykoli na něj
přišla řeč, všichni říkali: 
„Aha, to je ten korunovanej vůl!“
Jaké z toho plyne naučení?
I když máte za manželku krávu, 
říkejte jí radši zlatíčko.

O OSLÍKOVI, KTERÝ CHTĚL VÝT S VLKY
„Život je tvrdý,“ říkali oslíkovi rodiče. 
„Buď budeš výt s vlky, anebo bečet s ovcemi!“
„A to já radši budu výt s vlky,“ 
předsevzal si oslík. „Kdybych bečel s
ovcemi, ještě by mě nakonec vlci sežrali!“
A tak se oslík připojil k vlčí smečce, 
ale vytí mu popravdě řečeno vůbec nešlo.
„Tohle že je vytí?“ vrčeli na něj vlci. 
„Vždyť ty hýkáš! A tím strašidelným 
povykem zaplašíš všecku zvěř 
a my pojdeme hlady! Ale my tě tomu
odpornému hýkání odnaučíme!“
A vlci ubohého oslíka odnaučovali 
hýkání tak dlouho, až z něho zbyly 
jen kosti a oháňka, přestože dělal, 
co mohl, aby nemusel bečet s ovcemi.

Naše ukázka je z autorovy knihy Život je boj, 
kterou vydal Šulc-Švarc s.r.o., Praha, 2008
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Babišův sen a Vlastimil Vondruška na Twitteru

Poslední skaut™ @Posledniskaut uveřejnil 30.
11. 2019 na Twitteru následující:

Babišův sen sepsal Vlastimil Vondruška pro
@mfdnes: 

Nechme v klidu každou vládu vzešlou z demo-
kratických voleb vládnout do voleb příštích. K
čemu ty projevy občanské neposlušnosti fakticky
jsou? Jen k tomu, aby kalily vodu a zasévaly ne-
sváry do našeho života.

*****************
Ján Simkanič @Simindr se k tomu na Twitteru

hned 30. 11. 2019 vyjádřil takto:
Proč nám všem nedá Vondruška svatý pokoj?

Proč zasévá nesvár a kalí vodu?
*****************
Karel Gambler @KarelGambler Odpověď uživa-

teli @Simindr
Klid na práci - verze 2019. 
*****************
Dana Dufková @DanaDufkova Odpověď uživateli

@Simindr
Protože je to skalní bolševik...
*****************
Petr Sebesta @_fingon Odpověď uživateli @Si-

mindr
Protože chce vydělat peníze.
*****************
Vojtěch Mišák @MisakVojtech Odpověď uživateli

@Simindr
Proč? No jednak potřebuje být vidět, aby měl re-

klamu pro ty srágory, co píše. A jednak je za to
psaní do MFD hádám placený.

*****************
marp @marp315 Odpověď uživatelům @Posled-

niskaut  a @mfdnes
Takže když vidíme, jak někdo krade nebo jak si

betonuje moc, aby mohl po příštích volbách krást
dál, máme mlčet, protože to je vítěz voleb? A až
uvidíme, že všechno směřuje k tomu, že už žádné
další volby nikdy nebudou, máme mlčet taky, pro-
tože se tak zařizuje vítěz voleb?

****************
MALYmexiko @ymexiko 
Pokud víte, že někdo krade, tak podejte trestní

oznámení. Měla by to být občanská povinnost
státu, který tak hájíte.

****************
Zbyněk Veselský @ZVeselsky Odpověď uživate-

lům @Posledniskaut a @mfdnes
Vondruška je znalec historie a spisovatel, jako

Zeman s Babišem čestní demokraté, kteří by pro
lid zahynuli v první línii. Za to ho nyní škubou, jak
to jde...
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Bijte mě po hlavě, ale já si myslím, že v demo-
kracii se má menšina podřídit většině. Vládu máme
nechat vládnout a u voleb jí vystavit účet. Kdyby-
chom tohle ctili, zase bychom se mohli s přáteli
a sousedy bavit o normálních věcech.

Občas si, spíše pro zábavu než pro poučení, pro-
čítám články v různě orientovaných internetových
médiích, od těch proevropských až po ta, která se
dnes tak poeticky nazývají „hlásná trouba Putino-
vých agentů“. Dikce jejich zpráv bývá obvykle v di-
alektickém protikladu. Co je však podobné, jsou
názory lidí v diskusích k oněm článkům (pokud je
tedy daný server připouští). Možná vám to tak ne-
připadá, ale já stále silněji vnímám jeden hlas,
který sílí: „Dejte nám už s tím vším pokoj!“

V tuhle chvíli si jistě pokrokově myslící čtenář
povzdychne: „Ááá, zase ten hanebný Vondruška!“
Nemyslím si, že bych byl jakkoli myšlenkově po-
křivený, snažím se jen být racionální. Stejně, jako
byli naši předkové. Přečtěte si třeba pojednání o ži-
votě ve starověkém Egyptě. Lidé tehdy hmotnými
statky neoplývali, ale přesto žili šťastně v souladu
s přírodou, smáli se, milovali, věnovali se svým
běžným starostem a radostem. Egyptologové se
shodují, že staří Egypťané byli lid usměvavý a ve-
selý. A víte proč? Protože jim náladu nekazily sta-
rosti o politické záležitosti faraonů. A teď prosím
ruku na srdce – byli by šťastnější, pokud by de-
monstrovali ve Vesétu za lidská práva Hyksósů?
Pokud by se denně hádali o to, zda je faraon se-
nilní, a protestovali pod pyramidami?

Žij a nech žít
Ve svých románech ze středověku popisuji cel-

kem idylicky život lidí, nikoli ten hmotný, ale du-
chovní. Někdy sklízím kritiku, že si život předků
idealizuji. Jenže to záleží na úhlu pohledu a způ-
sobu interpretace pramenů. Jeden renesanční
traktát říká, že zábava lidu má tři pilíře: dobře se
najíst, opít se, až spadnu pod stůl, a dosyta se po-
milovat. Na první pohled to zní primitivně, jenže
tohle tvrzení musíme chápat očima doby, tedy s ji-
stou nadsázkou. Že se lidé rádi najedí? Proč ne. Že
se tehdy opíjeli? Teprve v 18. století přece lékaři

zjistili, že alkohol škodí. A že se renesanční ženy
nedopracovaly k hnutí MeToo? Řečeno klasickou
německou frází: „Gott sei dank!“

Lidé si život užívali, ale k tvrzení onoho rene-
sančního traktátu je třeba ještě něco dodat. Užívali
si proto, že se netrápili starostmi, které jim nic při-
nést nemohly, a nevšímali si problémů, které ne-
mohli jakkoli ovlivnit. Poddaný se nikdy netrápil
tím, že nebude krajským hejtmanem. Poddaného
nevzrušovalo, že se kdesi za hranicemi hanebně
nakládá s nějakou pochybnou sektou. Nehádal se

o to, co mu z kazatelny hlásal kněz. Když se mu to
nelíbilo, tak to jen nedodržoval a vše bylo vyřešeno.
Sám netoužil na kazatelnu vystoupit a sousedům
vysvětlovat, jak to dělat lépe. Žij a nech žít!

Starosti o všehomír nechávali na panovnících
a papežovi. Tak tomu bylo po celá staletí. Jenže
pak se tenhle systém začal hroutit, neboť nic ne-
trvá věčně. Přišla Velká francouzské revoluce a pak
ty další, do života lidí najednou vstoupila odpověd-
nost za to, co dříve neznali a o čem nemuseli roz-
hodovat. Věci všehomíra se najednou staly jejich
problémem, nicméně mnozí o řízení všehomíra nic
nevěděli a ani netoužili vědět. Proto ochotně přijali
demokratický systém – odpovědnost přenesli na
politiky. Smysl byl jasný, chtěli dál žít svůj příjemný
život, jen s tím rozdílem, že mohou občas do ně-
čeho mluvit.

Svým voleným zástupcům dali pravomoce
a prostor, aby dělali to nejlepší, co umějí. A po čase,
když přišly nové volby, tak jim vystavili účet. Ty

Dejte nám už pokoj se svým
aktivismem a zákopovou válkou
VLASTIMIL VONDRUŠKA
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dobré znovu zvolili, ty špatné vyhnali, a pokud byli
hodně špatní a kradli, poslali je třeba pod gilotinu.
Rychle a rázně obměnili vládu a pak se zase ně-
kolik let věnovali svým běžným denním radostem
i starostem. Tedy – mysleli si, že se budou věnovat.
Jenže vždycky se mezi nimi našli jedinci, které ne-
bavilo to, co dělali ostatní, a kteří své ambice, frust-
race či mindráky léčili kverulováním. A tihle lidé
začali ostatní popichovat, aby se k nim přidali.
V demokracii nestačí, tvrdili s podlézavým úsmě-
vem, aby rozhodla většina. Je nutné, aby menšina,
navzdory tomu, že byla demokraticky poražena,
stále prosazovala své představy. Naší morální po-
vinností je rebelovat (důvod se vždycky najde).

Demokracie by byla krásná, pokud by fungovala
tak, jak má. A pokud by ji všichni lidé ctili. Jenže
už v 19. století jí začali nespokojenci okopávat
kotníky. Dělníci začali bojovat za zlepšení sociál-
ních poměrů (proč ne?), ale záhy vznikla sociální
demokracie a vtáhla dělníky do politického boje,
aby mohly špičky téhle strany zasedat v parla-
mentech (kde stejně skoro nic neprosadily). Praví
mladočeští vlastenci se začali ve městech hádat
se zaostalými staročeskými vlastenci o to, kdo
lépe hájí české zájmy v habsburském „žaláři ná-
rodů“. Do toho vstoupili přechytralí Masarykovi re-
alisté, později Národní pokroková strana (v
podstatě taková rakousko-uherská kavárna), která
odmítala vlastenčení a s oblibou pošilhávala za
hranice. A protože se podařilo vybojovat všeo-
becné volební právo, bylo třeba do tohoto cirkusu
vtáhnout veškerý lid, od něhož se očekávaly hlasy.
A lidé, kteří před sto lety svrhli panovníky, aby se
jim žilo lépe, se najednou nemohli věnovat svým
obyčejným radostem a starostem, ale museli po-
slouchat nekonečné řeči o tom, který politik to
dělá lépe a který hůře. A když později dali hlas
tomu, který to dělá lépe, nic se nezměnilo, protože
vystoupili noví politici s tím, že oni by to dělali
ještě lépe, a aby tedy dali lidé raději hlas jim. Jistě,
teď to trochu bagatelizuji, ale ten princip takový
je.

Čas všeználků
Díky historickému vývoji vznikl systém vlády

a správy věcí veřejných, který musíme respektovat.
Měli bychom sledovat, co se děje, měli bychom si
umět udělat vlastní názor (a ne papouškovat to, co
se nám podsouvá). Jenže se vracím k tomu, co
jsem napsal na začátku – proč bychom měli správě
státu věnovat veškerý náš čas? Proč bychom se

měli denně zatěžovat problémy, které stejně nikdo
z nás nevyřeší a s nimiž se můžeme vypořádat nej-
lépe při nejbližších volbách? Tím, že buď zvolíme
někoho jiného, nebo potvrdíme ty stávající. Existuje
jiná možnost? Asi ne a rozhodně tou možností není,
aby se sešla z hlediska volebních výsledků men-
šina a hrozila ultimáty, pokud nebude po jejím.

Současná demokracie rozhodně není demokra-
cií v tom smyslu, jak byla kdysi vnímána a jak ji

definují politologické studie. S rozvojem komuni-
kačních možností má každý pocit, že může do
všeho mluvit (většinou i do věcí, o kterých nemá
ani ponětí). Ba co víc, začalo se nám vnucovat, že
musíme vést permanentní revoluci, permanentní
odpor, že nelze nechat politiky vládnout, i když byli
demokraticky zvoleni, ale musíme jim jít pořád „po
krku“.

Jako vždycky, pokud dostaneme nějakou
hračku, chvíli nás baví. Jenže čeho je moc, toho je
příliš. Naivní havlovská občanská společnost nás
mohla po sametové revoluci bavit, dokud nezačala
generovat konflikty. Za ty konflikty nemohou ti,
kteří s idejemi lásky a pravdy nesouhlasí, ale ti,
kteří je na celém národu mermomocí vynucují, jako
by to byla jediná pravda všehomíra. Problém střetu
mezi občanskou a klasicky demokratickou kon-
cepcí se objevil před několika lety a eskaluje.
Střety se stávají ostřejší, lidé jsou naštvanější a po-
litici zoufalejší. To, co dříve sloužilo k zábavě
a vzdělání, se dnes stalo nástrojem bohapusté pro-
pagandy. A lidem se vnucuje, že nejlepším způso-
bem, jak trávit volný čas, je jít demonstrovat.
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Jak říkám, systém nezměníme, ale co můžeme
změnit, je náš přístup k němu. Musíme důsledně
trvat na tom, aby se menšina podřídila většině
a aby ji neterorizovala svými přehnanými poža-
davky. Nechme v klidu každou vládu vzešlou z de-
mokratických voleb vládnout do voleb příštích.
A teprve pak jí vystavme onen pomyslný účet.
Umíte si představit, jak by se nám všem žilo lépe,
pokud by tohle platilo?

Vezměte si třeba televizi. Skončily by nekonečné
a nic neříkající diskuse, politici by přestali vykládat,
co by udělali, kdyby to udělali, a jak jsou ti ostatní
neschopní a úplatní, a místo toho by se vysílaly po-
řady, které by pohladily po duši. Přestali bychom
se hádat s přáteli a sousedy a povídali bychom si
o normálních věcech, jak to dělávali naši předkové,
dokud žili bez stresů z politiky. A možná by se ule-
vilo i politikům, pokud by nemuseli neustále odpo-
vídat na otázku, kdy podají demisi, a na tiskových
konferencích dokola mluvit o ničem, ale mohli by
se věnovat reálné práci (tedy alespoň ti, kteří to do-
opravdy umějí).

Ignorovat zoufalce
Ruku na srdce – copak takzvané občanské po-

stoje mohou stávající vládu povalit? To může udělat
jen revoluce. Jenže revoluce by musela mít širokou
podporu národa. Tu zjevně podle výzkumů veřej-
ného mínění a politických preferencí nemá. Takže
k čemu ty projevy občanské neposlušnosti fakticky
jsou? Jen k tomu, aby kalily vodu a zasévaly ne-
sváry do našeho života, který je mimochodem nej-
lepší, jaký kdy v historii téhle země byl. A rozhodně
ne díky aktivistům a demonstrantům.

Demokracie je jediná rozumná cesta, jak
vedle sebe mohou žít lidé různých názorů

a představ, pokud se respektují, snaží se navzá-
jem pochopit a nevedou spolu neustále zákopo-
vou válku. Každá demokracie má totiž své
principy, a pokud je porušíme, není to už demo-
kracie. Proč asi přibývá lidí, kteří se vyjadřují
v duchu citovaného příspěvku: „Dejte nám už
s tím vším pokoj!“ Ne proto, že by se nezajímali
o veřejné dění, ale štve je arogance, demagogie,
hloupost a v poslední době výhrůžky těch, kteří
se nechtějí smířit s faktem, že boj za své poli-
tické představy prohrávají.

Co s tím? Diskutujme s každým, kdo chce dis-
kutovat, ale ignorujme tyhle zoufalce. Ať se schá-
zejí k demonstracím třeba každou sobotu, pokud
je to baví. Jejich hlas může mít smysl jen tehdy,
pokud bude stejně jako oni smýšlet nejméně 50,01
procenta oprávněných voličů. A tenhle hlas ať
uplatní demokraticky a kultivovaně při volbách, ne
na ulici.

Bijte mne po hlavě, ale já myslím, že nic lepšího
udělat nemůžeme, protože svobodu jsme si vybo-
jovali těžce, ale ztratit ji můžeme snadno.

30. 11. 2019
Zdroj https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ko-
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Sraz náměstních hňupů
JIŘÍ JÍROVEC

Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to ne-
může… Z básně Jiřího Žáčka Někdo

Scházejí se na náměstích a křikem napadají zá-
kladní zákon, tedy ústavu ČR. Označují Andreje Ba-
biše za zloděje, přestože nebyl souzen. Říkají
o něm, že je estébák, přestože mu nebyla dána
možnost, aby se u soudu obhájil. Možná jim nikdo
neřekl, že vinu určuje pouze a jedině pravomocný
rozsudek soudu.

Soud rozhoduje o vině a trestu, ale neočisťuje.
Zprošťující rozsudek znamená jen to, že za daných
okolností nelze vinu prokázat. Výzvy, aby se obvi-
něný politik očistil u soudu, jsou absurdní.

Hňupové napadají novou ministryni spravedl-
nosti Marii Benešovou. Znamená to, že nerespek-
tují demokratický proces, upravený ústavou
a dalšími zákony.

Netuší, že se změny soudního systému nedají
dělat ze dne na den. Možná za dvě až tři vlády.

Shromáždění lidu mají v Československu tradici. 
V únoru 1948 přetékalo Staroměstské náměstí

lidem, který s jásotem přijal z Hradu se vrátivšího
premiéra. O dvě generace později se cinkalo klíči,
aby se demokracie vrátila a teď, když ji prý máme,
naši třicátnici veřejně przníme.

Děje se to pod hlavičkou občanské společnosti.
Je to eufemismus pro trojského koně. Když se
zlomku populace znelíbí výsledek voleb, vyrazí se
na náměstí. Třeba se časem dočkáme toho, že se
na tribunu dostaví sám Drahoš a prohlásí se za
prozatímního prezidenta. Jeho manželka mu pak
za zády napoví, aby požádal o podporu armádu, on
ze své hlavy označí Rusko za úhlavního nepřítele
a na pódiu teatrálně rozšlápne svůj čínský mobil.
Cesta na ambasádu i do Bílého domu bude poo-
tevřena.

K obviňování Benešové lze dodat, že potřebné
ovlivnění výsledku je tím úspěšnější, čím správ-
nější lidé se dostanou do potřebných pozic. Toto
pravidlo platí oběma směry. Záleží na tom, jak de-
finujeme spravedlnost.

Ve hře V+W Osel a stín je tento dialog mezi
soudcem Paprikidem a politickým vůdcem Konto-
korentem:

Paprikides: „Jsem služebníkem pojmu ne-
stranné spravedlnosti.”

Kontokorentos: „Každá vláda má svůj pojem ne-
stranné spravedlnosti. Budete nestranným soud-
cem mé vlády.”

Čtenář si může vzpomenout na tahanice kolem
policejního prezidenta. Jednou vadili Lessyho lidé,
jindy Červíček nebo Tuhý. A všichni se kolem do-
kola křižovali nestranností a nezávislostí.

Teď vadí Benešová. Z principu nemůže nic udě-
lat, ale dav si žádá její hlavu. Je přece Zemanova
a my tam chceme tu svoji.

Jsou to hňupové, jednající jako stará paní z po-
vídky Š&G Moje cesta tramvají:

„Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla:
‚Darebáci, starýho člověka nepustí sednout.‘ Upo-
zornil jsem ji jemně, že celou cestu stojím na jedné
noze a ještě ne na své. ‚Stojí, stojí, ale kdyby seděl,
stejně by nepustil, já je znám,‘ vřeštěla ta paní
a udeřila Jónu deštníkem.“

A tak náměstím zní vřískot: „Nemůže, nemůže,
ale kdyby mohla, tak by změnila.“

42

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 F
B

Ftípek
Uvaděčka upozorňuje v divadle svého známého: 
"Dneska dáváme hru o třech dějstvích od Vác-
lava Havla. Radím vám, abyste odešel po dru-
hém jednání."
"Proč právě po druhém jednání?"
"Protože po prvním je u šatny ohromný nával!"
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V naší zemi lze konečně mluvit otevřeně, svo-
bodně a bez obav. Jakýsi Padevět totiž prolomil
další kus ledu: StB prý byla horší než gestapo. To
je věta hodná zapsání do paměti národa, nejlépe
na věčné časy.

Zmíněná složka německé policie nepracovala
pokoutně někde v podzemí. Když dostala rozkaz
pomáhat a chránit českou společnost před rozvra-
ceči, přišli chlapíci, slušně oblečeni v kožených ka-
bátech, představili se a konali, jak vyžadovalo
Háchovo odevzdání země pod ochranu Říše. 

Mnohdy nasazovali vlastní život, protože za
dveřmi mohla číhat zbraň v ruce záškodníka.

Kdysi jsme se učili, že šlo o zrůdnou součást na-
cistického Německa, symbol zvůle a násilí. 

Teprve během Pražského jara jsme se dozvěděli,
že gestapo ochránilo mnohé Čechy tím, že nerea-
govalo na četná udání, jimiž bylo zaplavováno.

S odstupem času zjistíme, že Němcům nešlo
o likvidaci českého národa. Chtěli, abychom se po-
stupně naučili německy a stali součástí jejich kul-
turní sféry.

Názorně to ukázal seriál Česká bohéma. Strýc
Václava Havla v něm oceňuje, že nám Němci nejen
umožňují točit české historické filmy, ale dokonce
nás na nich nechají vydělat. Znám je i obdivný
vztah Němců k Češkám, zejména herečkám.

Vzájemné vztahy Čechů s Němci nutně ovlivnila
světová válka, ale i tak byly nadstandardní.

Někteří čeští politici našli odvahu označit (su-
detské) Němce za naše milé krajany. Když víme, co
jsou zač, můžeme souhlasit s návrhem, aby se je-
jich další sraz konal v Česku.

Mladá generace, nezatížená minulostí, je no-
vému výkladu našich dějin přístupnější. Ministr za-
hraničí Petříček se ve škole neučil nenávidět
Vlasova a Banderu a tak jejich roli chápe v širokém
kontextu geopolitických a nacionálních zájmů.

Sem patří i pohled na atentát na Heydricha.
„Z hlediska vyššího principu mravního vražda na
tyranu není zločinem,“ musíme být ovšem opatrní,
kdy a koho za tyrana označíme.

Je pravda, že Německo nemělo rádo židy. To ale
platí i pro Británii a USA. Britové v roce 1937 od-
mítli jednat s Adolfem Eichmannem o vystěhování
židů do Palestiny. Nechtěli, aby cizí živel ohrozil je-

jich kontrolu nad
Palestinou. A přece
to byl Heydrich,
který Eichmanna
jednáním pověřil.

Američané od-
mítli loď s židov-
skými uprchlíky
z Evropy. Prý ne-
měli správně vydaná víza a tak šli šupem zpátky
a část z nich do koncentráků.

Ostatně i Ferdinand Peroutka projevoval jisté po-
rozumění s problémem přítomností židovského
elementu v německém prostředí:

„Lze předpokládat, že roztok židovského ele-
mentu v německém životě byl tak silný, že na to
německý organismus reagoval jako na otravu. Proč
tomu tak bylo, proč židovský podíl na bývalém ně-
meckém životě byl tak velký, proč židovstvo v ur-
čité době spělo za německou kulturou a civilisací
jako mouchy za světlem, to je snad jedna ze záhad
historie. Proč tomu u nás bylo jinak, to si už dove-
deme lépe vysvětlit.“

Reinhard Heydrich mohl věřit, že onen „roztok
židovského elementu“ byl příliš silný. Víra často
vede k neblahým koncům a velká myšlenka přináší
velké oběti.

Atentát, jak víme, posílil Benešovu pozici a ne-
přímo způsobil, že tento (údajný) poskok Josefa
Stalina potvrdil únorový převrat v roce 1948. To je
ale jiná kapitola z dějin. Současná historická věda
potřebuje čas, aby vše přepsala do moderní po-
doby.

Pozdě, ale přece    
JIŘÍ JÍROVEC
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Dav a jeho střet zájmů
JIŘÍ JÍROVEC

Králi problesklo hlavou, že by se něco mělo
dělat, aby se zvýšil průměr inteligence obyvatel-
stva. Princezna Koloběžka

Shromáždění, organizovaná “Miliónem chvilek
pro demokracii,“ rovněž vzbuzují potřebu něco
dělat, aby se snížila náchylnost české společnosti
přijímat třískovitá hesla a nevidět trámy, pod nimiž
se česká společnosti bortí.

Autor úvodem citované pohádky, Jan Werich,
měl za války v NY zubaře, žida. Jejich debaty kon-
čívaly lékařovou otázkou „a je to dobré pro nás, pro
židy?“

Při pohledu na dav, přivolaný na Letnou nýman-
dem z Vodňan, se nabízí otázka: Ptají se ti lidé, co
je dobré pro ně a pro společnost?

Babiš a jeho údajné problémy jsou třísky, které
nikoho neohrožují. Dav by rád popravu komouše,
estébáka a bohatce v jedné osobě. Součást české
Ústavy, Listina práv a svobod, nikoho nezajímá. Ani
to, že Babiš nebyl obžalován, natož pravomocně
odsouzen. Stejné platí pro jeho údajnou spolupráci
s StB.

V utajení pracující složky má každá společnosti.
A všude se najde dostatek ideologicky kovaných
občanů, kteří se do takové služby nechají najmout.
Takoví lidé chrání moc, nikoli pokrok, který mo-
mentálně nazýváme demokracií.

V principu není rozdíl mezi sledováním lidí, kteří
se před rokem 1989 domnívali, že jimi vyznávaná
druhá kultura má právo na život, a sledováním lidí,
kteří se stali obětí “odtotalitněné“ tajné služby,
která sleduje, co si špitají kdesi pod peřinou, o tom
co zažili ve vazbě, do které se neměli dostat.

Mezi létající třísky platí i členství v bývalé KSČ.
Co na tom, že v ní byla značná část populace, že
se překabátili, mezi jinými současný i minulý před-
seda Senátu nebo fešácký generál, který by rád na
Hrad. Oni samozřejmě komunisty nenáviděli, ale
co jim zbývalo, když chtěli dělat kariéru.

Trámy, které pohřbívají českou společnost
I – Politická scéna
Politici se změnili ve smečku, která jde po pre-

ferencích, jež má Babišovo ANO 2011. Začal to So-
botka, když se pokusil odstranit z koaliční vlády
Babiše. Porušil tím koaliční smlouvu, protože Babiš

s vlastním odvoláním nesouhlasil. A tak vznikla
„zvyklost“, že jde jen o cár papíru. No a teď Hamá-
ček volá faul a žádá Babišovu akci proti presiden-
tovi.

Změnili jsme se v gubernii, v níž si malí žehlí
cestu k moci žalováním k vrchnosti, tedy k EU.
Ta se musí žalobou zabývat a žalobníček obra-
tem vykřikuje, že Babiš je zloduch, vždyť ho již
řeší i samotná EU. Piráti nejsou nic jiného, než
kdy byli, tedy lapkové jdoucí po kořisti. Otrnulo
jim, protože nehrozí, že se budou houpat na ráh-
nech.

Poslanci se vyžívají ve svolávání mimořádných
schůzí Sněmovny. Žádná z nich se ani vzdáleně ne-
týká základních problémů naší společnosti.

Když je nebaví pracovat, zruší neprojednané
body té které řádné schůze. Bili se o ně jako lvi, ale
když zmizí z programu, mohou poslanci napříč po-
litickým spektrem prohlásit, že program schůze byl
vyčerpán, a může se jít domů. Brněnský slang
tomu říká fligna.

Politiky lze do jisté míry chápat. Pro problémy,
které přineslo obnovení kapitalismu, neexistují
„kapitalistické“, tedy ideologicky správně vyfutro-
vané metody.

II – Nedostupné bydlení
Bytový problém byl před rokem 1989 v podstatě

vyřešen pomocí tří (s odpuštěním komunistických)
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nástrojů: přerozdělení bohatství ve společnosti –
regulací nájmů – masivní bytovou výstavbou.

V rámci tohoto systému se postupně vyvíjely
různé formy vlastnictví bytů – od státních, přes
podnikové, družstevní až k osobnímu vlastnictví.
Celý systém byl stabilizován prostřednictvím de-
kretů, které dávaly právo užívat byt na dobu neur-
čitou. Byly přenosné na potomky a případně i na
osoby, které prokazatelně byt sdílely.

Tento systém byl po roce 1989 rozmetán na zá-
kladě naivní představy, že trh vše vyřeší. Naštěstí
se nepodařilo zlikvidovat posmívané králikárny.

Česko předstírá, že jde na bytový problém chyt-
řeji než USA. Tam vznikla hypotéční krize neschop-
ností relativně chudých občanů splácet hypotéky
poté, co skončila jejich relativní vý-
hodnost.

V Česku dostává relativně vý-
hodné hypotéky relativně bohatý
segment společnosti. Potíž je
v tom, že schopnost splácet odvisí
od pokračování současné příznivé
ekonomické situace. Navíc je třeba
vidět, že ceny bytů jsou nafouklé
a neřeší situaci rodin.

Za zhruba 3 miliony lze získat
šmajchlkabinet 1+kk, jistěže s te-
ráskou. V něm můžete dítě počít,
ale co pak?

III – Chudoba významné části
populace

Lichva, exekuce a hazard jsou hnacími motory
chudoby. 

K tomu přistupuje odsouvání bědných na okraj
společnosti způsobem, který připomíná nakládání
se židy a cikány za Protektorátu. Ti tenkrát nesměli
do restaurací, kaváren, divadel, kin, parků, lesů
kolem Prahy a ani v Praze na náplavku, nesměli si
pronajmout byt a nakonec neměli kam jít. Možná,
že byli rádi za Terezín a možná i za vlakový výlet
do Polska, kde se jim dostalo hned po vystoupení
z vagonů lékařské péče a posléze i zpopelnění
v krematoriu.

Američan Paul Polansky píše o Letech za doby
2. světové války, že tam někteří k pobytu přikázaní
přivedli svoje rodiny. Ty také neměly kam jít.

V Česku se můžete dostat do kriminálu za vy-
hnání nebo opuštění psa. Bezdomovce lze vyhnat
do mrazu a to i se psem a nechat je zmrznout. Ne-
chávají se vybydlet domy a pak zbourat, dokonce

s dotací. Zřizují se vyloučené oblasti. V podstatě
jde o plíživou arizaci společnosti.

IV – Zabezpečení občanů ve stáří
Pokud nemá občan chcípnout hladem a zimou na

ulici, potřebuje k přežití určitý příjem. Hlupáci mezi
politiky se domnívají, že stačí součet důchodu a pří-
padných osobních úspor. V rámci tohoto mýtu pak
dávají Potůčkům, či jak se najmutí experti jmenují,
politická zadání pro důchodovou reformu. Ta nikdy
nic nevyřeší, protože nebyla nalezena náhrada za
„komunistické nástroje“, zmíněné v sekci II.

Politici přehlížejí, že část populace na důchod
nedosáhne, natož aby mohla na stáří něco ušetřit.

Proto důchodové komise jedna za druhou selhá-
vají.

Současná ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová původně inzerovala ustavení další
důchodové komise, vedenou ekonomkou z Masa-
rykovy univerzity Danuší Nerudovou.

Když se ozvaly hlasy, že důchodová reforma
zase neuspěje, přišla ministryně s geniálním ná-
padem, který můžeme označit za Fintu M. Jde
o jednoduchou myšlenku, založenou na slovním
spojení “spravedlivý důchod“.

Zmíněná finta umožňuje deklarovat vítězství
i v případě, že se byť jen část důchodů zazáplatuje
několika desetikorunami. Důchod bude vyšší
a tudíž spravedlivější.

Finta M umožňuje používat podle chuti slovo zá-
sluhovost. Spravedlivý důchod dostanou ti, kteří se
ho zaslouží. V duchu této rétoriky pak lze zamítnout
návrh SPD, který žádá zavedení základního příjmu
pro každého občana. K němu by pak byla přidána
zásluhová část, tedy důchod.
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Taková kombinace nezásluhových a zásluho-
vých pillířů například existuje v komunismem ne-
poznamenaném Ontariu. Autor tohoto textu nabízel
předcházející i současné důchodové komisi souhrn
kanadského systému. Ke koupi i zadarmo. Reakcí
byl a zůstal absolutní nezájem.

V – Obraz české skutečnosti
Ovce, které podle scénáře bečí DEMISI, DEMISI

nebo MÁME TOHO DOST, přivolávají vzpomínku na
rozhovor kulisáka Hertla s hrdinou Škvoreckého
Tankového praporu Danielem: 

„To sme kulturní národ? Pane Daniel? Kurvy
sme! Zbabělci! Negramoti! Atom na nás, pane Da-
niel! To sme to dopracovali! Kde to sme? Řekněte!
Kde to sme?“ „Je to fakt,“ opakoval rotný, nepo-
skytnuv mu žádanou informaci. „Ale toho budeme
litovat,“ pokračoval mistr prorocky. „Všichni toho
budeme litovat, jak tu sme, že sme vopustili tra-
dice T. G. Masaryka! Protože všichni sme kurvy,
pane Daniel! Já i vy! Všichni na tom máme svůj
podíl viny! Kurvy sme, kurvy a nic než kurvy!“ „To
sme,“ pravil rotný. „Držte hubu, pane Daniel!“ Mistr
příšerně nasupil obočí. „Všichni máme vinu! Todle
sme udělali z národa Jana Husi, pane Daniel,
a Jana Žižky z Trocnova! Takovýhle kurvy sme!
Vodík na nás! Kobalt na nás! Ale počkejte! Až to
praskne! Pak to bude hlava nehlava, přítel nepřítel!
Co? řeknu: Ty že seš muj kamarád? řeknu. Byl si,
ale už nejseš! Na lucernu s tebou, pane Daniel! Já
sem křesťan, pane Daniel, ale bez výčitky, pane Da-
niel, bez výčitky pověsim každýho komouše, kerej

mi padne do ruky! A já mám vo nich přehled, pane
Daniel! Mám na starosti stranický známky v naší
organizaci, mně se nikdo nebude moct zapřít!
A bez milosti každýho, pane Daniel!“

Dav se ztrácí ve vlastní minulosti. Nikdo se ne-
zmůže na jediné slovo proti zbrojení a válce. Ta je
za dveřmi, protože nahromaděné zbraně se budou
muset jednou odpálit.

Problém není údajný Babišův střet zájmů zvíci
nějakých ušmudlaných milionů. Podstatný je střet
zájmu mocných s našimi zájmy. Bohužel se neod-
vážíme ozvat ani v zájmu vlastních životů. Poslanci
do krve bojují ve Sněmovně o miliardu na sociální
služby a kritizují schodek v rozpočtu, aby obratem
hýkali nadšením nad zbraněmi, které si koupíme
z USA na dluh.

Až dojde k válce (přece to Rusku musíme jednou
natřít!), nepřežijeme ani několik dní, protože naše
společnost není připravena ani na delší blackout
nebo na kolaps dopravy. V Praze každou první
středu v měsíci houkají sirény. Ten, kdo se o ně má
starat, není schopen seřídit reproduktory, aby
z hlášení bylo zřejmé, že to není naostro.

Davu, který bezmyšlenkovitě dělá véčka, by se
slušelo připomenout, že jejich idol býval proti vál-
kám a vojenským seskupením. Zní to jako po-
hádka: Dávno, dávno tomu, kdy Václav Havel ještě
neopojen vlastní mocí a lísáním se k mocným
svého světa mluvil o míru…

Tyto komentáře Jiřího Jírovce vyjdou knižně pod
názvem Lukování v roce 2020.
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“Když jsem viděl tu sekeru, vzpomněl jsem si na
ideály humanitní a zastyděl jsem se. Pojďme ho nechat
zmrznout.” Náčelník k zabití Varla Frištenského v Cimr-
manově hře Dobytí severního pólu.

Když zemře vojín, papaláš vyrazí z bezpečí svého
úřadu k osošenému hrobu s ostatky neznámého vo-
jáka. Vytáhne lejstro a přeříká z něj cosi o tom, že vo-
jáci pokládají život, abychom se my, a míní tím hlavně
sebe, měli lépe než oni.

Film Koně se také střílejí dával do protikladu naklá-
dání se zvířaty a lidmi, když se stali neužitečnými.

Bezdomovci se zatím nestřílejí. Nechávají se napo-
spas milosrdnému mrazu. To je prý lehká smrt: člověk
se trochu zaklepe zimou a přemění na rampouch. Bez-
domovec, stejně jako voják, neumírá s dobrým poci-
tem, že dobře posloužil.

Z literatury je známo, co pociťoval na poli cti zraněný
praporečník Hrt.

„Při pohledu na vznešeného maršálka oživl se ještě
jednou tepot jeho srdce a zchromlým tělem pronikl
poslední zbytek síly a umírající pokoušel se s nadlid-
skou námahou plížiti se vstříc svému maršálkovi. ‚Po-
přej si klidu, můj hodný vojíne,‘ zvolal k němu
maršálek, sestoupil s koně a chtěl mu podati ruku.
‚Nejde to, pane maršálku,‘ řekl umírající vojín, ‚mám
obě ruce uraženy, ale o jedno prosím. Sdělte mně
plnou pravdu: Je ta bitva zcela dobyta?‘“

To je ovšem Švejk.
Výroky umírajících bezdomovců nikdo nezazname-

nává. Stejně by to byly jen nadávky a žádný vděk.
Když zemře bezdomovec, vrchnost nemá kam jít,

aby se vydala z falešných slzí. Nemáme totiž Hrob ne-
známého bezdomovce.

Karel Kryl zpíval o pánech, kteří se jednou za čas
ustrnou. To se například stalo ministryni Janě Malá-
čové, když se svěřila na sociální síti:

„Zprávy o umrzlých bezdomovcích jsou hrozné…
ještě horší jsou ale cynické komentáře některých
lidí… ve 21. století přeci nemohou lidé umrzat na uli-
cích! Úřad práce již dostal pokyn, aby byl nápomocný
všem, kteří potřebují pomoc.“

Ale mohou a budou umírat, milá Jano. Váš povzdech
je pouhý politický marketing. ÚP nikomu nepomůže,
protože nejsou lidi, peníze ani potřebné ideologické
vyfutrování. Když jsem se na vás obrátil se žádostí

o pomoc pro nemocného člověka, přehrála jste to na
nějakého úředníka, který mi poskytl radu jít s problé-
mem na ÚP. Moje peníze drží toho člověka pod stře-
chou. Vám to je jedno, stejně jako Pirátce Richterové
a stejně jako většině těch, na které jsem se obrátil.

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

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

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

Paní ministryně se hrozí cynických komentářů ně-
kterých lidí. Měla by ale raději „zavnímat“ opatření,
která se nápadně podobají přístupu k židům a jiným
odporným živlům za Protektorátu.

I oni si mohli žít, jak chtěli.
S tím rozdílem, že nesměli popuzovat árijskou po-

pulaci přítomností v restauracích, kavárnách, muzeích,
divadlech, na lavičkách v parku, v lesích kolem Prahy
nebo na vltavské náplavce. 

Nesměli se mísit s pořádnými lidmi v obchodech
a smrdět v dopravních prostředcích.

I tohle je českým politikům jedno. Všem bez rozdílu.

Hrob neznámého bezdomovce
JIŘÍ JÍROVEC
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Greta aneb oslava ne(do)vzdělanosti    
JIŘÍ JÍROVEC

Kde se někdo ptá, tam nikdo neodpovídá a kde
by někdo odpověděl, tam se nikdo neptá. Edward
Albee

Bonmot amerického dramatika vyjadřuje náš
svět naprosto přesně. Pokud se publikum ptá, od-
pověď je volena tak, aby neohrozila postavení od-
povídajícího, kdežto publikum se neptá, hrozí-li
odpověď, kterou nechce slyšet.

Švejk vykládá příhodu o časopisu Nezávislost: 
„Jeho redaktor slíbí napsat za

pohoštění fejeton do tý Nezávis-
losti, do toho nezávislýho časopisu,
ve kterým von byl vodvislej.“

To je případ ČT, která je nezá-
vislá a zve pořád stejné na ní od-
vislé lidi, aby neřekli něco, co
nechce slyšet.

Objevila se nedovzdělaná Greta.
Nikdo se jí na nic neptá, protože by
se mohlo ukázat, že nerozumí ani
těm jednoduchým heslům, která
recituje.

Skutečných odborníků je
v každé disciplině málo až nepa-
trně. Ve sdělovacích prostředcích
se s nimi nesetkáte, protože by, ob-
razně řečeno, snadno rozkopávali
bábovičky uplácané neznalými.

Nedovzdělanosti se přiznává
větší váha než vzdělanosti, protože
je srozumitelná.

Odstrašujícím příkladem může být osud pro-
jektu, který se zabýval trvalým uložením (disposal)
jaderného odpadu ve štolách vyražených ve vzdá-
lené oblasti Kanadského štítu.

Podnik Atomic Energy of Canada Ltd. předal vý-
sledky rozsáhlého a nákladného výzkumu kanad-
ské vládě. Ta po 8 (slovy osmi) letech zkoumání
a mnoha veřejných slyšeních, dospěla k tomuto zá-
věru: .

„Bezpečnost konceptu AECL byla dostatečně
prokázána z technického hlediska, ale nikoli
z hlediska společenského. Koncept AECL pro hlu-
binné geologické uložení odpadu nemá v sou-
časné podobě širokou podporu veřejnosti a (tím

pádem) odpovídající míru přijatelnosti. Nemůže
tedy být použit jako kanadské řešení pro likvidaci
vyhořelého paliva. Bezpečnost je pouze jedním,
byť klíčovým, kriteriem přijatelnosti (konceptu).
Bezpečnost je nutno posuzovat ze dvou vzájemně
se doplňujících hledisek společenského a tech-
nického.“

Nevzdělanost je síla, praví Orwell. To platí i pro
Gretu a její marketingové kousky, jimiž ohromuje
ohlupený svět.

Gretě její loutkovodiči neřekli nic o složitosti
světa, geopolitice, válkách a zločincích, kteří jsou
ochotni náš svět zničit. Neřekli jí, že establishment
již dávno zmáknul vědce, sociology, filozofy
a konec konců i ekonomy, takže jejich slovo nemá
žádnou váhu.

ČT uvedla pořad týkající se hledání nejlepšího
scénáře pro jadernou válku, tedy takového, „kde
útočník použije jaderné zbraně, ale neutrpí odve-
tou, teroristickými útoky, občanskými protesty ani
žádnými dalšími komplikacemi. 

Autoři chtěli vědět, jak na útočníka dopadnou
ostatní efekty jaderných explozí – tedy především
silná změna způsobená takzvanou jadernou
zimou.“
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Povšimněme si, že občanské protesty jsou ve
stejné kategorii jako odveta.

Různé hypotetické scénáře představili vědci
a experti z Michiganského technologického insti-
tutu a Státní univerzity v Tennessee. V obsáhlém
článku dospěli k tomu, že z hlediska globální bez-
pečnosti by žádný stát neměl vlastnit arzenál s více
než stovkou jaderných hlavic.

Autorům této studie je jedno, že na jejich závěry
čekají politici a generálové, aby mohli zmáčknout
knoflík a slavně zvítězit. S odpovědností vědce to
nemá nic společného. Studie byla financována
přes Fulbright Finland Foundation.

Proč ČT nepozvala Drahoše, který toho ví tolik,
ne-li všechno, nebo další vědecké špičky z AV ČR,
aby proti této vědecké prostituci protestovali?

Kde jsou filozofové a sociologové, kteří se vy-
znají ve společnosti, kde jsou vědci, kteří se vy-
znají v klimatu a síle jaderných výbuchů, kde
jsou všichni ti, kteří by měli svět varovat před zlo-
činnými politiky, kteří zkurví náš svět dřív než
uhlík?

Na rozdíl od hloupé, zmanipulované Grety po-
třebnou znalost světa mají, ale mlčí. Přesněji ře-
čeno, nikdo je nebude platit, aby varovali před
nehorázným vyhazováním peněz na zbrojení, před
jadernými zbraněmi a přípravami nových výděleč-
ných válek.

Kdyby Greta byla opravdu nebojácná (pátky za
školou se souhlasem rodičů se nepočítají) a měla
alespoň špetku vlastního rozumu, musela by upo-
zorňovat na to, o čem se mlčí.

Karel Gott, symbol hodný odsouzení
JIŘÍ JÍROVEC

Jako dědka mě zpráva o odchodu Karla Gotta dojala. Ne hned, protože jsem spíš na folkaře, nemám
doma ani jednu Gottovu píseň a těžko bych šel na jeho koncert. 

Na slzy došlo, až když se v mediích začala objevovat vyrovnanost pohledu: No zpěvák byl dobrej, ale
ne světovej, protože nepronikl na anglofonní trh. A podepsal Antichartu a kdoví, jestli nebyl hajzl, který
si to všelijak leštil u vrchnosti. 

Zajímavá byla snaha Řezníčka a Witovské v Událostech a Komentářích 2. 10. 2019 vnést alespoň něco
pochybností do pozitivního vztahu veřejnosti ke Gottovi. 

Počínání dua Ř&W odráží indoktrinaci české společnosti, která se ocitla v péči ÚSTR a má věřit, že
v letech 1948 - 1989 existovala v Československu scuknutá masa režim nenávidějících občanů. Takový
obrázek poněkud narušují uměci, kteří místo Charty podepsali Antichartu a pak to, že zhruba pětina do-
spělých byla v KSČ. 

Nic se prý tehdy nesmělo, všichni jsme nehorázně trpěli, takže je podezřelé, když se objevil někdo
jako Karel Gott; tak praví badatelé o minulosti. 

Napadá mě Václav Pačes, můj o ročník mladší spolužák z Přírodovědecké fakulty KU a pozdější Před-
seda AV ČR. Ten si od komunistů vytrpěl své! Jeho trápení lze zvýraznit použitím politicky správných slov
takto: V roce 1960 byl, spolu s několika desítkami podobně postižených, nahnán komunismem na Příro-
dovědeckou fakultu Karlovy university. Během kandidátské práce v ústavu ČSAV trpěl pod kontrolou pře-
svědčeného komunisty Šorma. Po třech letech teroru v ústavu byl přinucen přijmout titul "kandidát věd",
který komunisté zavedli podle sovětského vzoru. Nestačil si ani vydechnout a byl zlovolným režimem
odsunut na dva roky na univerzity v Chicagu a ontarijském Hamiltonu. Návrat do komunistické společ-
nosti, plné závisti a zmaru, byl pak dovršením útlaku…

Nápad uspořádat Gottovi státní pohřeb narazil na Havla. Tyhle pocty jsou prý určeny prezidentům.
Potíž je v tom, že se prezidentem může stát každý, kdežto Gottem nikoli.

Havel, vypěstovaný Západem, byl absolutním Čecháčkem, který měnil názory tak, jak to cesta mezi
mocné vyžadovala. Těžko může být považován za příklad hodný následování.

Karel Gott chtěl být interpretem. Výborným a nejlépe vynikajícím. Vyžadovalo to tvrdou práci, a on to
dokázal. To je zřemé i takovým hudebním analfabetům, jako jsem já. Státní pohřeb je pozdním projevem
uznání, ale o Gotta v něm již nejde. 
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Odesilatel: plzenslovany@gmail.com
Datum: 09/20/19 21:39
Příjemce: Jaromir Soukup (jsou@medea.cz), Vlastimil Třešňák (tresnakv@seznam.cz), Lenka Procház-

ková (l.prochazkova@hotmail.com), Poláček Lípa Jan (jan.polacek@szu.cz), etc…
Předmět: Milan
Milí přátelé,
posílám pozdrav z páteční celosvětové stávky za životní prostředí na zeměkouli, inspirované dětskou

aktivistkou Gretou Thunbergovou. 
U nás v Bostonu se sešel překvapivě obrovský dav dětských i dospělých aktivistů.
Jak vidíte, přišel jsem tam stávkovat se svojí dcerou Filomenou, která si také připravila svůj transpa-

rent, na kterém je veverka šokovaná, že ji kapitalisté kácejí před očima strom, ptáček, který zírá na kopu
plastů plynoucích po vodě a další vymírající zvířátka. Milan KOHOUT
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Od: Ivana Filipská 
Komu: Jan Poláček vnk.jp@seznam.cz
Datum: 9. 9. 2019 20:02:25
Předmět: Poděkování
Drahý Jane, vážená redakce, 
chci poděkovat za Lípu, ale nesvedu to vyjádřit lépe než Mikuláš Beňo, a tak beru jeho krásná slova:

„Všem tvůrcům, podporovatelům, organizátorům naší Lípy upřímný obdiv a dík za tak podnětné a kvalitní
dílo v daných podmínkách. V dané realitě je to jako jasný louč sluníčka v divoké tsunami špíny, lži, ne-
návisti k bojovníkům za pravdu o tom, co bylo, co je, co bude, kam spějeme. Přeji pohodu a zachování
vytrvalosti." Ivana Filipská st.
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Odesilatel: Milan Kohout 
Datum: 10/05/19 
Příjemce: Poláček Lípa Jan vnk.jp@seznam.cz
Předmět: Milan
Honzíčku, 
malá poznámka o Karlu Gottovi. Samozřejmě nemám k tomuto tvrzení žádné důkazy. 
Vzpomněl jsem si na jeden zážitek z bývalého disentu, dobře si ten okamžik pamatuji. Šli jsme ještě

s jedním chartistou (nemohu si vzpomenout na jeho jméno) ranní Prahou, abychom dali Kubišové kytky
k narozeninám. Pracovala jako uklízečka v nějakém podniku kousek za Národním divadlem. Po cestě
jsem se ho ptal, jak Marta asi přežívá na těch pár stovkách platu a onen kolega mně prozradil, že jí Gott
dává tajně nějaké peníze. Toť o Gottovi…

Milan KOHOUT
PS Karel Gott: „Napadlo mě, že možná přijde doba, třeba se jí ještě dožiji, kdy budeme nostalgicky

vzpomínat na minulé totality. V každém případě, když už se tehdy nedalo dělat vůbec nic, tak si aspoň
lidé mohli pro sebe nechat své myšlenky a názory."

******************************************
Karel Gott se narodil 14. 7. 1939 v Plzni, zemřel 1. 10. 2019 v Praze.
******************
Marta Kubišová 11. 10. 2019 pro Seznam.cz: Káju Gotta jsem měla ráda, ale pro Vlastu Chramostovou

pláču víc…

otto.edmund@seznam.cz
Komu: karel.sys@futura.cz
Kopie: vnk.jp@seznam.cz, etc…
Re: Karel Gott má informace. Kdo by to byl do

něho řekl!?
Přátelé,
Gottův rozhovor s Machalickou je občas zmiňo-

ván v (především elektronických) médiích. Před-
stava, že kdosi mocný, ale současně neviditelný, za
našimi zády svět řídí, je naivní.  Svět se sám sobě
vymkl z kloubů v okamžiku, kdy z odšpuntované
láhve unikl džin známý pod jménem Zisk.

Milan Uhde napsal v šedesátých letech hru Král
Vávra. Ta vystihuje i současnou dobu, kdy si ne-
jmocnější Vávrové myslí, že ovládají svět, a budou
poroučet i větru a dešti a teploměru.

Kdyby existovala spravedlnost, musel by být
jeden Vávra jako druhý v kriminálu. Jenže tu není
žalobce ani soudce.

Vávrové jsou šmejdi, sloužící  zisku prostřednic-
tvím eufemismu "odstrašování", který v jejich slov-
níku nahradil slovo válka. V zájmu zisků vyhazují
neskutečné miliardy na zbrojení. 

Emmanuel Macron nedávno oznámil, že Francie
v dohledné době zřídí vlastní vojenské velitelství
vesmírných ozbrojených sil. Nechce zůstat pozadu

za Donaldem Trumpem. Možná by jim měli vypnout
televizi s přiblblými seriály. Kdyby to nepomohlo,
tak tyhle Vávry nakopat do prdele.

Čeští Vávrové, ve fotbalové mluvě tak Okresní
přebor, se podělali hrůzou, že si jich nevšimne Bílý
dům. Zeservilněli a začali podporovat války. 

Začal to Václav Havel svým projevem v Kongresu
Spojených států amerických (Noam Chomsky
o něm řekl, že nikdy neslyšel nic trapnějšího). Jeho
nástupce Miloš Zeman žvaní o tom, že se u Kábulu
bojuje za Prahu. Z Lán odhodlaně sděluje, že se
s teroristy (tedy v tomto případě s Talibánem) bo-
juje, ale nevyjednává. Zatajuje, že jednat je s nimi
možné také v utajení, a je-li to politicky výhodné,
dokonce i veřejně...

Připomenout lze, že držkobití mezi irskými ka-
tolíky a protestanty, dozorované jedním a týmž
bohem, skončilo jednáním protestantské vlády
s katolickou IRA (Irskou republikánskou armádou). 

Američané se nakonec s hnutím Talibán časem
v tichosti dohodnou a žoldnéři se z Afghánistánu
vrátí domů. Nejeli tam bojovat až do roztrhání těla
jako Švejk. Jsou za to dobré peníze. Jeden z našich
posledně padlých tam jel popáté, protože ještě po-
třeboval dokončit střechu na domě. 

Jiří
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Komu straní premiér Babiš – lidu
Ukrajiny nebo válečným štváčům?
MIROSLAV KAVIJ

Přiznejme premiéru Babišovi mistrovství v uhýbání
před balvany a ve skákání přes propasti, za které by
se nestyděl ani Indiana Jones.

Ve slavných parlamentních půtkách o rozpočet
levou rukou rozdává navyšování mezd a důchodů, aby
pravou rukou objednal (zatím) dodávku bojových vr-
tulníků z USA.

V hektickém období plánování oslav výročí same-
tového převratu jeho poslanci z hnutí ANO dodali po-
třebné hlasy pro schválení „začerněných“ výročních
zpráv ČT za rok 2016 a 2017, a tím ho zachránili před
obviněním z dalšího zločinu, omezování šíření jedi-
ného pravdivého světonázoru z úst redaktorek a re-
daktorů České televize.

V projevu v Národním muzeu, u příležitosti událostí
17. listopadu 1989, bravurně předvedl ohebnost své
páteře, aby vzpomněl kdekoho, hlavně ty co se radují
z faktu, že nezvítězila pravda a láska, ale prachy, které
nesmrdí. Když v čele zástupu českých obchodníků
navštívil v minulých dnech Ukrajinu, svými pronese-
nými slovy překonal dosud nepřekonané, a předčil
i ministra zahraničí Poche Petříčka. Ukrajinského pre-
zidenta a předsedu ukrajinské vlády svými výroky,
v nichž odsoudil ruskou agresi na východě Ukrajiny,
nelegální anexi Krymu a vyjádřil podporu celistvosti
Ukrajiny a lidu Ukrajiny, přímo nadchnul.

Světu a ukrajinským hostitelům zapomněl pouze
vysvětlit, zda tím, že podporuje lid Ukrajiny, má tím na

mysli i lid Doněcka a Luhanska (a podle vládní teorie
o anexi Krymu i lid na Krymu), čím a jak podporuje
tento lid a jeho lidská, občanská a národnostní práva.

Nebo v rámci územní celistvosti Ukrajiny nechá
tyto lidi vyznavačům Banderova odkazu napospas?
Čím podpořil právo ukrajinských občanů na objasnění
a pojmenování viníků tragédie z úmyslně založeného
požáru a bestiálního vraždění v budově odborů
v Oděse v roce 2014, který si vyžádal více než čtyři
desítky mrtvých Ukrajinců?

Válečné hry a rabování vlastní země ze strany oli-
garchů vyhnaly za prací do zahraničí miliony občanů.
Aby finančně zabezpečili své rodiny, pracují i u nás za
často podhodnocené mzdy. Je snad podporou lidu
Ukrajiny zaměstnávání ukrajinských dělníků například
v provozech Agrofertu?

Babišem pronesená slova na Ukrajině tak doznívají
s nepříjemnou pachutí. Slova, která k udržení křeh-
kého míru ve světě nepřispívají, spíše napomáhají
k eskalaci napětí. Radovat se z nich mohou pouze ti,
co hodlají za zájmy washingtonského a bruselského
deep state válčit do posledního Evropana.

Zdá se, že školení, kterého se Andreji Babišovi do-
stalo během jeho schůzky s ředitelkou CIA (Ústřední
zpravodajské služby USA) Ginou Haspelovou v její
centrále v Langley 10. března 2019 přináší pro mírové
soužití další hořké plody.

22. 11. 2019  
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21. srpna v Praze proběhl další protest proti
vládě a prezidentovi Miloši Zemanovi. Velkou de-
monstraci proti aroganci moci pořádala nevládní
organizace „Milion chvilek pro demokracii“. Akce
se konala s cílem připomenout výročí sovětské
okupace Československa. Na demonstraci dorazili
obyvatelé z celé země. Albánci, kteří žijí v Praze, se
pravidelně účastní aktivit této organizace.

Občané požadují odstoupení premiéra Andreje
Babiše. Podle protestujících je premiér ve střetu
zájmů, protože je vlastníkem konglomerátu „Agro-
fert“, jenž čerpá peníze z českých a evropských
fondů. Podle protestujících existuje podezření, že byl
v minulosti agentem československé komunistické
policie, která byla pod přímou kontrolou Moskvy.

Demonstrace začala na Václavském náměstí
a následně se průvod protestujících vydal směrem
k Pražskému hradu, který je sídlem českého pre-
zidenta. Občané kritizují prezidenta za to, že je ob-
klopen mnoha lidmi s vazbami na Rusko. Jedním
z těchto lidí je jeho poradce Martin Novotný. V 90.

letech pracoval v Rusku a v roce 2007 založil
v České republice jistou energetickou společnost,
která byla z 60 procent vlastněna ruským ropným
gigantem „Lukoil“. Na konci minulého roku Zeman
zpochybnil výroční zprávu BIS (české zpravodajské
služby), která uvedla, že Moskva i Peking zinten-
zivnily své špionážní operace v České republice.

Ačkoli česká vláda uznala nezávislost Kosova již
v roce 2008, prezident Zeman odmítá jmenovat
českého velvyslance v Prištině. Dokonce považuje
za “chybu“ český souhlas s bombardováním Ju-
goslávie v roce 1999. Pražští Albánci podrobně sle-
dují politickou situaci v České republice a chtějí
udělat vše, co je v jejich moci, aby pomohli obča-
nům dosáhnout skutečné demokracie.

Zdroj: https://www.botasot.info/evrope-
bota/1144707/protesta-ne-prage-mbi-5-mije-qy-
tetare-kunder-qeverise-dhe-presidentit-zeman/

Pozn.: Bota Sot (Svět dnes) je Kosovsko-Albán-
ský list Přeložil Tomáš Přikryl

14. 11. 2019  

Protest v Praze: více než 5 tisíc občanů
proti vládě a prezidentovi Zemanovi
ARDIAN SOKOLI
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Pro koho to čučkař Koudelka
z BISky vlastně pracuje?
LUBOMÍR MAN

Že je ředitel české Bezpečnostní informační služby
(BIS) Koudelka Čech jako poleno, je neoddiskutovatel-
nou věcí. Vždyť celý jak je, a to od paty až k hlavě, není
složen z ničeho jiného než ze dvou tak typicky českých
figurek, jakými jsou četnický strážmistr Flanderka
a tajný policista Bretschneider ze světoznámého Haš-
kova románu o dobrém vojákovi ze světové války Švej-
kovi. Nu a podle toho též samozřejmě jedná i mluví.

Tak například v pondělí 21. října 2019 vystoupil
tento dobrý muž na půdě Poslanecké sněmovny PČR,
aby se všem jejím shromážděným členům pochlubil,
že jeho organizace – tedy BISka - společně s českou
policií rozprášila síť ruských agentů, kterou na území
České republiky vytvářela ruská Federální služba bez-
pečnosti (FSB).

Poslanci za tento výkon řediteli BISky zatleskali
a vzápětí se ozvala i strana ruská. A to s tímto drobným
upozorněním: Ruská Federální služba bezpečnosti
(FSB), s jejíž sítí na území ČR ředitel Koudelka se svou
BISkou údajně tak rázně a úspěšně zatočili, plní
funkce kontrarozvědky výhradně jen na území Ruské
federace.

Takže aby tato ruská kontrarozvědka FSB mohla vy-
tvářet na území České republiky svoji agenturní síť,
musela by Česká republika být součástí Ruské fede-
race. Jinak to není možné.

K čemuž ruská strana ještě spíš už jen tak jako mezi
řádky dodává, že pan Koudelka si prostě ve svých vý-
myslech spletl ruskou Federální službu bezpečnosti
(FSB) se Službou vnější rozvědky (SVR), která jedině
by mohla - kdyby o to měla zájem - špionážní síť v ČR
budovat.

Je to dobré – a je to dobré hlavně pro českou lite-
raturu. Protože pro příštího Jaroslava Haška lze po
Flanderkovi a Bretschneiderovi spatřit v postavě ředi-
tele BISky Koudelky jedinečný zdroj inspirace pro vy-
tvoření další nezapomenutelné postavy českého
policajta.

Představte si třeba i scénu (bohužel nikoli vymyš-
lenou, ale takovou, která skutečně nedávno proběhla),
jak ředitel Koudelka kárá českého ministra školství
Plagu za to, že se v českých školách ještě málo a ne-
dostatečně vymazává vliv Ruska ze všech oblasti ži-

vota, a hlavně pak z popisovaného průběhu 2. světové
války (Koudelkovi jde zřejmě o to, aby se žáci ve ško-
lách nedozvěděli například nic o bitvě pod Moskvou,
ve Stalingradu či u Kurska, či o 12 milionech padlých
rudoarmějců), že se zde uprostřed školních lavic až do
kořene nevyrvala ještě myšlenka slovanská, a že
Rusko nezískalo ještě v učebnicích a školních osno-
vách onu podobu ďábla, která je tak potřebná pro celé
tzv. euroatlantické společenství, jehož hrdými členy
dnes přece jsme
a musíme se podle
toho chovat.

Fanatizmus to-
hoto muže překra-
čuje všechny
myslitelné meze, ří-
káte si, a když pát-
ráte po pramenech
tohoto fanatizmu,
zavede vás to i k le-
tošnímu březno-
vému setkání
Koudelky s ředitel-
kou CIA Ginou Haspelovou (ano, to je ta paní, která zís-
kala svůj úřad i za to, že ač žena, se ani v nejmenším
nerozpakovala na svém předchozím pracovišti svýma
vlastníma rukama praktikovat dnes nejúčinnější formu
mučení - tzv. waterboarding). K tomuto setkání došlo
přímo v sídle CIA v USA a Koudelka zde z rukou paní
Haspelové převzal vysoce ceněnou Tenetovu cenu za
zahraniční spolupráci.

Tady se na okamžik zastavme. Protože prastaré
pravidlo zahraniční špionáže praví, že jestliže předsta-
vitel rozvědky jednoho státu dostane vyznamenání od
představitele rozvědky jiného státu, vzniká otázka, pro
který z těch dvou států onen vyznamenaný vlastně
pracuje.

Zdá se mi, že právě v případě pana Koudelky by se
hodilo právě tuhle otázku přepečlivě propátrat. Jestliže
ovšem se stále ještě považujeme za samostatný stát
a nikoli za jeden ze států Americké unie. Ostatně sou-
dím, že NATO i EU musí být námi opuštěny.

3. 11. 2019
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Bývalý pilot CIA místopřísežně prohlásil, že 11.
září 2001 nezasáhla Světové obchodní centrum
(WTC) žádná letadla. John Lear (syn vynálezce Billa
Leara), poskytl odborný posudek, že je fyzikálně
nemožné, aby Boeingy 767 (letů AA 11 a UAL 175)
zasáhly mrakodrapy Dvojčat 11. září 2001, ze-
jména když je měli řídit nezkušení piloti. Ve svém
místopřísežném prohlášení pro soudní řízení uvádí:
„Žádný dopravní Boeing 767 nezasáhl Dvojčata, jak
podvodně prohlásila americká vláda, média, NIST
(Národní institut standardů a technologie při mi-
nisterstvu obchodu USA) a jejich dodavatelé. Žádné
takové nehody se nestaly, protože jsou fyzikálně
nemožné, tak jak byly popsány, z následujících dů-
vodů: v případě UAL 175, který mířil proti jižní věži,
skutečný Boeing 767 by se začal teleskopicky
hroutit, kdyby jeho špice narazila do 14ti palcových
ocelových sloupů (35 cm). Vertikální a horizontální
ocasní části by byly okamžitě odděleny od letadla,
narazily by do ocelových boxových sloupů a spadly
by na zem. Motory by po nárazu na ocelové sloupy
udržely svůj základní tvar, buď by spadly na zem,
nebo by byly objeveny v troskách zřícených budov.
Žádný Boeing 767 by nedosáhl rychlosti 870
km/hod ve výšce 330 metrů nad mořem. Turbínová
část motoru není vyvinuta tak, aby pohltila takový

objem hustého vzduchu v této výšce a při této
rychlosti. Část domnělého vnějšího trupu, obsahu-
jící 3 nebo 4 okenní průřezy, neodpovídá letadlu,
které vrazilo do 14ti palcových boxových ocelových

sloupů, rychlostí vyšší než 800 km/hod. Zmačkala
by se. Žádná významná část Boeingu 767 včetně
motorů by nemohla proniknout 35ti centimetro-
vými ocelovými sloupy a 11,3 metru za mohutné
jádro věže, aniž by část spadla na zem. Trosky by
měly obsahovat velké části Boeingu 767, včetně

jader tří motorů o vázce přibližně 4 tun,
které nemohly zmizet. Ale dosud neexis-
tuje žádný důkaz, že velké součásti struk-
tury letadel byly v troskách WTC, budov 1
a 2, (ani 7), nalezeny. Je nemožné, aby
toto letadlo kompletně zmizelo." 

Spor Morgana Reynoldse 
Místopřísežné prohlášení, datované 28.

ledna 2014, je uloženo u Obvodního soudu
USA v Jižním okrese New Yorku jako část
soudního sporu, který vede Morgan Rey-
nolds. Bývalý vedoucí ekonom za vlády
George W. Bushe podal oficiální žádost
o opravu k NIST, v níž vyjádřil své pře-
svědčení, že do Obchodního centra nena-
razila komerční dopravní letadla. Ačkoli
Hnutí za pravdu o 11. září původně teorii
"bez letadel" odmítalo jako příliš podi-
vnou, po všech vědeckých a racionálních

Bývalý pilot CIA: Nebyla to letadla,
co zbouralo mrakodrapy WTC 
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analýzách začíná být široce uznávaná, protože vy-
světluje nashromážděné důkazy. Na rozdíl od ji-
ných forem stanovisek, místopřísežné prohlášení
se stává pravdou podle zákona, jestliže není vyvrá-
ceno. Nyní je k dispozici kritikům této teorie, aby
předložili své důkazy a analýzy, aby toto stanovisko
bod po bodu vyvrátili. Jestliže to neudělají nebo
nedokážou - potom bude Vláda USA povinna uznat,
že zpráva Komise 11. září je chybná. 

Zkušený pilot Lear, 65letý letecký kapitán a bý-
valý pilot CIA, který nalétal více než 19 000 hodin -
také upozornil na nezkušenost pilotů, kteří údajně
letadla řídili: „Údajný �kontrolovaný� sestup na New
York v relativně přímém kurzu pilotem začáteční-
kem je extrémně nepravděpodobný kvůli nároč-
nému udržování směru, míře sestupu a sestupové
rychlosti v rámci parametrů �kontrolovaného� letu.
Aby pilot dokázal interpretovat údaje na monitoru
Elektronického letového informačního systému,
musí být vysoce kvalifikovaný, což žádný z únosců
nebyl, ani k tomu nikdo z nich neměl příslušný vý-
cvik, aby mohl použít jeho řízení včetně křidélek (ai-
leronů), směrového kormidla, spoilerů a plynu, aby

ovlivnili, řídili a udržovali sestup." Lear podle svého
čestného prohlášení létal na 100 různých typech le-
tadel během své 40ti leté praxe a je držitelem více
pilotních certifikátů FAA (Federální letecké velení),
než kterýkoli jiný vojenský pilot. Pilotoval tajné mise
pro CIA do jihovýchodní Asie, východní Evropy, na
Střední východ a do Afriky v letech 1967 až 1983,
potom pracoval několik let na obchodních linkách
jako kapitán, kontrolor a instruktor. Lear považuje
letadla, která byla nafilmována během útoku na
New York, za sofistikované trikové hologramy, které
vytvořila americká armáda, respektive americké
tajné služby. Neexistuje jediný amatérský filmový
záznam naražení letadel do mrakodrapů, pouze ofi-
ciální "prý televizních štábů". 

Dnes by je dokázal s PC programy vytvořit stu-
dent umělecké školy nebo VT.  

Motory Boeingů se nikdy nenašly, a borcení oce-
lové konstrukce, tak jak probíhala u Dvojčat, by tak
nikdy nemohlo proběhnout bez řízených odpalova-
ných náloží.

AC 24
22. 6. 2018
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Od 11. dubna, kdy byl nezákonným způsobem
odvlečen z velvyslanectví Ekvádoru v Londýně do
zajetí, Assange strádá v tvrdých podmínkách brit-
ského žaláře na příkaz Trumpova režimu, který ho
chce v USA postavit před soud za „zločin“, kterým
je pravdu hlásající žurnalistika. 

Temné síly (Deep State) v USA, dalších západ-
ních státech, Izraeli a ve většině dalších zemí mají
velký strach z toho, aby se na veřejnosti nerozšířilo
povědomí o porušování zákona vůči obyčejným
lidem ve prospěch privilegovaných osob.

Chtějí, aby se to nedostalo do mainstreamových
médií, zejména do televize a tištěných výtisků
novin, které mají širokou čtenářskou základnu.

Pokud by sedmá velmoc (tedy tisk, média) po-
skytla konzumentům zpráv denní stravu o tom, co
je nezbytné vědět o domácích a geopolitických
otázkách, možná bychom žili v jiném světě - ostří
radlice by nahradilo meče, sociální spravedlnost by
zvítězila nad neoliberální krutostí, rovnost a spra-
vedlnost by byla pro všechny, národy by byly
vhodné a bezpečné pro všechny své občany a oby-
vatele.

Kdyby obyčejní lidé, zejména v hegemonní Ame-
rice, chápali bipartijní spiknutí proti svým právům
a blahobytu, které slouží zájmům boháčů, mohlo
by dojít k národním politickým otřesům, možná
i k revoltě a protestům typu žlutých vest, zahrnují-
cím miliony lidí, vyžadujících spravedlnost.

To je důvod, proč temné síly v Americe chtějí
umlčet a potrestat informátory, jako je Chelsea
Manningová, a investigativní novináře, jako je Ju-
lian Assange.

Digitální demokracie je poslední hranice svo-
bodného a otevřeného projevu, je to jediný spoleh-
livý nezávislý prostor pro skutečné zprávy,
informace a analýzy - umožňující komukoli, aby
svobodně vyjádřil názor na jakékoli téma.

Vládní cenzura je hrozivá možnost. V Americe
a dalších západních společnostech, které jsou de-
mokraciemi jen podle názvu, jsou opravdové a ne-
falšované záležitosti zakázané, cenzura je ve stále
větší míře novou normou.

To, co se odehrává, je typický znak totalitní vlády
- řízení zpráv, eliminace toho, co je s tím v rozporu,
zejména v hlavních geopolitických otázkách.

My všichni jsme vystaveni nebezpečí, že ztra-
tíme právo na svobodu projevu. Jestliže považují
sdělování pravdy a vyjadřování nesouhlasu za
hrozbu pro národní bezpečnost, potom již neexis-
tují svobodné a otevřené společnosti - Amerika
a další západní společnosti tak směřují k tomu, že
se ocitnou na šikmé ploše.

Web Activist Post.com oznámil 11. srpna, že
uniklé dokumenty ukazují, že Bílý dům plánuje (vý-
konný) příkaz k cenzuře internetu.

Pokud je tomu tak a skutečně to plánují, spiknutí
Trumpova režimu se týká toho, že korporátně ří-

zené vládní agentury FCC (Federální komise USA
pro komunikaci) a FTC (Federální obchodní komise)
budou rozhodovat o tom, co bude povoleno a za-
kázáno online, což je děsivá vyhlídka.

V Americe sleduje Velký bratr každého. Ukončí
od nynějška tato stejná temná síla digitální demo-
kracii na základě výkonného příkazu - a stane se
zákonem země, pokud nebude příkaz soudem za-
mítnut?

Směřuje vše ke kriminalizaci nezávislých novi-
nářů, hlásajících pravdu, kteří budou riskovat svůj
život, stejně jako Assange?

John Pilger tweetoval následující: „Nezapo-
meňte na Juliana Assangeho. Nebo o něj přijdete.
Viděl jsem ho ve vězení Belmarsh a jeho zdraví
se zhoršilo. Je léčen hůře, než nějaký vrah, je izo-
lován, dávají mu léky, a odpírají mu nástroje, kte-
rými by mohl bojovat proti falešným obviněním

Pomalé zabíjení Juliana Assangeho
STEPHEN LENDMAN
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a vydání do USA. Mám o něj strach. Nezapomeňte
na něj.“

Jeho matka Christine tweetovala následující:
„Můj syn Julian Assange je pomalu, krutě a nezá-
konně vražděn vládami USA/Velké Británie za no-
vinařinu, za níž obdržel mnoho cen, kdy odhalil
válečné zločiny a korupci! Znovu tweetuji #Free-
AssangeNOW (Osvoboďte Assangeho OKAMŽITĚ).“

Zvláštní zpravodaj OSN pro otázky mučení Nils
Melzer v květnu prohlásil: „Mám velmi vážné
obavy, že ve Spojených státech by byl pan Assange
vystaven reálnému riziku vážného porušení jeho
lidských práv, včetně svobody projevu, práva na
spravedlivý proces a zákaz mučení a dalšího kru-
tého, nelidského nebo ponižujícího zacházení či
trestání. (…) V průběhu posledních devíti let byl
pan Assange vystaven trvalému a postupně tvr-
dému týrání - od systematického soudního stíhání
a svévolného omezování volného pohybu na velvy-
slanectví Ekvádoru, po tíživou izolaci, obtěžování
a dohled uvnitř velvyslanectví; od záměrného cel-
kového zesměšňování, urážek a ponižování, po
otevřené podněcování k násilí a dokonce opako-
vané výzvy k jeho zavraždění.“

Nils Melzer, který Assangeho 9. května 2019
navštívil v londýnské věznici Belmarsh s maximální
ostrahou v doprovodu dvou lékařských expertů na
účinky mučení a dalších forem týrání, uvedl násle-
dující:

„Bylo zřejmé, že zdraví pana Assangeho, vážně
ovlivněné extrémně nepřátelským a svévolným
prostředím, kterému byl po mnoho let vystaven,
bylo nyní doplněno uvězněním ve věznici Belmarsh
na příkaz Trumpova režimu. Kromě špatného fyzic-
kého zdraví, kdy je vyžadována léčba, kterou ne-
obdržel v adekvátní míře, Assange vykazoval
všechny příznaky, typické pro dlouhodobé vysta-
vení psychickému mučení, včetně extrémního
stresu, chronické úzkosti a intenzivního psychic-
kého traumatu“.

O tři měsíce později se jeho stav pravděpodobně
zhoršil, loni na jaře byl příliš slabý a nemocný,
takže ani nemohl běžným způsobem komunikovat.

Británie, spolčená s Trumpovým režimem, může
chtít docílit jeho úmrtí prostřednictvím dlouhodo-
bého věznění a zanedbané péče.

Možná ho nebudou chtít vydat do USA, protože
federální okresní soud zamítl žalobu DNC (Demo-
kratického národního výboru) proti Rusku, WikiLe-
aks a Trumpově kampani.

Soudce John Ko-
eltl řekl: „DNC ne-
může tyto žalované
strany považovat za
odpovědné za na-
pomáhání a podpo-
rování publikování,
pokud byly samy
oprávněny ke zve-
řejnění ukradených
dokumentů bez od-
povědnosti a zá-
vazků. Tento soudní
spor byl zcela odtržen od faktů... (plný) zásadních
právnických nedostatků. Soud zvážil všechny ar-
gumenty, vznesené účastníky řízení. (Jsou) buď
sporné, nebo bez podstaty.“

Zproštění provinění webu WikiLeaks se vztahuje
i na Assangeho, jeho zakladatele a šéfredaktora,
když byl aktivní. To znamená, že federální soudy
USA v této správní oblasti, odvolací soud a nejvyšší
úroveň soudů by ho mohly zprostit viny, s odvolá-
ním na právo svobody projevu, zakotvené v prvním
dodatku Ústavy USA, a porazit tak cíl Trumpova re-
žimu - dlouhodobě ho uvěznit.

S ohledem na tuto skutečnost mohou požado-
vat, aby skomíral za mřížemi londýnského vězení
a zemřel v důsledku zanedbané péče, a tím se vy-
hnout trapné soudní porážce, pokud by americké
soudy uplatnily svobodu projevu a médií v rámci
prvního dodatku ústavy - což ostatně potvrdily dří-
vější rozsudky Nejvyššího soudu.

WikiLeaks je investigativní novinářský podnik.
Svoboda sdělovacích prostředků je ústavní právo
- bez ohledu na to, jak nepřijatelné nebo urážlivé
názory mohou být vyjádřeny vůči některým stra-
nám.

Zrušení tohoto práva ohrožuje všechny ostatní.
Nespravedlnost vůči Chelsea Manningové a As-
sangeovi ohrožuje právo každého z nás na svo-
bodné vyjadřování názorů. Jde o nejzákladnější
právo ze všech. Bez něj by kdokoli, kdo by veřejně
vyjádřil své názory, zpochybňující oficiální verze
zpráv o životně důležitých otázkách, čelil stíhání
za „zločin“ svobody projevu nebo sdělovacích pro-
středků.

Komentář Killing Julian Assange Slowly vyšel
13. 8. 2019 na katehon.com. 

Překlad Zvědavec
22. 8. 2019 
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Pokud se zakladatel WikiLeaks Julian Assange
nedostane co nejdřív do nemocnice a nebude za-
hájena léčba, zemře ve vazbě. Tvrdí to více než
šest desítek lékařů z celého světa, kteří zaslali brit-
ské ministryni vnitra Priti Patelové dopis se žádostí
o zahájení léčby Assange, napsala agentura DPA.

Fyzický i psychický stav Juliana Assange se ve
vězení podle tvrzení lékařů prudce zhoršil a je
nutné, aby byl svěřen do péče odborníků.

„Máme obavy, že pokud se panu Assangeovi ne-
dostane odborné péče, ve vězení může zemřít,“ ci-
tovala britská média dopis lékařů z Velké Británie,
Austrálie, Německa a Švédska. „Nesmíme ztrácet
čas,“ apelovali na ministryni.

Lékaři podle deníku The Guardian dokládají své
obavy o horšícím se zdraví na základě říjnového
vystoupení Assange u londýnského soudu a také
na zprávě zvláštního zpravodaje OSN pro mučení
Nilse Melzera. Ten tvrdí, že zakladatel WikiLeaks
vykazuje typické známky „psychologického mu-
čení“.

Julian Assange dostal v Británii za porušení pod-
mínek kauce 50 týdnů

Assange je od dubna v přísně střeženém vězení
Belmarsh na jihovýchodě Londýna. Tam se dostal
za porušení podmínek kauce, na niž byl v roce
2012 propuštěn během řízení o švédské žádosti
o extradici. Tehdy se uchýlil na ambasádu Ekvá-
doru v Londýně, kde strávil sedm let. Ekvádor mu
však v dubnu odebral azyl a otevřel cestu k jeho
stíhání.

Stíhat Assange chtějí Američané, kteří žádají
o jeho vydání. Řízení začalo letos v květnu, slyšení
je naplánováno na příští rok, na 25. února 2020.

Američané zakladatele Wikileaks obviňují z ne-
zákonného vniknutí do vládních počítačů a ohro-
žení národní bezpečnosti zveřejněním tajných
dokumentů o amerických vojenských operacích
v Iráku a Afghánistánu. Pokud bude usvědčen ze
všech 18 bodech obžaloby, hrozí mu až 175 let vě-
zení.

25. 11. 2019 
Novinky, DPA, Facebook, Twitter
Z ohlasů čtenářů:

Miroslav Frank, Kralupy nad Vltavou
Strýc mojí ženy byl zajat u Stalingradu a po

válce otročil na Sibiři. Rusáci jej pustili z gulagu
v roce 1960. Pak se oženit a měl děti, dožil se 96
let. Byl 17 let v otřesných podmínkách, proti kte-
rým má Assagne luxusní hotýlek. Proto mne to
nijak nedojímá.

Josef Jeřábek, Chrudim
To víte, za ty zvěrstva, co tam dělali, se měl ještě

královsky. Takže moc bych se s tím nechlubil.
František Šimáček, Kladno
Franků, příběh vašeho SS strýce mě nedojímá,

měl spíš dostat kulku. Za zvěrstva, která Němci
a Sudeťáci v Rusku spáchali, se nelze jen omluvit
a říct, já to nebyl, to ty nacisti. O vaší "úžasné" ro-
dině to hodně vypovídá. 

Jaroslav Pejchar, Praha
Prostě bonzák, jeho chyba.
Milan Bystron, Ostrava
Pane Pejchare, je bonzákem ten, kdo poukáže

na nepravosti? Jestli tomu dobře rozumím, tak
pokud Vy budete vědět o tom, že někdo ve Vašem
okolí týrá například dítě nebo seniora a neohlásíte
to, tak je všechno v pořádku? Hlavně, že nebudete
bonzák? A co na to psychiatři? Už Vás ambulantně
léčí?

Podle slov jednoho amerického novináře, v USA
platí "demokracie" ve formě: "Zjišťuj si, co chceš,
ale pokud to zveřejníš, tak s tebou zatočíme!" To
není demokracie, to je autoritativní režim rovnající
se totalitě ...

Pavel Mikulecký, Ústí nad Orlicí

ASSANGEOVI HROZÍ SMRT,
VARUJÍ LÉKAŘI
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Poté, co Washington falešně obvinil Rusko z po-
rušení Smlouvy o likvidaci raket kratšího a střed-
ního doletu (INF), jednostranně od této smlouvy
odstoupil. Tímto způsobem se americký vojensko-
průmyslový komplex zbavil významné dohody,
zmírňující studenou válku, kterou podepsali Ronald
Reagan a Michail Gorbačov.

Smlouva INF byla možná nejdůležitější ze všech
dohod o kontrole zbraní, které dosáhli američtí pre-
zidenti ve 20. století, a které se nyní ve 21. století
zříká americká neokonzervativní vláda. Smlouva
odstranila hrozbu ruských raket, namířených na
Evropu, a hrozbu amerických raket v Evropě, na-
mířených na Rusko. Důležitost smlouvy spočívá ve
snížení možností na rozpoutání neúmyslné jaderné
války. Varovné systémy mají celou historii faleš-
ných poplachů. Problém amerických raket na hra-
nici Ruska spočívá v tom, že když Moskva

zaregistruje falešný poplach, nebude mít žádný čas
na úvahy nebo kontakt s Washingtonem. Vzhledem
k naprosté nezodpovědnosti amerických vlád od
doby Clintonova režimu, kdy se jen zvyšuje napětí
s Ruskem, rakety na ruské hranici nenechávají ve-
dení Ruska prakticky jinou volbu, než stisknout tla-
čítko poté, co zazní poplach.

Nyní je zcela zřejmé, že Washington má
v úmyslu nasadit rakety na hranici s Ruskem, a že
za tímto jediným účelem odstoupil od Smlouvy INF.

Nezodpovědnost malých národů
PAUL CRAIG ROBERTS

Rusové by ho už dávno otrávili 
Ota Vrba, Chabařovice
O jeho osudu již americký četník rozhodl: 175 let

vězení. USA nezajímají lidská práva, a slovo demo-
kracie je tam pouze na papíře, stejně jako jejich
ničím nepodložené dolarové bankovky. Kdyby se
v USA konaly takové demonstrace, jako v Hong-
kongu, tak to tam armáda rozseká na maděru. USA
se naváží do Číny a Ruska, a samy mají plno poli-
tických vězňů v tajných věznicích po celém světě.

Jiří Sládeček, České Budějovice
Politický vězeň, co ukázal na prasárny USA. To

jsou ta lidská práva v praxi. 
Václav Jelínek, Praha 8
Neměl bonzovat. Psovi psí smrt.
Aleš Julinek, Brno
Pokud bude usvědčen ze všech 18 bodech ob-

žaloby, hrozí mu až 175 let vězení.
xxxxxxxxxxxxx
Asi mají co skrývat před veřejností, když jsou tak

nervózní.
Josef Jeřábek, Chrudim
Soudruzi, zveřejňovat bezpráví se nevyplácí

nikde, kdo na to poukáže, tu tzv. demokracie doo-
pravdy funguje. A to jak na Západě, tak na Východě.

Takže se radujte, že tu zatím můžete v klidu psát
své názory. I když nepochybuji, že i tak jsme sle-
dováni. To si pište!!!

Jitka Tomášová, Cheb
Jó, neměl se do ničeho plést! Za komunistů, kdo

se do ničeho nepletl, tomu se žilo nádherně. Měl
byt, práci, všeho dostatek. :-)

Igor Blažek, Uherské Hradiště
Už je to ohraná písnička, ale kdyby někdo ne-

zákonně vnikl do ruských vládních počítačů
a zveřejnil tajné dokumenty, a tím ohrozil bez-
pečnost Ruska, tak v USA by byl za hrdinu,
a kdyby ho Rusko chtělo dostat před soud, tak by
celý demokratický svět řval, jaká je v Rusku to-
talita, a jak jsou Rusové brutální. Jak řvali za
Skripala, i když to byla jenom komedie ze strany
Anglie. Když dva dělají totéž, tak nikdy to není
totéž. A jak to, že tak demokratická země, jako je
Anglie, která obviňuje každého z nedodržování
lidských práv, sama odpírá lidské právo na
léčbu? To o dvojitého agenta Skripala se starali
úplně jináč, toho vyléčili aj z otravy novičokem.
Tady se jasně ukazuje podlost toho "demokratic-
kého a svobodného"světa. Demokratický a svo-
bodný je jenom pro někoho.
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Pouhé dva týdny poté, co Washington odstoupil od
smlouvy, provedl test rakety, jejíž výzkum a vývoj,
nikoli pouze rozmístění, byly podle smlouvy zaká-
zány. Pokud se domníváte, že Washington navrhl
a vyrobil novou raketu za dva týdny, tak nemáte
dostatek inteligence ani na to, abyste četli tento
článek. Zatímco Washington obviňoval Rusko, byl
to právě Washington, kdo porušoval smlouvu.
Možná, že tento další akt zrady bude pro vedení
Ruska poučný v tom smyslu, že je hloupé a sebe-
zničující důvěřovat v čemkoli Washingtonu. Každá
země si musí nyní uvědomit, že dohody s Washing-
tonem nemají smysl.

Ruská vláda dozajista chápe, že existují pouze
dva důvody, proč Washington rozmisťuje rakety na
hranici s Ruskem:

Washingtonu to umožňuje zahájit preventivní ja-
derný úder, kdy Rusko nebude mít čas na jakouko-
liv odezvu. Nebo to Washingtonu umožní
vyhrožovat úderem, čímž donutí Rusko, aby se
podrobilo Washingtonu. Je zřejmé, že jeden či
druhý z těchto důvodů je pro Washington natolik
důležitý, že by riskoval i zahájení jaderné války
kvůli falešnému poplachu.

Vojenští analytici si mohou říkat, co chtějí o „ra-
cionálních hráčích“, ale pokud démonizovaná
a ohrožená země s nepřátelskými raketami na své
hranici dostane varování s téměř nulovou dobou
odezvy, je nerozum počítat s tím, že jde o falešný
poplach.

Smlouva z roku 1988, které se podařilo Reaga-
novi a Gorbačovovi dosáhnout, tuto hrozbu elimi-
novala. Jakému účelu slouží obnovení takovéto
hrozby? Proč Kongres mlčí? Proč je Evropa poti-
chu? Proč americká a evropská média mlčí? Proč
Rumunsko a Polsko povolily Spojeným státům roz-
místit americké rakety na svém území, čímž umož-
nily tuto hrozbu?

Není pochyb o tom, že rumunská a polská vláda
dostala velký balík peněz od amerického vojensko-
průmyslového komplexu, který usiluje o smlouvy
v řádu mnoha miliard dolarů na výrobu nových
raket. To je ukázka extrémní nezodpovědnosti
menších zemí. Bez zkorumpovaných a idiotských
vlád Rumunska a Polska by Washington nemohl
oživit hrozbu, kterou před 31 lety pohřbili Reagan
a Gorbačov.

Dokonce i americký loutkový stát, okupované
Německo, odmítl na svém území americké rakety.
Avšak dva nevýznamné státy, které nemají pro svět

velkou důležitost, vystavují celý svět riziku jaderné
války, jen aby pár rumunských a polských politiků
shráblo několik milionů dolarů.

Rakety na ruských hranicích, které neumož-
ňují žádnou dobu odezvy, jsou pro Rusko vážný
problém. Stále čekám na to, až Moskva veřejně
oznámí, že při prvním náznaku odpálení rakety
z Rumunska nebo Polska přestanou tyto země
okamžitě existovat. To by mohlo přimět obyva-
tele Rumunska a Polska, aby si uvědomili, do ja-
kého nebezpečí je přivedly jejich zkorumpované
vlády.

Proč nejsou provokace Rumunska a Polska do-
statečným ospravedlněním pro Rusko, aby preven-
tivně obě země obsadilo? Proč by mělo být
považováno okupování těchto dvou zemí Ruskem
za více provokativní, než to, že obě země umožnily
na svém území rozmístění amerických raket, na-
mířených proti Rusku? Proč je první varianta po-
važována za provokativní, a ta druhá nikoli?

Nikdo by nebyl schopen přijít Rumunsku a Pol-
sku na pomoc, i kdyby se k tomu někdo přikláněl.
NATO je pouhý vtip. Aliance by nevydržela ani jeden
den v boji s Ruskem. Nebo si někdo myslí, že by
Spojené státy byly kvůli Rumunsku a Polsku
ochotny spáchat sebevraždu?

Kde jsou rezoluce OSN, odsuzující Rumunsko
a Polsko za to, že umožnily na svých hranicích
s Ruskem rozmístění amerických raket a vzkřísily
tak přízrak jaderné války? Je celý svět tak bezsta-
rostný jen proto, že nechápe pravděpodobné dů-
sledky tohoto aktu šílenství?

Skutečně se zdá, že lidská inteligence nemá na
to, aby pochopila požadavky, důležité pro přežití
lidstva.

Komentář The Irresponsibility of Small Nations
vyšel 23. 8. 2019 na ICH. 

Překlad Zvědavec
28. 8. 2019
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Operace „Nemyslitelné"
PAVEL KRASNOV

Události a fakta popsané v tomto článku se zdají
neuvěřitelné a nemyslitelné. Je opravdu těžké jim
uvěřit, protože normální člověk nepochopí zradu
toho, koho považoval za spojence a přítele. A přesto
tomu tak bylo.

Tato informace byla dlouho uchovávána v taj-
nosti a na světlo světa přišla až v posledních le-
tech. Jedná se o plán překvapivého útoku na SSSR
hned v létě roku 1945, plán vypracovaný spojenci,
jehož uskutečnění bylo zastaveno fakticky až v po-
slední chvíli.

3. světová válka měla začít 1. července 1945
překvapivým útokem spojených sil Anglosasů na
sovětská vojska... Zatím o tom ještě málokdo ví,
stejně tak i to, jakým způsobem Stalin dokázal pře-
kazit plán “spojenců", proč bylo nutné urychleně
dobýt Berlín, proti komu britští instruktoři v dubnu
1945 cvičili nerozpuštěné německé divize, které se
nechaly dobrovolně zajmout, proč byly s nelidskou
krutostí zničeny Drážďany v únoru téhož roku
a koho ve skutečnosti tím chtěli Anglosasové vy-
děsit.

Podle oficiálních modelů historie pozdního SSSR
skutečné příčiny toho všeho nebyly ve školách vy-
světlovány, tehdy byl v kurzu “boj za mír", ve vyš-
ších vrstvách uzrávalo “nové myšlení" a legenda
o “čestných spojencích - USA a Velké Británii" byla
všeobecně propagována. Dokonce i dokumentů
bylo tehdy publikováno jen pár - a zvláště tento byl
utajován z celé řady příčin. Až v poslední době za-
čali Angličané částečně zpřístupňovat archívy to-
hoto období, protože tu už není Sovětský svaz,
kterého se obávali.

Na začátku dubna 1945 před samotným koncem
války Winston Churchill, ministerský předseda rus-
kého “spojence" Velké Británie, vydal příkaz náčel-
níkům svých štábů k vypracování plánu
překvapivého úderu na SSSR - operaci “Nemysli-
telné". V rozsahu 29 stran mu byl předložen 22.
května 1945. Podle tohoto plánu měl být útok na
SSSR proveden po vzoru Adolfa Hitlera - nečeka-
ným úderem. 1. července 1945 čtyřicet sedm ang-
lických a amerických divizí bez jakéhokoli
vyhlášení války mělo uštědřit drtivou ránu naivním
Rusům, kteří takovou nekonečnou podlost od
svých spojenců naprosto neočekávali. Úder mělo

podpořit 10 - 12 německých divizí, které “spojenci"
drželi nerozpuštěné v Šlesvicku-Holštýnsku a již-
ním Dánsku a které denně cvičili britští instruktoři:
připravovali je k nové válce se SSSR. Podle plánů
měla začít válka sjednocené západní civilizace
proti Rusku a následného “křížového tažení" se
měly zúčastnit i další země, například Polsko a po
té i Maďarsko... Válka měla dovést k úplnému roz-
bití a kapitulaci SSSR. Konečným cílem bylo završit
ji tam, kde to plánoval Hitler v plánu Barabarossa,
tedy na pomezí Archangelsk-Stalingrad.

Anglosasové se chystali zlomit Rusy terorem -
totálním zničením velkých sovětských měst:
Moskvy, Leningradu, Vladivostoku, Murmansku
a dalších drtícími údery svých létajících pevností.
V ohnivých smrštích měly zahynout miliony Rusů,
stejně jako byl zničen Hamburk, Drážďany, Tokio...
To se chystali učinit se svými “spojenci". Tedy ob-
vyklý obraz: nejodpornější zrada, krajní podlost
a zvěrská krutost - to je vizitka západní civilizace
a zvláště pak Anglosasů, kteří zabili nejvíce lidí
v celé lidské historii.

Nicméně 29. června 1945, den před plánovaným
začátkem nové války, Rudá armáda nečekaně
změnila svoji dislokaci. To byla rozhodující událost,
která otočila tok historie, a příkaz k útoku anglo-
saským vojskům nebyl vydán. Dobytí Berlína, který
byl pokládán za nedobytný, navíc ukázalo sílu so-
větské armády a vojenští experti “spojenců“ se na-
konec přiklonili k rozhodnutí SSSR nenapadnout.
V čele Sovětského svazu totiž naštěstí stál Josef
Vissarionovič Stalin.

Přitom vojenské námořnictvo Spojeného králov-
ství a Spojených států měly tehdy vůči SSSR ab-
solutní převahu: v minonoskách 19x, v bitevních
lodích a velkých křižnících 9x, ponorkách 2x. A více
než sto letadlových lodí s několika tisíci jednotek
palubních letadel proti nule na straně SSSR. An-
glosaský "spojenec" disponoval 4 vzdušnými ar-
mádami těžkých bombardérů, které mohly kdykoli
nanést zničující údery. Sovětské letectvo mělo, co
se týče bombardování, nesrovnatelně slabší kapa-
city i dosah.

V dubnu 1945 mezi “spojenci“ panovala před-
stava, že ruští vojáci jsou válkou vyčerpaní a vo-
jenská technika na hranici funkčnosti. Jejich
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vojenští odborníci však byli nakonec velmi překva-
peni silou sovětské armády, kterou demonstrovala
při dobytí Berlína, jenž byl jimi považován za ne-
dobytný. Není pochyb o správnosti závěru historika
Valentina Falina, že Stalinovo rozhodnutí o útoku
na Berlín na počátku května 1945 zabránilo 3. svě-
tové válce. To bylo nedávno potvrzeno i odtajně-
nými dokumenty. V opačném případě by byl Berlín
vydán bez boje "spojencům", a sjednocené síly
celé Evropy a Severní Ameriky by pak udeřily na
SSSR.

Avšak i po dobytí Berlína se plány na zrádný útok
dále rozvíjely v plné rychlosti. Zastaveny byly až
tehdy, když bylo zjištěno, že byly vyzrazeny a vý-
počty stratégů ukázaly, že bez nečekaného úderu
by SSSR nemohl být zničen. Existoval ještě jeden
důležitý důvod, proč Američané vznesli vůči Britům
námitky: potřebovali totiž SSSR, aby rozdrtil milió-
novou Kwantungskou armádu na Dálném východě,
bez čehož by americké vítězství nad Japonskem
bylo nejisté.

Stalin nebyl schopen zabránit 2. světové válce,
ale podařilo se mu předejít té třetí. Situace byla
ovšem mimořádně vážná. Nyní se na Západě snaží
vysvětlovat plán Winstona Churchilla jako “odpo-
věď" na “sovětskou hrozbu", na Stalinovy snahy
zmocnit se celé Evropy.

Existovaly v té době v sovětském vedení plány
útoku na pobřeží Atlantiku a dobytí britských ost-
rovů? Na tuto otázku je třeba odpovědět záporně.
Potvrzuje to Sovětským svazem 23. června 1945
přijatý zákon o demobilizaci armády a námořnic-
tva, a jejich následné převedení do mírového stavu.
Demobilizace začala 5. července 1945 a byla do-
končena v roce 1948. Stavy armády a námořnictva
byly sníženy z 11 milionů na méně než 3 miliony
osob. Zrušen byl Výbor obrany státu, nejvyšší ve-
lení. Počet vojenských okruhů v letech 1945 - 1946
se snížil z 33 na 21. Výrazně se snížil počet vojsk
ve východním Německu, Polsku a Rumunsku.
V září 1945 byla sovětská vojska stažena ze sever-
ního Norska, v listopadu z Československa,
v dubnu 1946 z ostrova Bornholm (Dánsko) a v pro-
sinci roku 1947 z Bulharska...

Vědělo sovětské vedení o britských válečných
plánech proti Sovětskému svazu? Na tuto otázku
je třeba odpovědět kladně... Nepřímo to potvrzuje
i přední odborník na historii sovětských ozbroje-
ných sil, profesor Edinburghské university D. Erick-
son. Podle něj znalost Churchillova plánu pomáhá

vysvětlit, „proč se maršál Žukov náhle rozhodl
v červnu 1945 přeskupit své síly; dostal rozkaz
z Moskvy, aby posílil obranu a detailně studoval
rozmístění vojsk západních spojenců. Nyní jsou
důvody jasné: je očividné, že o Churchillově plánu
se v Moskvě dozvěděli včas a stalinský generální
štáb přijal příslušná opatření. (Ržeševskij Oleg Ale-
xandrovič, Vojensko-historický výzkum. Výtahy
z rozhovorů s nejvýznamnějším odborníkem na
tuto problematiku, doktorem historických věd Va-
lentinem Falinem).

Je obtížné najít v uplynulém století politika,
který by se rovnal Churchillovi ve schopnosti ohro-
movat jak cizince, tak i své vlastní. Ale obzvláště
úspěšný byl budoucí sir Winston, pokud jde o fari-
zejství a intriky ohledně Sovětského svazu.

V prohlášeních adresovaných Stalinovi se „mod-
lil, aby Anglosaský svaz byl zdrojem mnoha pože-
hnání pro obě země, pro Organizaci spojených
národů a pro celý svět" a přál „naprostý úspěch

tomuto šlechetnému podniku". Jednalo se v tomto
případě o širokou ofenzívu Rudé armády po celé
východní frontě v lednu 1945, která byla rychle při-
pravena jako reakce na prosbu Washingtonu
a Londýna o pomoc spojencům v krizi v Ardenách
a Alsasku. Ale všechno byla jen slova. Ve skuteč-
nosti se Churchill vůbec necítil být vůči Sovět-
skému svazu jakkoli zavázán.

Právě tehdy totiž Churchill přikázal uložení za-
bavených německých zbraní s ohledem na jejich
možné použití proti Sovětskému svazu, a rozmís-
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ťoval kapitulující vojáky a důstojníky Wehrmachtu
provizorně ve Šlesvicku-Holštýnsku a v jižním Dán-
sku. To vše se zřetelem k plánovanému zákeřnému
podniku, který britský vůdce zamýšlel. Britové brali
pod svou ochranou německé jednotky, které se
vzdaly bez odporu, a posílali je do jižního Dánska
a Šlesvicko-Holštýnska. Celkem tak bylo rozmís-
těno asi 15 německých divizí. Zbraně byly uloženy
a personál byl cvičený pro budoucí boje. Na konci
března a začátkem dubna Churchill vydal centrále
rozkaz připravit operaci “Nemyslitelné" - napadení
Sovětského svazu za účastí USA, Anglie, Kanady,
polských sborů a 10 - 12 německých divizí. 3. svě-
tová válka měla vypuknout 1. července 1945.

V jejich plánu byl jasně řečeno: sovětští vojáci v té
době budou unaveni, zbraně, jež byly používány v bo-
jích v Evropě, opotřebované a zásoby potravin a léků
vyčerpané. Proto nebude těžké je vrátit zpět do před-
válečných hranic a donutit Stalina odstoupit z vedení
státu. SSSR čekala změna státního systému a rozdě-
lení. Jako zastrašení mělo proběhnout bombardování
některých velkých měst, zejména Moskvy. Tu podle
plánů Britů čekal osud Drážďan, jež byly spojene-
ckými bombardovacími letouny RAF a USAAF srov-
nány se zemí.

Americký generál Patton velící tankové brigádě
přímo uvedl, že se nezastaví na demarkační linii podél
Labe dohodnuté v Jaltě, a půjde dál. Na Polsko, odtud
na Ukrajinu a Bělorusko - a tak dále až do Stalingradu.
A dokončí válku tam, kde ji neměl čas a možnost do-
končit Hitler. Rusy nenazval jinak než „následníky
Džingischána, které je třeba v Evropě zlikvidovat". Po
válce byl Patton jmenován guvernérem Bavorska, ale
brzy byl z tohoto postu odvolán pro sympatie s na-
cisty.

Londýn dlouho popíral existenci takového plánu,
ale před několika lety Angličané část svých archívů
odtajnili a mezi dokumenty byly i listiny týkající se
plánu "Nemyslitelné". Tady se už tedy nedá na nic vy-
mlouvat...

Zdůrazňuji, že to není spekulace, nikoli hypotéza,
ale informace o akci, která dostala i vlastní jméno.
Účast v ní přijali americké, britské a kanadské síly,
polský expediční korpus a 10 - 12 německých divizí.
Ty, co byly ponechány nerozpuštěné a po měsíce ško-
leny anglickými instruktory.

Eisenhower ve svých pamětech připustil, že druhá
fronta už na konci února 1945 prakticky neexistovala:
Němci ustupovali na východ bez odporu. Jejich tak-
tika byla následující: udržovat, nakolik bude možné,

pozice podél linie sovětsko-německé konfrontace tak
dlouho, dokud se virtuální západní a skutečná vý-
chodní fronta nestřetnou a americká a britská vojska
jakoby převezmou od jednotek Wehrmachtu taktovku
v odrážení “sovětské hrozby" visící nad Evropou.

Churchill se v této době ve své korespondenci i te-
lefonických rozhovorech snažil Roosevelta za každou
cenu přesvědčit, aby Rusové nebyli vpuštěni do
střední Evropy. To vysvětluje skutečnost, proč bylo v tu
dobu tak důležité dobytí Berlína.

Je třeba říci, že západní spojenci mohli na východ
postupovat rychleji, než jak tomu ve skutečnosti bylo,
kdyby štáby Montgomeryho, Eisenhowera a Alexan-
dera (italské divadlo vojenských operací) kvalitněji
plánovaly své akce, gramotněji uskutečňovaly koor-
dinaci sil a prostředků, a strávily méně času na vnitřní
rozmíšky a hledání společného jmenovatele. Was-
hington, pokud byl Roosevelt naživu, se z různých dů-
vodů nesnažil spolupráci s Moskvou ukončit. Ale
podle Churchilla „sovětský mouřenín udělal svou
práci, a měl by být odstraněn".

Připomeňme si, že Jalta skončila 11. února. V první
polovině následujícího dne hosté odletěli domů. Na
Krymu bylo mimochodem dohodnuto, že letectvo tří
mocností by se ve svých operacích mělo držet urči-
tých linií rozdělení. Ale hned v noci z 12. na 13. února

bombardéry západních spojenců setřely z tváře Země
Drážďany a pak se prošly po hlavních podnicích
v Československu i v budoucí sovětské okupační zóně
Německa, aby se zdejší významné závody nedostaly
k Rusům neporušené. V roce 1941 navrhl Stalin Bri-
tům a Američanům bombardovat za použití krym-
ských letišť ropná pole v Ploješti. Ne, tehdy se jich ani
nedotkli. Bombardována byla až v roce 1944, kdy se
sovětští vojáci přiblížili k hlavnímu středisku pro těžbu
ropy, které dodávalo Německu palivo během celé
předchozí války.
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Jedním z hlavních cílů náletů na Drážďany byly
mosty přes Labe. Zapracovalo zde churchillovské roz-
hodnutí, které sdíleli i Američané, o udržení Rudé ar-
mády co nejvíce na východě. V instruktáži před
odletem britských posádek bylo řečeno, že je třeba
sovětům předvést možnosti spojeneckého bombar-
dovacího letectví. A tak předváděli. A ne jednou.
V dubnu 1945 padaly bomby na Potsdam. Zničen byl
Oranienburg. Prý se piloti zmýlili, protože správným
cílem bylo údajně Zossen, kde bylo umístěno ředitel-
ství německých leteckých sil. Klasické odvádění po-
zornosti, které nemělo konce. Oranienburg byl ve
skutečnosti bombardován na příkaz Marshalla a Legy,
neboť tam byly laboratoře pracující s uranem. Takže
žádná laboratoř, žádný personál, žádné vybavení
a žádné materiály nesměly padnout do ruských rukou
- všechno obrátili v prach.

Sovětské vedení dopustilo v samotném závěru
války velké oběti, ale musíme se ptát sami sebe: byl
tu snad prostor pro výběr? Vždyť kromě naléhavých
vojenských úkolů bylo nutné vyřešit i politické a stra-
tegické rébusy do budoucna, a zároveň vybudovat
překážky plánovanému dobrodružství Churchilla.

Byly učiněny pokusy ovlivnit západní partnery do-
brým příkladem. Ze slov sovětského diplomata Vla-
dimíra Semjonova vím následující: Stalin pozval
Andreje Smirnova, tehdy bývalého předsedy třetího
Evropského oddělení Ministerstva zahraničních věcí
SSSR a současně ministra zahraničních věcí RSFSR,
aby za účasti Semjonova projednali možnosti akcí na
územích pod sovětskou kontrolou.

Smirnov uvedl, že ruští vojáci v pronásledování ne-
přítele překročili v Rakousku demarkační linií, která
byla dohodnuta v Jaltě, a nabídl de facto vytyčit nové
ruské pozice v očekávání, jak si povedou v podobných
situacích USA. Stalin jej však přerušil a řekl: "To není
správné. Pošlete telegram spojeneckým mocnos-
tem." A diktoval: „Sovětská vojska při pronásledování
Wehrmachtu byla nucena překročit demarkační linii,
dříve dohodnutou mezi námi. Tímto chci potvrdit, že
po ukončení bojů sovětská strana odvede své vojáky
zpět do stanovených okupačních zón." Dne 12. dubna
(v den úmrtí Roosevelta - pozn. překl.) dostaly ame-
rické velvyslanectví a státní a vojenské instituce nové
Trumanovy instrukce: všechny dokumenty podepsané
Rooseveltem nepodléhají splnění. Po té následoval
příkaz zaujmout tvrdší postoj k Sovětskému svazu.
23. dubna pak Truman na shromáždění v Bílém domě
řekl: „Dost, už nemáme zájem o spojenectví s Rusy,
a může se stát, že nebudeme plnit s nimi podepsané

dohody. Problém s Japonskem budeme řešit bez je-
jich pomoci." Stanovil si cíl „dělat, jako by dohody
z Jalty neexistovaly".

Truman byl blízek tomu, aby neprodleně oznámil
konec spolupráce s Moskvou na veřejnosti. Proti
tomu však vystoupilo velení armády, s výjimkou ge-
nerála Pattona, který velel americkým obrněným jed-
notkám. Mimochodem, americké armádní velení také
narušilo "Nepředstavitelný" plán. Měli totiž zájem
o vstup Sovětského svazu do války s Japonskem. Je-
jich argumenty, přednesené Trumanovi, zněly takto:
V případě, že Sovětský svaz nevstoupí do války s Ja-
ponskem na straně USA, pak Japonci přesunou na
ostrovy Kwantungskou armádu a budou bojovat se

stejným fanatismem, jako tomu bylo na Okinawě.
V důsledku toho pak Američané ztratí jeden až dva
miliony lidí.

Kromě toho Američané tehdy ještě neotestovali
atomovou bombu. A navíc veřejné mínění ve Státech
by takovou zradu nepochopilo. Občané USA v té době
většinou se Sovětským svazem sympatizovali. Viděli,
jaké oběti Rusové přinesli pro všeobecné vítězství nad
Hitlerem. Kvůli tomu Truman, podle očitých svědků,
trochu dělal drahoty a souhlasil s argumenty svých
vojenských odborníků. „Dobře, pokud si tedy myslíte,
že nám pomohou s Japonskem, ať tedy pomohou, ale
my s nimi končíme," uzavřel Truman. To byla také pří-
čina tak tvrdého rozhovoru s Molotovem, který ne-
chápal, co se náhle stalo. Truman se totiž už tehdy
opíral o atomovou bombu.

Navíc američtí vojáci, stejně jako jejich britští ko-
legové, chápali, že rozpoutat válku se Sovětským sva-
zem je rozhodně snadnější než ji úspěšně dokončit.
Riziko jim připadalo příliš velké - ohromující útok na
Berlín vyvolal u Britů vystřízlivění. Závěr náčelníků
štábu britských vojsk byl jednoznačný: blitzkrieg proti
Rusům nevyjde a do dlouhé války se neodvažovali za-
pojit.

Takže pozice americké armády byla prvním důvo-
dem, proč plán "Nemyslitelné" padl. Druhým - ber-
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línská operace. Za třetí: Churchill prohrál volby a zů-
stal bez moci. A konečně čtvrtý - samotní britští veli-
telé byli proti provedení tohoto plánu, protože
Sovětský svaz, jak zjistili, byli příliš silný.

Všimněte si, že Spojené státy nejen že Anglii ne-
pozvaly k účasti na této válce, ale vytlačily ji i z Asie.
Podle dohody z roku 1942 nebyla americká linie od-
povědnosti omezena Singapurem, ale týkala se i Číny,
Austrálie a Nového Zélandu. Stalin, a to byl hlavní
analytik, to všechno shrnul dohromady, když řekl: „Vy
ukazujete, co může vaše letectvo, a já vám ukážu, co
my můžeme na zemi." Demonstroval tak údernou pa-
lebnou sílu ruských ozbrojených sil, aby ani Churchill,
ani Eisenhower, ani Marshall nebo Patton, nebo kdo-
koli jiný, nedostal chuť bojovat proti Sovětskému
svazu. Za rozhodnutím ruské strany dobýt Berlín a do-
sáhnout demarkační čáry, jak bylo dohodnuto v Jaltě,
byl nesmírně důležitý úkol - zabránit dobrodružství
britského lídra uskutečnit plán “Nemyslitelné", tedy
přechod 2. světové války ve třetí. Pokud by k tomu
došlo, obětí by bylo tisíckrát a tisíckrát více!

Byly tedy takové oběti odůvodněné kvůli tomu, aby
byl Berlín převzat pod ruskou kontrolu? Poté, co jsem
měl možnost si v úplnosti přečíst originální britské
dokumenty - byly odtajněny před 5-6 lety - když jsem
porovnal svědectví, obsažená v těchto dokumentech
s informacemi, s nimiž jsem měl díky své službě mož-
nost se setkat již v 50. letech, mnohé zapadlo na
správné místo a část pochybností pominula. Kdyby
nic jiného, pak berlínská operace byla reakcí na plán
“Nemyslitelné" a hrdinství ruských vojáků a důstoj-
níků bylo varováním pro Churchilla a jeho spolupa-
chatele.

Politický scénář berlínské operace patřil Stalinovi.
Generálním tvůrcem vojenské složky byl Georgij
Žukov.

Wehrmacht zamýšlel vytvořit v ulicích Berlína
druhý Stalingrad. Tentokrát však na řece Sprévě. Vy-
budování kontroly nad městem bylo náročným úko-
lem. Na přístupových cestách k Berlínu nestačilo
překonat Seelowské výšiny a prolomit - s těžkými
ztrátami - sedm linií vybavených pro dlouhodobou
obranu. Na okrajích hlavního města Říše a na hlavních
silnicích města pak Němci zakopali tanky a přeměnili
je tak na obrněná palebná postavení. Když se ruští
vojáci například probojovali na Frankfurter Allee, ulici,
jež vedla přímo do centra, narazili znovu na těžkou
palbou, což mnoho z nich zaplatilo životem...

Když o tom všem přemýšlím, stále mě na srdci tíží
otázka: nebylo by bývalo lepší Berlín neprodyšně ob-
klíčit a počkat, až se vzdá? Bylo tak důležité vztyčit
vlajku na Reichstagu? Ať je prokletý! Při obsazování
této budovy padly stovky ruských vojáků...

Stalin však na provedení berlínské operace trval.
Chtěl ukázat iniciátorům "Nemyslitelného" palebnou
a údernou sílu sovětských ozbrojených sil. S nápově-
dou, že výsledek války se nerozhoduje ani ve vzdu-
chu, ani na moři, ale na zemi.

Nesporné je jedno: bitva o Berlín zchladila mnohé
horké hlavy, a tak splnila svůj politický, psychologický
i vojenský účel. A hlav omámených poměrně snad-
ným úspěchem bylo na jaře pětačtyřicátého na Zá-
padě víc než dost. Například jeden z nich - již dříve
zmíněný americký tankový generál Patton. Ten hys-
tericky požadoval nezastavit se na Labi, ale nepro-
dleně přesunout americká vojska přes Polsko
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a Ukrajinu do Stalingradu, s cílem vítězně ukončit
válku tam, kde Hitler utrpěl porážku. Jestliže tento
generál Rusy nazýval "potomky Džinghischána", pak
ani Churchill nebyl ve svém vyjadřování zrovna de-
centní. Sovětští lidé byli pro něj jedině "barbaři" a“di-
voké opice". Zkrátka teorie podlidí nebyla německým
monopolem. Stejně jako Patton byl připraven zahájit
válku za pochodu a dostat se až do Stalingradu.

Útok na Berlín a instalace vlajky Vítězství nad Re-
ichstagem nebyly samozřejmě jen symbolem nebo
finálním akordem války. Tím méně propagandy. Pro
armádu bylo zásadní vstoupit do doupěte nepřítele
a tím vyznačil konec nejtěžší války v ruských ději-
nách. Odtud, z Berlína, tak to chápali vojáci, vyrazila
fašistická šelma a přinesla nesmírný zármutek nejen
sovětskému lidu, ale i národům Evropy a celého
světa. Rudá armáda tam přišla, aby zahájila novou
kapitolu v historii, v dějinách samotného Německa,
v dějinách lidstva.

Podívejme se blíže na dokumenty, které byly podle
pokynů Stalina připravovány na jaře 1945, v březnu,
v dubnu a v květnu. Objektivní výzkumník bude pře-
svědčen, že nikoli z pocitu pomsty byl stanoven plá-
novaný kurz Sovětského svazu. Vedení země nařídilo,
aby se k Německu přistupovalo jako k poraženému
státu, přičemž německý lid byl zodpovědný za roz-
poutání války. Ale... nikdo se nechystal tuto porážku
chápat jako doživotní trest bez vyhlídky na jeho sluš-
nou budoucnost. Stalin realizoval ještě v jedenačyři-
cátém stanovenou tezi: Hitlerové přicházejí
a odcházejí, ale Německo, německý lid zůstává.

Samozřejmě že bylo nutné donutit Němce přinést
svůj podíl k oživení “spálené země", kterou po sobě
zanechali na okupovaných územích. Aby byly plně vy-
kompenzovány ztráty a škody způsobené jen samot-
nému Rusku, nestačilo by k tomu veškeré národní
bohatství Německa. Brát tolik, kolik bude možné, aniž
by však bylo nutné si na krk pověsit obživu i samot-
ných Němců, “pobrat trochu víc"- tak ne zrovna di-
plomatickým jazykem Stalin orientoval podřízené
v otázce reparací. Žádný hřebík nebyl nadbytečný, aby
zvedl z ruin Ukrajinu, Bělorusko a centrální oblasti
Ruska. Vždyť byly zničeny více než čtyři pětiny výrobní
kapacity. Více než třetina obyvatelstva přišla o své do-
movy. Němci vyhodili do vzduchu a zničili v délce 80
tisíc kilometrů železniční tratě, a dokonce i pražce
zpřelámali. Všechny mosty strhli. A 80 tisíc km, to je
více než všechny německé železnice před 2. světovou
válkou dohromady.

Sovětskému velení však byly dány přísné pokyny
k zastavení jakéhokoli hanění - průvodce všech válek
- ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu, zejména
k ženám a dětem. Násilníci spadali pod vojenské tri-
bunály. Tak tomu bylo.

Současně Moskva požadovala tvrdě trestat jaké-
koliv přepady a diverze „nedobitých a nenapravitel-
ných", k nimž by mohlo dojít jak v poraženém Berlíně,
tak i v sovětské okupační zóně. Těch, kdo by chtěli
střílet do zad vítězů, nebylo tak málo. Berlín padl 2.
května, ale "místní boje" trvaly ještě dalších deset
dnů. Ivan Ivanovič Zajcev, který po válce pracoval na
ruském velvyslanectví v Bonnu, mi řekl, že „jemu
vždy přálo štěstí". Válka skončila 9. května, ale on
v Berlíně bojoval až do jedenáctého. Tam se proti so-
větským vojákům stavěly oddíly esesáků z patnácti
zemí. Kromě Němců tam působili norští, dánští, bel-
gičtí, holandští, lucemburští, chorvatští a bůh ví jací
ještě nacisté...

Chtěl bych se ještě dotknout toho, jak nám spojenci
chtěli ukrást Den vítězství, když 7. května v Remeši
přijali kapitulaci Němců. Toto ve skutečnosti separátní
ujednání bylo součástí plánu “Nemyslitelné". Bylo
třeba, aby Němci kapitulovali pouze před západními
spojenci a mohli se tak zúčastnit 3. světové války. Hit-
lerův nástupce admirál Dönitz v té době řekl: „Ukon-
číme válku s Británií a Spojenými státy, protože
ztratila svůj význam, ale budeme pokračovat ve válce
se Sovětským svazem." Kapitulace v Remeši byla ve
skutečnosti duchovním dítětem Churchilla a Dönitze.
Dohoda o předání byla podepsána 7. května v 02:45
hod.

Sovětský svaz stálo hodně práce přinutit Trumana
potvrdit kapitulaci v Berlíně, přesněji v Karlhorste 9.
května za účasti SSSR a spojenců, a dohodnout se na
9. květnu jako na Dni vítězství, neboť Churchill trval
na tom, aby za den, kdy skončila válka, byl považován
7. květen 1945.

Mimochodem v Remeši došlo k ještě jednomu
podvodu. Text dohody o německé bezpodmínečné ka-
pitulaci před spojenci schválila už před několika mě-
síci Jaltská konference a svými podpisy jej ztvrdili
Roosevelt, Churchill a Stalin. Ale Američané předstí-
rali, že zapomněli na existenci tohoto dokumentu,
který mimochodem ležel v sejfu náčelníka štábu Ei-
senhowera Smitha. Okolí Eisenhowera pod vedením
tohoto Smitha sestavilo nový dokument, "očištěný"
od ustanovení z Jalty, která se spojencům nehodila.
Zároveň byl tento dokument podepsán generálem
Smithem jménem spojenců, ale Sovětský svaz nebyl
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dokonce ani zmíněn, jako by nebyl do války vůbec za-
pojen. Takový spektákl byl sehrán v Remeši! Doku-
ment o kapitulaci pak byl předán Němcům dřív, než
byl poslán do Moskvy.

Eisenhower a Montgomery se odmítli zúčastnit
společného pochodu Vítězství v bývalém hlavním
městě Říše, kde měli být spolu s Žukovem. Plánovaná
přehlídka vítězství se sice v Berlíně uskutečnila, ale
pouze za účasti maršála Žukova. Stalo se tak v čer-
venci pětačtyřicátého. V Moskvě se Vítězná přehlídka
konala 24. června.

Smrt Roosevelta způsobila téměř bleskovou
změnu v americké politice. Ve svém posledním sdě-
lení americkému kongresu (25. března 1945) prezi-
dent varoval: buď Američané při provádění rozhodnutí
z Teheránu a Jalty převezmou odpovědnost za mezi-
národní spolupráci, nebo budou odpovědní za nový
světový konflikt. Truman toto varování, tuto politickou
závěť svého předchůdce vůbec nevzal v úvahu. V po-
předí měl nadále být "Pax Američana".

I když Truman věděl, že SSSR vstoupí do války s Ja-
ponskem - Stalin dokonce sdělil Spojeným státům
přesné datum (8. srpen 1945) - přesto dal příkaz, aby
na Hirošimu byla svržena atomová bomba. Přitom to
vůbec nebylo nutné, protože Japonsko bylo rozhod-
nuto, že jakmile mu SSSR vyhlásí válku, bude kapi-
tulovat. Truman však chtěl ukázat svou sílu, a proto
vystavil Japonsko atomovému bombardování. Když
se vracel na křižníku August z Postupimské konfe-
rence, dal Truman do USA Eisenhowerovi příkaz: při-
pravit plán pro vedení atomové války proti SSSR.
V prosinci 1945 se v Moskvě konalo setkání ministrů
zahraničí. První státní tajemník Trumana Byrnes po
návratu do Států v rozhlasovém vysílání 30. prosince
řekl: „Po setkání se Stalinem jsem si více než kdy
jindy jistý, že svět, jaký je z amerického hlediska spra-
vedlivý, je dosažitelný." 5. ledna 1946 mu Truman
dává za to ostré pokárání: „Všechno, co jste namluvil,
je nesmysl. Nepotřebujeme žádný kompromis se So-
větským svazem. Potřebujeme "Pax Američana",
který bude odpovídat na 80 procent našim návrhům.“

Válka probíhala dál, neskončila v roce 1945, sku-
tečně přerostla do třetí světové války, která byla ve-
dena pouze jinými prostředky. Je třeba jen upřesnit.
Plán "Nepředstavitelné" se neuskutečnil v podobě,
jak jej vymyslel Churchill. Truman měl v této věci své
vlastní plány. Byl přesvědčen, že konfrontace mezi
USA a SSSR nekončí kapitulací Německa a Japonska.
Je to jen začátek nové fáze boje. Nebylo náhodou, že
poradce velvyslanectví v Moskvě Mr. Kennan, když

viděl, jak Moskvané slavili Den vítězství 9. května
1945 před americkým velvyslanectvím, řekl:

„Jásají... Myslí si, že válka skončila. Jenže sku-
tečná válka teprve začíná."

Ptali se Trumana: „Jak se studená válka liší od
horké?" Odpověděl: „Je to tatáž válka, která je však
vedena jinými prostředky." A tak tomu bylo po
všechny následující roky. Úkolem bylo vytlačit SSSR
z pozic, na které se dostal. Byl splněn. Úkolem bylo
dosáhnout degenerace lidí. Jak můžete vidět, tento
úkol je prakticky splněn. Mimochodem Spojené státy

vedly a vedou válku nejen s námi. Atomovou bombou
USA vyhrožovaly Číně, Indii... Ale jejich hlavním nepří-
telem byl vždy samozřejmě SSSR.

Podle tvrzení amerických historiků měl Eisenhower
dvakrát na stole rozkaz k nanesení preventivního
úderu proti SSSR. Podle jejich zákonů rozkaz vstoupí
v platnost, pokud je podepsán všemi třemi náčelníky
štábů - námořních, vzdušných i pozemních sil.

Byly tam vždy jen dva podpisy, třetí chyběl.
A to jen proto, že vítězství nad SSSR by bylo podle

jejich výpočtů dosaženo pouze v případě, že by
během prvních 30 minut bylo zabito 65 milionů oby-
vatel této země. Náčelník štábu pozemních vojsk však
byl toho názoru, že to nelze zajistit...

Operacija NEMYSLIMOE – plán napadení SSSR
spojenci v roce 1945 vyšel 9. června 2016 na kramo-
ola.info. 

Český překlad: Vlabi
8. 11. 2019
Zdroj: Zvědavec
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Nová strategie zadržování a vyčerpávání Ruska
prostřednictvím metodického zveličování jeho eko-
nomických a společenských sil je podána ve třech
zprávách korporace RAND, které se objevily v po-
slední době: Russia Is a Rogue, Not a Peer; China
Is a Peer, Not a Rogue. Different Challenges, Diffe-
rent Responses (Rusko je agresivní, ale není hrá-
čem vyšší ligy; Čína je hráč vyšší ligy, ale není
agresivní. Různé výzvy, různé odezvy.); Overexten-
ding and Unbalancing Russia. Assessing the Im-
pact of Cost-Imposing Options (Příliš velké
a nevyvážené Rusko. Odhad vlivu vynaložených va-
riant); Extending Russia. Competing from Advan-
tageous Ground (Vyčerpávání Ruska. Soupeření za
výhodných podmínek).

Tyto konstrukce jsou obnovenými verzemi těch,
které byly kdysi použity k roz-
padu Sovětského svazu. Jedná
se o strategie reflexivního řízení
a využívání nástrojů “hybridní
války“ a “řízeného chaosu“ po-
mocí působení na “zranitelné
body“ Ruské federace. Za spo-
lečnou vlastnost daných strategií
je považována možnost dosažení
výsledku (narušení makroekono-
mické a vnitropolitické stability
ruského státu) bez přímého pou-
žití vojenské síly, a to i v případě
přiblížení vojenských sil a pro-
středků NATO k Moskvě ve vzdá-
lenosti “výstřelu z pistole“ s nataženým kohoutem.

Tyto tři zprávy společně obsahují soubor způ-
sobů pro “zadržování“ Ruska a jsou reakcí vojen-
sko-politické a finanční elity USA na nezávislé akce
Ruska v letech působení prezidenta RF Vladimira
V. Putina, kdy tato země podstatně zvýšila svůj ge-
opolitický status. Spolu s tím je takový “synchronní
výbuch“ analytiky formou reflexivního řízení situací
za účelem podnícení Ruska k “reaktivním“ akcím
přesně v těch oblastech, které jsou uvedeny ve
výše uvedených zprávách.

Do jaké míry je možné soudit podle zprávy „Vy-
čerpávání Ruska. Soupeření za výhodných podmí-
nek“, v současnosti úřad USA uvažuje o možnosti
přechodu od aktivní “demonstrativní“ fáze k po-

stavení USA proti Rusku ve vlastní vojenské fázi
nového typu (“hybridní válce“). Přitom přežívání
nepřátelského účastníka konfliktu (tedy Ruska)
není omezující podmínkou pro určení měřítka
a způsobu technologií, které na něho budou půso-
bit.

Široko rozšířenou metodou vedení “hybridních
válek“ je destabilizace společnosti pomocí širo-
kého spektra technologií (od vtažení do závodu ve
zbrojení a ekonomického vyčerpání až po “řízený
chaos“ a “barevné revoluce“). Zpráva společnosti
RAND „Vyčerpávání Ruska“ (roku 2019) svědčí
o tom, že USA přistoupily k systematické práci na
rozvracení ekonomiky a politického systému
Ruska, za účelem dovedení této země do stavu
krize s následným samorozpadem (tak jak se to

stalo se SSSR) při minimálních ztrátách ze strany
USA.

V oblasti vnějšího vlivu na individuální, skupi-
nové a masové mínění v Rusku probíhá přechod ke
komplexnímu vícekanálovému využívání jak tech-
nologií informačně-psychologického vlivu (přes
“zranitelné body“ Ruska), tak i dalších “nevojen-
ských způsobů“, z nichž základními jsou vytlačení
RF z trhu poskytovatelů energetických zdrojů
a jeho vtažení do nového závodu ve zbrojení.
V úvahu mohou připadnout také varianty o diplo-
matické a ekonomické izolaci Ruské federace.

Ve zprávách RAND není stanovena “univerzální“
metoda působení. Vzniká dojem, že další aktivity
kanceláře USA budou podmíněny zpětným jedná-

Staronová strategie USA vůči Rusku
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ním Ruské federace. Přičemž část akcí americké
strany může vytvářet zdání jakékoliv situace pro
stimulaci reakce na ni ruskou stranou.

Samozřejmě je možné vycházet z toho, že blok
zpráv RAND je pouze částečný názor skupiny ame-
rických analytiků. Avšak jako potvrzení vážnosti
těchto hrozeb v souvislosti s těmito zprávami je
nutné zmínit následující.

Za prvé, dne 27. června 2019 byla na stránkách
USAID zveřejněna zpráva �ountering malign �remlin
influence development Framework (Rámec
rozvoje protiopatření proti maligním /myš-
leno nepřátelským/ vlivům Kremlu, pozn.
red. Lípy). Navrhovaná opatření ve zprávě na
“zadržování“ Ruské federace ve značné
míře korelují se zmíněnými zprávami RAND.
Navrhuje se zejména: identifikace a potla-
čení pokusů RF ovlivnit volby v jiných ze-
mích; identifikace a potlačení pokusů Ruska
o šíření “dezinformací“ v zahraničních pro-
středcích masové komunikace; vytlačení
Ruska z trhu poskytovatelů energetických
zdrojů; ekonomická izolace Ruska jako
celku. 

Za druhé, materiál zpráv RAND přímo odpovídá
posledním strategickým dokumentům armády USA
a tyto dokumenty potvrzuje.

V říjnu roku 2014 byla zveřejněna nová opera-
tivní koncepce pozemních vojsk USA „Vítězství
v komplikovaném světě 2020 - 2040“. Zde je nej-

prve na úrovni oficiálního dokumentu zformulo-
váno principiálně nové vidění války Spojenými
státy. Tento dokument je posledním z řady těch,
které upravují strategii “preventivní války“ (“pre-
emptive war“) nebo válku jako prostředek ke zni-
čení potenciálního konkurenta dříve, než získá sílu
k blokování dominantního postavení USA ve světě.

“Preventivní válka“ předpokládá zničení poten-
cionální hrozby v situacích, ve kterých napadení

protivníka není nevyhnutelné nebo dokonce není
ani plánované.

V této strategické koncepci jsou následující ty-
pické body:

Předpokládá se, že mezi válkou a mírem ne-
existuje jasný rozdíl. Nová preventivní strategie
bude probíhat nejen při tradičních vojenských kon-
fliktech, ale také v rámci tvrdých konfrontací.
Vzniká stav “mírové války“ nebo “válečného míru“,
dostatečný k uskutečnění “preventivních“ akcí;

Na základě skutečnosti, že prostředí a účast-
níci budoucích konfliktů nejsou známi, se armáda
USA připravuje k použití strategie “preventivní
války“ proti jakémukoliv státu a zároveň se snaží
znemožnit efektivní reakci protivníka;

Předpokládá se, že “preventivní“ akce se opí-
rají o použití celého politického a ekonomického
potenciálu Spojených států;

Výrazně se rozšiřují oblasti konfrontací, ve kte-
rých je možné použití “preventivní strategie“. Po-
prvé jsou oficiálně uznány za válečné oblasti:

diplomatická konfrontace;
vnitropolitické občanské konflikty;
informační války;
finančně-ekonomické války;
tvrdá technologická konfrontace.
Novým faktorem ve vojenské strategii USA je

mimořádné cynické stanovení cílů, založené na
úmyslu dosažení vítězství ve válce způsobem “ci-
vilizačního stírání protivníka“.

Po všem zde uvedeném je potřeba k daným
zprávám zaujmout zcela vážné stanovisko. Protiv-
ník už vede proti Rusku informační válku nového
typu s prvky hybridního působení.

Komentář Novaja-staraja stratěgija SŠA v otno-
šenii Rossii vyšel 21. 8. 2019 na fondsk.ru.

27. 8. 2019 Překlad Zvědavec
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Pavel Novotný na Facebooku dne 27. 11. 2019 na-
psal:

Nejdůležitější dopis novodobých dějin Řeporyjí po-
depsán. Zítra ve 14 to odvezu jeho excelenci panu vel-
vyslanci Ruské federace v ČR, ať to fofrem předá
v Kremlu šéfovi, že na to čeká! Pojedu na ambasádu
vlajkovou lodí flotily našeho MNV, multikárou, co má
oranžové majáky � #gameofthrones @ Řeporyje, Hlavní
Město Praha, Czech Republic

**********************************************
V Praze – Řeporyjích dne 27. 11. 2019
Vaše Excelence, vážená Ruská federace.
Jsem mladý, nezkušený starosta pražské městské

části Řeporyje. Obvykle píši méně důležitým lidem
a myslím, že jsem prvním z třiceti dosavadních sta-
rostů, který píše namísto sousední vesnici největšímu
státu na světě. 

Tím se v žádném případě neomlouvám za případ-
nou neohrabanost stylu, formy, či drzost.

A už vůbec se nesnažím budit lítost, či soucit. 
Tu nepříjemnou povinnost reagovat na vás vám vy-

čítám, protože mám v rámci své agendy fakt jiné sta-
rosti, než reagovat na obtěžující, obsahově
i argumentačně slabé prohlášení státu, se kterým mají
Řeporyje společného maximálně to, že před časem
veřejně vyjádřily podporu městské části Praha 6, která
se zcela pochopitelně rozhodla konečně zbavit
ostudné sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva,
jednoho z nejhorších vojevůdců v moderních dějinách
vaší země, duševního mrzáka, lidské zrůdy a přede-
vším ubohého vraha, který neváhal bezdůvodně ma-
sakrovat nevinné civilisty v Maďarsku, Mongolsku a…
Československu. 

Zatímco děti v ruských školách se o něm učí jako
o hrdinovi, české děti se o něm neučí skoro nic. Je to
škoda. Mělo by se jim připomínat například dle všeho
výše jmenovaným šmejdem nařízené bombardování
Mladé Boleslavi den po válce, kdy ve snaze splnit
hlavní úkol Rudé armády – zmařit ústup německých
jednotek, které se snažily dosáhnout amerického za-
jetí, zahynuly stovky nevinných civilistů, včetně dětí,
které mají v místě svůj vlastní pomníček, u kterého
představitel Ruské federace tutově nikdy nebyl.

Koněv byl dle drtivé většiny Čechů, kteří se jím
vůbec zabývají, mizerný vojevůdce a svině nehodná

a d o r o v á n í
v učebnicích pro
děti, natož po-
mníků, ale to vy
samozřejmě víte,
stejně jako to
vědí vaši histo-
rici, jen to nemo-
hou napsat.
Musejí psát jinou
historii.

K věci, ať se
navzájem nezdr-
žujeme – nedě-
láme si u nás
krom Koněva
přehnané iluze
ani o generálu
Vlasovovi a jeho
Ruské osvobozenecké armádě. Jejich kontroverzní
počínání a historická role je dobře popsaná, stejně tak
jako jejich role při osvobození Prahy.

Do té – na rozdíl od Koněva, který ji přijel „dobýt“
den po podpisu kapitulace německých vojsk – přijela
ROA nezpochybnitelně, ať už z jakýchkoli pohnutek,
bojovat s jejími okupanty a zachránit ji před zničením. 

Tři dny před stovky kilometrů vzdálenou Rudou ar-
mádou. Taková je pravda, pokud vám to slovo ještě
říká něco jiného než pravdu, kterou za pomocí lží tre-
stuhodně a neodpustitelně vytváříte tak často vy.

Nevím, kde bere Ruská federace drzost označovat
plánovaný pomník zde padlým třem stovkám Vlasovců
v Řeporyjích jako akt, který je v rozporu s Chartou me-
zinárodního vojenského tribunálu v Norimberku, která
označila „činy Vlasova a jeho kompliců jako zločiny
proti lidskosti a napomáhání nacistům.“ 

Milá vlezlá, drzá Ruská federace, my jsme jen sed-
láci ze Řeporyjí, ale číst umíme a proti textu charty by-
chom si nedovolili vznést námitek. Nerozumíme ale
tomu, co má společného s událostmi, které se v Praze
odehrály 6., 7. a 8 května 1945 a je jedno, jaké po-
hnutky k nim nejednotné vedení ROA vedly. 

My ale v Řeporyjích neřešíme ani to. Nemáme
důvod. Co máme, jsou obecní kroniky, vzpomínky stále
žijících, práce historiků. A svědomí.

S RUSKEM NEBUDOU ŘEPORYJE 
VŮBEC DISKUTOVAT
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Aby vám to bylo v Rusku úplně jasné, na rozdíl od
Ruské federace, symbolu prolhanosti a šíření strachu,
v Řeporyjích se pravdy nebojíme a nebojíme se ani
vás. Víte, čeho jsme se tu báli? Šestého května 1945
opět německých vrahů, kteří kousek vedle na Barran-
dově ještě v tento den vraždili civilisty. Hrůza, která tu
obcházela, je z kronik dodnes cítit, jak se můžete pře-
svědčit na webu městské části, jehož prostřednictvím
myslím v blízké době čeká díky vašemu „zájmu“ na-
šeho poskytovatele hostingu, malou lokální firmu,
zkouška, ve které jestli obstojí, tak jim dám smlouvu
na sto let dopředu a, jak se u nás říká, sním svůj klo-
bouk. Samozřejmě pokud budu ještě schopen pro
účinky novičoku dýchat, natož přijímat potravu.

Moje „armáda“ vám v případě konfliktu, dlouho
čelit nebude. Čítá mou, v zájmu Řeporyjí všeho-
schopnou existenci, dvě obecní multikáry, metací
stroj, jednotku statečných dobrovolných hasičů
a myslím, že se přidá i pár místních, kteří nechápou,
proč by nemohli pomníkem uctít Vlasovce, kteří do
té hrůzy 6. května krátce po druhé odpolední přijeli
do Řeporyjí s desítkami tanků a nakrátko tu zřídili
štáb. V něm ve večerních hodinách velitel 1. ruské
divize VS KONR genmjr. Sergej Kuzmič Buňačenko
v Řeporyjích rozhodl o ranním útoku na východní
břeh Vltavy, což byl jeden z rozhodujících okamžiků
pražského povstání a moment, který zásadním způ-
sobem rozhodl o tom, že Praha neskončila v rozva-
linách. 

Mimochodem, v řeporyjských kronikách se píše, že
Vlasovci se chovali ohleduplně ke zdejšímu obyvatel-
stvu a neexistuje jediný záznam o nějakém incidentu.
Kéž by to samé platilo pro „naše“ rudoarmějce. Kradli,
znásilňovali a dokonce vraždili. Tehdy i v srpnu 1968.
Přesto osvoboditelé. Stejně jako jimi byli, mimo ostat-
ního čím, kde a pro koho byli, Vlasovci.

V okolí vsi je dodnes řada neoznačených, nedůstoj-
ných hrobů zachránců Prahy z řad ROA a stydím se,
že jsme se rozhodli napravit historickou křivdu, zá-
sadně ovlivněnou bolševickou propagandou, až teď. 

Příští rok je 75. výročí od konce války. Nezávisle na
tom jsem krátce po svém zvolení naplánoval renovaci
a úpravu zdejších pomníků. Na jednom jsem našel
chyby v datech zavraždění zdejších obětí holocaustu,
na dalším chybí pamětní deska se jmény legionářů
padlých v první válce. Budeme také umísťovat pamětní
desku na budovu úřadu a když přišel zvenčí návrh ko-
nečně vzdát hold Vlasovcům a připomenout historic-
kou událost, kterou zde dal Buňačenko do pohybu,
s naprostou samozřejmostí jsem souhlasil a se mnou

předběžně všichni zastupitelé i lidé, se kterými jsem
tu o tom dosud mluvil. Nebylo (a myslím, že není a ne-
bude) co řešit.

Řeporyje si pamatují Vlasovce jako zachránce, kteří
tu statečně umírali, když sem přivezli mír, zřejmě hle-
dajíce vykoupení ze svých hříchů, či americké „zajetí“.
Stejně jako bojovali část války po boku nacistů, posta-
vili se bolševismu a vzepřeli Stalinovi, největšímu ma-
sovému vrahovi všech dob reprezentujícímu zrůdnou
ideologii, která zabila více lidí než právě nacismus. 

Nebudeme o našem záměru zbudovat jim pomník,
ani o jejich historické roli s nikým zvenčí diskutovat
a už vůbec o tom nebudeme diskutovat s Ruskem,
symbolem okupační moci, lži a porušování lidských
práv. Krásné zemi, které bych přál jinou současnost,
jinou vládnoucí garnituru, sebereflexi a více meziná-
rodního uznání, které si vynucujete jen demonstrací
síly a kohouty plynovodů.

Řeporyje jsou suverénní, samostatnou městskou
částí, která o tom zda, kde a kdy postaví komu pomník,
rozhoduje sama prostřednictvím svých demokraticky
zvolených zástupců a to všechno po veřejné diskusi,
která každému zdejšímu obyvateli umožňuje svo-
bodně a beze strachu vyjádřit svůj názor. Jak moc
bych toto všechno přál občanům Ruské federace,
která vraždí novináře, vnucuje lidem ve školách
a v médiích alternativní výklad minulosti i současnosti
a pravidelně zapomíná, že tam, kde končí její hranice,
začínají hranice jiných. 

O zamýšleném pomníku Vlasovců budou rozhodo-
vat jen a pouze Řeporyje, ne Rusko. Řeporyje mají ti-
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síckrát lepší historickou zkušenost s Vlasovci, než
s vámi, vy karikatury sebe sama s atomovým kufříkem
za zadkem a hlavou plnou vodky a černého svědomí.
Česká republika je demokratickou zemí, do které mů-
žete posílat tak maximálně agenty, peníze na kampaně
vám loajálních ubožáků, nadopované sportovce a ur-
čitě i prostřednictvím velvyslance depeše o tom, co se
vám nelíbí. Nám nezbývá než toto respektovat, či to
spíše trpět a vzít na vědomí.

Vy vezměte laskavě na vědomí, že není ve vaší moci
nám zabránit postavit pomník třem stem vojákům,
kteří tu tehdy v boji s nacisty a také nakonec se
„svými“ padli. Ten budete moci tak možná odstranit,
až nás budete zase okupovat a zotročovat. Do té doby
nemá smysl nás otravovat, stejně jako nemá smysl
otravovat novičokem, či tlaky mě osobně, což neříkám
proto, že bych se vás bál, vy prolhaní, drzí, dosebeza-
hledění, bezohlední ubožáci.

Říkám to proto, že budou li zdejší lidé chtít stavět
pomník, protože mají pocit, že ho Řeporyje a Praha
Vlasovcům dluží, tak ho prostě postaví. 

Vám nedluží Řeporyje nic víc, než tuto odpověď
a možná ještě připomenutí citátu neznámého autora,
který mám rád a který jsem se během psaní tohoto,
pro vás jistě směšného dopisu pro mě směšným ad-
resátům, neskromně rozhodl navrhnout jako součást
plánovaného pomníku v Praze padlých Vlasovců.
Divím se, že mě to nenapadlo už v ten okamžik, kdy
se do věci pokusilo vložit právě Rusko: „Historie je
něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo při
tom nebyl.“

S formálně předstíranou úctou, 
Pavel Novotný, starosta 
SAMOSTATNÉ městské části Praha Řeporyje
Zdroj https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/putin-

novotny-dopis-ambasada-ruska
***********************************************
PS Psal jsem košťatům, co na nás dělají bububu,

řekl Novotný u ruské ambasády
***********************************************
Miroslav Stehlík. Táák, a teď je Putin v pěkné

bryndě! Sankce a ještě s ním nebude hlavní Řeporyják
diskutovat. Tak to je s Ruskem ámen.

Dalibor Čempel. Putin bude brát názor tohoto de-
mentního politika vážně a určitě se zalekne.

Marta Skálová. To nemusí, stačí, když ho bude re-
spektovat.

Vladimír Zeman. Měli bychom přejmenovat Řepo-
ryje na Kocourkov, snad ten pomník zafinancuje sám
a ne z rozpočtu obce.

Petr Neumann. Vy můžete leda tak velký prd! Běžte
raději do parku rozdrobit ptáčkům rohlík, pomatený,
nemocný dědo.

Josef Marek. Za takového hulváta se můžeme sty-
dět, chce se ukázat jako hrdina, a přitom o pováleč-
ném řádění Vlasovců na našem území zřejmě neví nic.

Milan Wenzel. Neuvěřitelné, co za dementního je-
dince může trůnit na postu starosty. Zarážející není
jenom tato skutečnost, ale i mentální úroveň lidí, kteří
ho volili. Splácat takový mentálně zrůdný canc plný
vulgarit, nesmyslů a dehonestací lidí, kteří nasadili svůj
život za osvobození ČSR, potažmo i Prahy a jejich při-
lehlých osad, tak to je opravdu dílo cynika – bezmozka,
s na čele vytetovanou adresou úložiště Bohnice. Všem
slušným a gramotným lidem, na rozdíl od pana sta-
rosty, je 100% jasné, že tento dementní přípis (hanobící
nejen autora, ale i celou ČR) k panu Putinovi ani ne-
doputuje, ale i kdyby, tak určitě pan Putin tuto prasárnu

neuzná za vhodnou ani k sekundárnímu použití na WC.
Kéž by tak učinil včetně této autorské kreatury a jeho
nad-kolegy, omylem vraženého do vedení celé naší
ostudné S(s)stolice.

Milan Chabada. Praha je všech blbců rááááj. Jeden
starosta protestuje proti Číně, druhý proti Rusku. Já
myslel, že po podzimu bude zima a ejhle, ono bude
jaro, páni pražští, blbost už kvete.

Miroslav Pohl.  Ano, je to historický fakt. Bez vla-
sovců by pražské květnové povstání neuspělo a Praha
by skončila v rozvalinách. Prahu od Němců zachránili
protibolševičtí Rusové...

Milan Rybář. Nějak mě ten název Řeporyje a pan
Novotný k sobě ladí

Ludmila Kašparová. Já myslím, že by měli v Řepo-
ryjích postavit pomník Schörnerovi. Určitě litujou, že
Češi neměli žádný útvar SS, a ti dva Moravcovi kluci,
co se k esesákům dali, jsou po smrti. Ale mohli by si
pozvat nějaké veterány SS z Pobaltí, to by byla družba!

Ho
dn

oc
en

í P
ut

in
a 

na
 F

B

Lipa_04_2019_NEW_LIPA  06.01.20  14:11  Stránka 73



Putin zastavil rozpad Ruska a jeho rozkrádání
ze zahraničí a místními oligarchy
MARTINA KOCIÁNOVÁ hovoří s JAROMÍREM NOVOTNÝM, 4. díl

Jaromír Novotný (nar. 1947). Bezpečnostní expert,
diplomat, o kterém se hovoří jako o architektovi na-
šeho vstupu do Severoatlantické aliance, tedy člověku,
jež přivedl Českou republiku do NATO. Pracoval na mi-
nisterstvu zahraničí, byl náměstkem ministra obrany,
zodpovídal za zahraniční mise české armády, včetně
Československého praporu v bývalé Jugoslávii. Poté
byl velvyslancem v Indii, Bangladéši, Nepálu, Srí Lance
a na Maledivách a v Japonsku. V tomto a také v před-
chozích rozhovorech jsme spolu hovořili o proměnách
Severoatlantické aliance, do které jsme vstupovali
s nadějí na jasnou záruku bezpečí.
Podívali jsme se z jiných, nejen z ma-
instreamových úhlů pohledu, na
války v Sýrii, Libyi a jinde. A opako-
vaně jsme hovořili o vztazích Západu
s Ruskem. A právě tomu se budeme
nyní věnovat ještě trochu dále
a hlouběji. Opět s bezpečnostním ex-
pertem Jaromírem Novotným, býva-
lým diplomatem a strůjcem našeho
vstupu do NATO.

• Na začátku 90. let se Rusko
prakticky zhroutilo. Po všech strán-
kách: hospodářsky, vojensky, bez-
pečnostně, státní moc přestala fungovat, ale vztahy se
Západem byly tehdy dobré.

Jistě, Západ měl zájem na tom, aby se Rusko roz-
padlo.

• Znamená to tedy, že Rusko, které je nyní silnější
a nemá vnitřní problémy, je Západu nebezpečné? To
je logická úvaha.

Jaká je historie? Vždy zde byl zájem o ruské ne-
rostné suroviny. Rusko je obrovská země, s obrov-
skými zásobami nerostných zdrojů. Už carské Rusko
bylo nepřítelem, protože mělo velké nerostné zdroje.
A nic se nezměnilo. Západ chtěl zničit a rozdělit carské
Rusko. To se nepovedlo a vznikl Sovětský svaz. Kdo
financoval Lenina? Poslala jej tam německá tajná
služba, aby v této zemi vznikl chaos. Rusko se téměř
rozpadlo, ale přežilo, vznikl Sovětský svaz, nastoupil
komunismus.

Stalin byl opravdu zloduch, miliony lidí byly v gula-
zích a tak dále. Ale na začátku 90. let se chopil vlády

Jelcin, Rusko bylo znovu před rozpadem – a tak se
tleskalo. Už se tiskly mince Sibiřské republiky a Ural-
ské republiky a jiných. Tak daleko to došlo. Boris Jelcin
předal moc Vladimiru Putinovi pravděpodobně za slib,
že jeho rodině se nic nestane. A také nestalo, nikdo
nešel do vězení.

Putin jako důstojník tajné služby, který je zvyklý jed-
nat, dal Rusko do latě a zastavil jeho rozpad. To už se
ale nikomu nelíbí. Rusko už není kamarád, už nena-
skočí na všechny finty, které tam byly prováděny. A tak
začali Rusko pro změnu rozkrádat oligarchové. No tak

Putin je poté dal do latě tím, že Chodorkovského zavřel
na deset let – a ostatní utekli na Západ. A teď je otáz-
kou, jestli už jim nešlápl na kuří oko moc, jestli se oli-
garchové nepokusí Putina sundat. Ale myslím si, že
Putin má v hlavě všech pět pohromadě a zatím to
zvládá.

• Vidíte nějaké indicie, že se o to pokoušejí?
Divil bych se, kdyby se nepokoušeli, protože Putin

řekl, že jim dá amnestii, pokud stáhnou ty ukradené
miliony ze zahraničí zase domů. A co udělal Západ?
Donutil je, aby tyto investice do Ruska vrátili, protože
si nebyli jisti, že jim je Západ nesebere. Takže Západ
vlastně pomohl Putinovi.

***********************************************
Jedním z bodů Helsinského protokolu bylo, že právo

na samostatnost při dělení státu má jen entita, která
byla federální republikou. To nesplňovalo Kosovo, ale
Krym ano, byl samostatnou republikou Ukrajiny
s vlastní ústavou, vládou a parlamentem.
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***********************************************
• Ale je tady Krym. Rusku je vyčítána především

jeho anexe, což je záležitost, kterou proti sobě poštvalo
snad celý svět. Vnímáte to stejně?

Ne.
• Proč?
Teď začnu trochu zeširoka. V roce 1989 se začal

hroutit mezinárodní evropský řád, podle nějž se jed-
nalo. Sjednocením Německa a rozpadem Sovětského
svazu padla Jaltská dohoda. Rozpadem Jugoslávie
a rozdělením Československa padly zbytky Versailles-
kých dohod, podle kterých byla uspořádána Evropa.
Jediný řád, který platil, byl Helsinský protokol z roku
1978, který obsahuje deset bodů, a jeden z nich říká,
že právo na samostatnost při dělení státu má jen en-
tita, která byla federální republikou. Na základě toho
se rozdělil Sovětský svaz. Svazové republiky se staly
samostatnými a nikdo neprotestoval, šlo to dokonce
i bez války.

Jugoslávie se rozpadla sice válečně, ale pořád
podle Helsinského protokolu, Slovinsko bylo federální
republika, stejně tak Chorvatsko, Bosna, Hercegovina,
Makedonie, Srbsko, Černá hora. Ale Kosovo bylo au-
tonomní oblastí. A protože Západ uznal
nezávislost Kosova, tak se zhroutil
i Helsinský akt. Takže v Evropě neplatí
žádná pravidla. Všechno je možné. Ru-
sové tenkrát upozorňovali: Jestli
uznáte Kosovo jako nezávislý stát, tak
proč nemůže být nezávislá Jižní Osetie
nebo Abcházie? Proč nemůže být ne-
závislé Podněstří, Náhorní Karabach
a tak dále? Ale stalo se. Ovšem Kosovo
neuznaly ani všechny země Evropské
unie, třeba Slovensko, Rumunsko nebo
Španělsko.

• Za to my jsme byli jedni z prvních.
A proč? Protože pokud by Rumuni uznali Kosovo,

tak by museli uznat nezávislost rumunským Maďarům
v Transylvánii. Kdyby Slováci uznali Kosovo, museli by
přiznat autonomii slovenským Maďarům na jihu Slo-
venska. Pokud by Španělé uznali Kosovo, museli by
uznat Katalánsko, Baskicko a tak dále. Takže tím se
zhroutil poslední právní rámec v Evropě a nyní platí
právo silnějšího.

A v případě Krymu? Už jsem to říkal i v televizi,
takže z toho bylo velké pozdvižení: Krym měl v rámci
ukrajinské ústavy vlastní ústavu. Byla to republika
Krym, s vlastním prezidentem a vlastní ústavou. A v té
ústavě byl paragraf, že mají v rámci ukrajinské platné

ústavy právo vyhlásit samostatnost. Ale že to musí být
prostřednictví referenda. Oni tedy zorganizovali refe-
rendum, ve kterém bylo 98 procent lidí pro vyhlášení
nezávislosti. Vyhlásili tedy nezávislost a druhý den po-
žádali o připojení k Rusku. Ruská Duma to třetí den
schválila, a tím se stali součástí Ruska. To vše proběhlo
podle ukrajinské ústavy.

• *A to nikdo na Západě neví?
Samozřejmě, že to ví. Ještě navážu. Odpovědí bylo:

„Ale vždyť tam byli ruští vojáci.“ Ano, podle smlouvy
mezi Ukrajinou a Ruskem měli Rusové právo mít na
Krymu, teď si nepamatuji přesná čísla, asi třicet tisíc
vojáků. Bylo jich tam méně, asi dvacet tisíc. Takže byli
na Krymu legálně. V Sevastopolu je vojenská základna
ruského Černomořského loďstva. Takže co?

• Neznám ukrajinskou ústavu, nevím, že tam tato
preambule byla, a tudíž vám věřím, když to říkáte. Ale
v tuto chvíli se ptám: jak si vykládáte skutečnost, že
to nikdo nezmiňuje? Proč je to bráno jako násilí, ne-
zákonná anexe?

To vyhlásil Krymský parlament. Republika měla
v rámci Ukrajiny vlastního prezidenta, vládu i parla-
ment.

***********************************************
První ukrajinská vláda po Majdanu vyhlásila, že je-

diným úředním jazykem je ukrajinština, a zakázala
mluvit rusky. To poděsilo ruskou menšinu a lidi na
Krymu.

***********************************************
• Jak se tedy díváte na válku na Ukrajině?
První vláda po Majdanu vyhlásila, že jediným úřed-

ním jazykem je ukrajinština, a zakázala mluvit rusky.
Tím strašně poděsila ruskou menšinu. A poděsila lidi
na Krymu. Na východě, kde jsou většinou Rusové, si
řekli, že s nimi v Kyjevě nechtějí mít nic společného.
Krym udělal to, co udělal, proto, že na to měl ústavu,
vlastní republiku. V dalších oblastech nic takového ne-
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měli, byly to kraje nebo oblasti. Pokud se budou Ukra-
jinci chovat tak, jak se chovají, tak Rusové s nimi ne-
budou chtít žít, protože nebudete žít ve státě, kde vám
zakazují váš jazyk.

Ukrajina se takto chová i vůči Rusínům na Podkar-
patské Rusi, která byla dvacet let součástí Českoslo-
venska. Na každé československé bankovce byly
uvedeny hodnoty v češtině, slovenštině, rusínštině, pol-
štině, maďarštině a němčině. My jsme jako Českoslo-
vensko uznávali Rusíny jako národ. A i za
socialistického Československa bylo na východě Slo-
venska, v Prešově, rusínské divadlo a rusínské, ale
také ukrajinské školy. Rusíni, což je 1 200 000 lidí, jsou
nejmenším slovanským národem, když nepočítám Lu-
žické Srby, kterých už je asi jenom padesát až sto tisíc.
A Ukrajina je neuznává jako národ.

A teď si vezměte, jaká je Ukrajina vůči Maďarům,
Rumunům a Polákům. Také zrušila výuku v jejich ja-
zycích a vydala zákon, že se bude učit jen ukrajinština.
V odpovědi na to Maďaři blokují jakékoli jednání Ukra-
jiny s NATO. Řekli, že dokud Ukrajina tento zákon ne-
změní, tak nebudou žádná jednání. A musíte mít
souhlas všech zemí NATO, takže žádná jednání Ukra-
jiny s NATO už druhý rok neprobíhají, protože to Ma-
ďarsko vždycky zablokuje. A když to nezablokuje
Maďarsko, tak to udělá Polsko. Takže za to si mohou
jen ukrajinští politici. Některé zdroje říkají, že za dobu
od Majdanu Ukrajina ztratila deset milionů obyvatel.
Polovina jich odešla do Ruska a polovina do Evropy.
Jenom v Polsku jich pracuje milion. U nás jich je ne-
jméně 150 tisíc. To nejsou dobré výsledky ukrajinské
vlády a ukrajinské demokracie.

• Myslím si, že za tento názor vás musí naše veřej-
nost kropit svěcenou vodou. A na mě pár kapek do-
padne už jenom proto, že to poslouchám a umožňuji
tento názor. Chci se v této souvislosti zeptat: čím to je,
že o těchto geopolitických a mezinárodních otázkách
se u nás v současné době nedá svobodně a otevřeně
diskutovat, říct svůj názor a vyslechnout názor proti-
strany?

Já jsem tento názor řekl v ČT24.
• Ale také jste v důchodu.
Je to ovzduší vytvořené veřejnými médii, tiskem.
• Ale proč ho někdo vytváří? Někdo vrtí psem? 
Ano. Vždy se najdou lidé, kteří budou papouškovat

to, o čem si myslí, že by se „mělo“ říkat, a že za to
budou chváleni vládnoucí mocí.

• V listopadu řekl generál Petr Pavel, že největší
hrozbou západnímu světu není světový terorismus, ale
Rusko.

Já s ním v tomto nesouhlasím.
• Ale byl ještě před několika měsíci druhým ne-

jmocnějším mužem NATO. Ten přece musí vědět, jak
se svět točí.

Pan generál Pavel určitě ví, kde vzniká napětí. Je
to v Jihočínském moři. A že Číňané vybudovali na
Spratlyho ostrovech přistávací dráhy a ubytovací ka-
pacity, aby mohli kontrolovat cesty ropných tankerů
Jihočínským mořem. Číňané vybudovali například zá-
kladnu v Džibuti v severní Africe. Čína je hospodářsky
druhá nejvyspělejší země na světě a začíná prosazo-
vat své zájmy, takže z Jihočínského moře udělali čín-
ský rybník. Když jsem jako velvyslanec působil
v Japonsku, tak tam denně probíhaly incidenty mezi
japonskými a čínskými loděmi. Buď měla problém
čínská loď s japonskými rybáři, nebo japonská po-
norka s čínskými rybáři. Na souostroví Senkaku při-
jedou čínské „nevládní organizace“ a vyvěsí tam
čínskou vlajku. A potom zase japonské „nevládní or-
ganizace“ a tuto vlajku strhnou a dají tam japonskou.
Může vzniknout náhodný konflikt, kdy japonská po-
norka zavadí o čínskou loď, nebo naopak. Teď po jed-
náních se Severní Koreou začala Čína jednat
s Japonci. Takže uvidíme.

• Rozumím tomu správně, že se rozhodně více bo-
jíte Číny než Ruska?

Ano. Čína je nastupující mocnost, která si bude
ukrajovat svůj díl z globálního koláče. Musí si zabez-
pečit zdroje surovin a nová iniciativa, nová Hedvábná
stezka, bude zvyšovat vliv Číny ve střední Asii a možná
i v Evropě. Číňané skoupili například řecké přístavy.
Několik západních vlád už došlo k názoru, že je toho
moc, a s odvoláním na národní bezpečnost zakázaly
některé investice, kdy Číňané chtěli koupit něco z IT
průmyslu nebo telekomunikační firmy. Číňané mají
velmi úspěšnou globální televizi China International
Television Corporation, která vysílá v angličtině, kterou
chytnete téměř všude. Mají studio ve Washingtonu,
v Pekingu, Nairobi a chytíte to všude po světě, v me-
zinárodních hotelech.

• Ano, školili je mnozí reportéři CNN.
Ano. Už jen číslo 228 miliard dolarů na zbrojení ve

srovnání s 67 miliardami Ruska mluví za vše. Kdo víc
zbrojí?

• To máme tak špatný odhad na potencionálního
nepřítele? Aliance má špatný odhad?

Je módní dělat z Ruska nepřítele, protože ho máte
na hranicích. Ale na to existuje vtip, který mi vyprávěl
jeden americký generál: „Dva američtí generálové stojí
před mapou Evropy, kde jsou vyznačeny hranice
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Ruska a evropských států a jeden říká: Podívej se, kde
bylo Rusko v roce 2000, jak bylo daleko od NATO.
A vidíš, kde je dnes? To je agresivní přístup.“ Ale kdo
se ke komu přibližoval? A to je americký vtip.

***********************************************
Kauza Skripalových je zpackaná PR akce Britů
***********************************************
• Říkáte, že máme špatný odhad. Rusku se často

připisuje celá řada skutků ještě dříve, než je možné
vůbec shromáždit nějaké důkazy. Jak v této souvislosti
vidíte kauzu Skripalových?

To je zpackaná PR akce Britů. I v naší televizi šly ty
záběry, kdy Britové natočí dva Rusy, kteří jsou na ná-
vštěvě v Salisbury, jak vystupují v Londýně z letadla
a musí projít koridorem k úředníkům. A tito dva Rusové
jsou ve dvou koridorech na desetinu vteřiny ve stejnou
dobu. Tam i tam běží na obrazovce čas. Víte,
kolik let by to museli trénovat, aby to bylo takto?

Druhá věc: Rusové měli otrávit Skripala
a jeho dceru. Nikdo je ale od tiskové konference
dcery neviděl. Oba se zázračně uzdravili. Pro-
tože jsem byl voják, tak vím, že kdyby byl někdo
zasažen novičokem, tak je během půl minuty
mrtvý. A tihle dva byli údajně novičokem zasa-
ženi, odvezli je do nemocnice, dostali protisé-
rum a zachránili je. To je další nesmysl.

Třetím nesmyslem je, že tito údajní Rusové natřeli
Skripalovým kliky. Ale když potom Britové zveřejňují
pohyb těchto Rusů, tak oni neměli šanci se k těmto
klikám dostat, protože byli úplně někde jinde. Skripa-
lovi byli někde jinde, potkala je nějaká žena. Sami ří-
kali, že to mají na záznamech. Skripalovi zkolabovali
na nějakých lavičkách v parku a Britové okamžitě vě-
děli, že to je novičko, a okamžitě jim píchli protijed. Ti
Rusové bydleli v hotelu, kde si měli připravovat novi-
čok k útoku. V tomto hotelu se nenašla ani jedna
stopa.

Nebo ti dva bezdomovci: otrávili se novičokem o ně-
kolik měsíců později. To nám chtějí říct, že se v Británii
neuklízí veřejný odpad a v kontejnerech byl novičok
tři měsíce? To jsou všechno prostě výmysly, které ne-
fungují.

• Říkáte, „zpackaná akce britské tajné služby“. Ale
když to líčíte, tak by to bylo tak zpackané, že se tomu
ani nedá věřit.

Ano, ale je to takto zpackané. Je to pohádka.
• V roce 2014 jste v jednom rozhovoru v souvislosti

s tehdejším návrhem Michaila Gorbačova říkal, že by
se měli u společného stolu setkat Spojené státy, Rusko
a Evropská unie a říci si, co bude dál. A to proto, že,

cituji: „Eskalace napětí může vést i k náhodnému vy-
volání velkého konfliktu.“ Vidíte k tomuto po těch le-
tech vůli?

Vidím, jak se situace neustále zhoršuje, což mě
mrzí. A že politici nemají vůli to mírnit. Američané vy-
křikují proti Rusku, uvalují sankce a tak dále. Ale to je
podobné jako v Sýrii s těmi raketami, spíše se to obrací
na vnitropolitickou scénu. Evropa by sankce zase ráda
omezila. Německo – obchod je obchod, Itálie, ta už říká
nahlas, že nějaké sankce nebude dodržovat. Takže vi-
díte, že Evropa je rozhádaná.

Merkelová ohlásila odchod, Bůh ví, kdo po ní bude
Evropu šéfovat, kdo ji ukočíruje. Chtěl by to být Mac-
ron, ale to je slibotechna. Má nejnižší podporu od voleb
– a to je na začátku výkonu funkce. Takže ten také ne-
bude vůdcem Evropy. Ale kdo jím bude? To nevím. Ně-

mecko bude řešit své vnitřní problémy a bude se
snažit zachovat svou hospodářskou úroveň, to zna-
mená, že německé firmy budou tlačit na to, aby se ob-
novil obchod s Ruskem. Německé firmy tam vesele
figurují dál. Teď proběhlo ekonomické fórum v Petro-
hradu a byla tam spousta německých firem. Gerhard
Schröder, bývalý kancléř, je ve vedení Gazpromu. Co
to říká?

• Co to říká?
Říká to, že Německo se nevzdá ruského plynu, pro-

tože americký plyn je dražší. Ten, který chtějí Ameri-
čané dovážet ve stlačeném stavu, a nutí Evropskou
unii budovat pro něj terminály. Německo řeklo po-
měrně jasně, že se ruského plynu nevzdá. Takže Ev-
ropa není vůbec jednotná. Není jednotná ani vůči Číně.
Zde se vyčítá prezidentovi Zemanovi, že jezdí do Číny
a podporuje obchod s Čínou. Ale šel někdo demon-
strovat před francouzskou ambasádu, když jel do Číny
Macron nebo Merkelová a s ní čtyři letadla plná pod-
nikatelů? Protestoval někdo? Proč západní státníci
mohou do Číny – a samozřejmě neotvírají otázku lid-
ských práv, a proč náš prezident nesmí? Oni můžou
dělat obchody a my ne? Oni můžou dělat obchody
s Ruskem a Čínou, a my nesmíme? A naopak máme
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vyklidit trhy v Rusku, aby tam mohli přijít Němci, Fran-
couzi, Italové? To mi nikdo nevysvětlil. Přece pokud
jsme suverénní stát, tak musíme mít zájem, abychom
měli diverzifikovaný obchod a nebyli závislí jenom na
jednom regionu.

• Řekl jste: „Eskalace napětí může vést i k náhod-
nému vyvolání velkého konfliktu.“ Mě slovo „ná-
hodný“ ve spojitosti s „velkým konfliktem“
znepokojuje. Jak jste to přesně myslel? Jaký velký
konflikt může vzniknout náhodně, pokud nevznikne
americko-rusko-evropský kulatý stůl?

Někde ve vzdušném prostoru nad Baltickým mořem
se může srazit ruské
a americké letadlo. Ne-
dávno při cvičení nad Es-
tonskem nebo Lotyšskem
vypálilo španělské letadlo
omylem raketu, která na-
štěstí dopadla na lotyšské
nebo estonské území. Co
by se stalo, kdyby dopadla
na ruské území? Považo-
vali by to Rusové za útok?

• Nejspíše ano.
Takže považovali by to

za malý útok a následovalo
by: „Bububu, co jste to
udělali?“ Naštěstí stále
existují červené linky mezi Moskvou aWashingtonem.
To ještě pořád funguje. Ale až zruší toto, tak bude pro-
blém.

***********************************************
Evropa je ekonomický, ale nikoli vojenský hráč.

V okamžiku krize může nasadit čtyřicet čtyři tisíc vo-
jáků. Z toho třetina může cvičit a třetina mít dovole-
nou.

***********************************************
• Jak by mělo podle vás vypadat nové uspořádání

ve světě? Nové vyvažování sil?
Budou se muset dohodnout velmoci.
• Tedy Amerika, Čína, Rusko, Evropa?
Evropa je ekonomický, ale nikoli vojenský hráč. To

jsem také řekl na několika konferencích a byl jsem za
to kritizován. Ale dobře. Evropa má 28 států a má ve
zbrani jeden a půl milionu mužů. Což je hodně. Ale
kolik z nich může okamžitě nasadit, když je krize? Čty-
řicet čtyři tisíc.

• Dohromady, celá Evropa?
Ano. Kdyby se písklo, tak okamžitě čtyřicet pět tisíc

lidí může nastoupit někam bojovat. Ale protože jsem

měl na starosti vojáky v bývalé Jugoslávii, tak vím, že
nemohou všichni bojovat. Třetina může bojovat, třetina
cvičit a třetina musí být na dovolené. Takže k okamži-
tému nasazení je to patnáct tisíc vojáků. To se tedy
Putin musí bát! Takže pořád spoléháme na Američany,
že to udělají, kdyby k něčemu došlo. A co když se
Američanům nebude chtít?

• Našim spojencům se v souvislosti s námi ne-
chtělo nikdy.

No, já jsem to říkal na té Modlitbě za domov, že jsme
byli zrazeni ze západu i z východu. Z východu jsme
byli obsazeni vlastními spojenci. Ze západu se na nás

vykašlali při Mnichovské do-
hodě, protože potřebovali na-
směrovat Německo na Sovětský
svaz. Tak nás prostě obětovali.
A v roce 1968 se dohodli, že So-
věti nepřekročí západoněmecké
hranice, pro jistotu se anglické
a americké jednotky stáhly pa-
desát kilometrů od hranic, kdyby
tam náhodou nějaké tanky pře-
jely, aby nedošlo k náhodnému
konfliktu.

A co udělal Západ tady? Rok
byly otevřené hranice. To bylo je-
diné, co Západ pro nás udělal.
Rok byly otevřené hranice,

a komu se nelíbí, co zde nastupuje, tak může opustit
Československo. A všechny, kteří odešli, přijali.

• Winstona Churchilla se údajně po válce ptali, zda
ho mrzí něco, co se mu nepodařilo. A on měl odpově-
dět, že se mu včas nepodařilo vyděsit více lidí, protože
jich mohlo více přežít. Myslíte, že bychom měli být více
vyděšení? Nebo je nejhorší smrtí ta z leknutí, a naopak
bychom měli být v klidu a zhluboka dýchat?

Myslím, že bychom měli být v klidu, zhluboka dý-
chat, vzít rozum do hrsti a uvažovat selským rozumem,
protože ne všechno, co se otiskne v novinách nebo
řekne v televizi, je tak, jak se říká. A nikdy se nejí nic
tak horké, jak se uvaří. Počkáte, až to vychladne.
Někdy se vytváří hysterie. Úplně zbytečná. K čemu to
je? K tomu, aby se lidé víc báli, nebo byli poslušnější?
Nevím. Nebo aby se snáz ovládali? To začíná připomí-
nat „Nineteen Eighty-Four“ od George Orwella.

• Pane Novotný, moc děkuji za návštěvu ve studiu
a za váš velice osobitý pohled na věc a na svět. Díky
moc.

Rád jsem přišel.
www.kupredudominulosti.cz
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V sobotu 16. 11. 2019 Milan Richter napsal mail
Jiřímu Jarošovi Nickellimu:

V pátek 15. 11. 2019 mě byl (a jistě i dalším sta-
tisícům lidí v Čechách, pozn. red. Lípy, jejíž šéfre-
daktor Jan Poláček mimochodem zásilku domů
rovněž obdržel) doručen dopis paní MUDr. Veroniky
Polcové ze společnosti LÉKAŘI BEZ HRANIC, ve kte-
rém mne požádala o finanční příspěvek (ve výši
100,- Kč, nebo 300,- Kč nebo 1000,- Kč) na pomoc
potřebným v rozvojových zemích.(Především afric-
kých, tedy dle přiložených letáků s fotografiemi
dětí, pozn. red. Lípy). Součástí zásilky byla také
propiska (ve tvaru injekční stříkačky, pozn. red.
Lípy). Milan Richter

*****************************************
Milane,  
Já bych paní doktorce Lékařů bez hranic připo-

menul jednu věc, kterou takové organizace oplý-
vají:

DVOJÍ METR SELEKTIVNÍ HUMANITY
Když byla jugoslávská 78denní válka s útočícím

paktem NATO, nikoho z těchto obránců demokracie
ani nenapadlo chránit srbské občany a zejména
srbské děti. Zde u nás se prezentovalo výhradně
utrpení bosenských (muslimských) a chorvatských
občanů a dětí... Postarat se o srbské děti napadlo
jen Rajka Dolečka a jeho Společnost přítel Srbů
a Černohorců. Lékaři bez hranic se, pokud je mi
známo, zajímali jen o děti tzv. Bosňáků (tedy mus-
limů) a Chorvatů v Bosně a Hercegovině, spolu s ig-
norováním dětí srbských... Ty jakoby neexistovaly.
Existovaly jen děti kosovsko-albánské národnosti,
jež ale i s dětmi srbské národnosti (ale i cikánské
a židovské národnosti) přijímal a chránil Západem
proklínaný Bělehrad. Za mého pobytu v Bělehradě
jich tam bylo na 9O tisíc! Takto to píši i ve své
knížce Bělehradské lekce.

Dodnes se u nás v Brně presentují organizace
na ochranu Číňanů, Tibeťanů atd., kteří jsou v opo-

zici k tamnímu režimu vládnoucí komunistické
strany.

Ale o srbské děti nebo o ruské děti v Doněcku
a Luhansku se nestará nikdo z těchto tzv. demo-
kratů. Klidně je nechají bez povšimnutí zabíjet,
stejně jako kurdské děti, nebo děti jemenské, nebo
děti somálské, nebo děti křesťanských černochů
v Nigérii, a já nevím, které děti z nepohodlných re-
žimů ještě.

Selektivní humanitu u nás zavedl bývalý presi-
dent Havel. Balkanista Pelikán mu vyčetl za bo-
senské války, že odtud vymizelo 200 tisíc
srbských občanů, a že kdyby v Chorvatsku
a Bosně vymizelo 200 tisíc zpěvných ptáků, hned
by se ozvaly organizace na ochranu zvířat. Jak
pravil Pelikán, Srbové za to nikomu nestáli.
A zvláště ne presidentu humanistovi, schvalova-
teli humanitárních bomb.

Tak to funguje v takzvané humanitní demokracii. 
Takže mne nakonec napadá - neměla by se or-

ganizace Lékařů bez hranic přejmenovat na orga-
nizaci Lékařů selektivní humanity?

Jiří Jaroš Nickelli
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Špionážny šlabikár
PAVOL JANÍK

Mediálny priestor sa hmýri nepodloženými sprá-
vami z oblasti pôsobenia spravodajských služieb.
Napríklad – morský živočích v blízkosti Nórska
údajne mal na sebe popruh s písomným označe-
ním, kde bol špionážne vycvičený – samozrejme
v konkrétnej lokalite Ruskej federácie. Profesio-
nálni vyzvedači však vedia, že súčasťou ich čin-
nosti je sterilizácia, teda dôsledné odstránenie
znakov, ktoré môžu dávať do súvislosti materiál
alebo zariadenia s určitou osobou, spravodajskou
službou alebo krajinou, ktorá ich používa. Preto by
mohlo byť zaujímavé vysvetliť niektoré pojmy, ktoré
sú v špionáži bežné. Azda bude pre mnohých čita-
teľov užitočný nasledujúci prehľad terminologic-
kých základov americkej proveniencie. 

***
Agent – dôstojník, zamestnanec alebo spolupra-

covník spravodajskej služby, ktorý plní špecifické
úlohy. 

*Agenta v cieľovej krajine môže riadiť legálna či
nelegálna rezidentúra alebo priamo centrála. 

*Agent môže mať akúkoľvek štátnu príslušnosť.
*Agent, ktorého riadi ilegálna rezidentúra alebo

priamo centrála, sa nazýva ilegálny agent.
*Agent, ktorý zodpovedá za operatívne činnosti

iných agentov, sa nazýva riadiaci agent.
*Agent, ktorého poslanie bolo odhalené a ktorý

sa využíva, vedome alebo nevedome, dobrovoľne
alebo z donútenia, proti jeho bývalej spravodajskej
službe, sa nazýva dvojitý agent.

*Agent, ktorý slúži trom spravodajským službám
v rámci svojich možností, ale ktorý, podobne ako
dvojitý agent, vedome alebo nevedome, neposky-
tuje významné informácie z dvoch služieb v rámci
provokácie tretej službe, sa nazýva trojitý agent.

*Agent vo významnom postavení, ktorý využíva
svoju pozíciu na ovplyvňovanie verejnej mienky
alebo prijímanie rozhodnutí, aby dosiahol výsledky
v prospech krajiny, ktorej spravodajská služba ho
riadi, sa nazýva agent vplyvu.

*Agent v cudzej krajine, ktorý sa nezúčastňuje
na spravodajských činnostiach, kým nedostane na
to rozkaz, sa nazýva spiaci agent.

*Agent, ktorý žije v cieľovej krajine a operuje
sám, nezúčastňuje sa na operáciách iných agentov
alebo ilegálnych rezidentúr, sa nazýva solitér.

*Agent, ktorého úlohou je vyhľadávať a posud-
zovať vhodné osoby, ktoré by mohli mať význam
pre spravodajskú službu, sa nazýva typár.

*Agent, ktorý poskytuje informácie bez toho, aby
vedel, že ich konečným príjemcom je spravodajská
služba, alebo bez toho, aby poznal pravú identitu
vlády, ktorá je ich konečným príjemcom, sa nazýva
nevedomý agent.

*Osoba, s ktorou spravodajská služba rozvíja
vzťahy, alebo uvažuje o rozvíjaní vzťahov s cieľom
získať ju ako agenta, sa nazýva potenciálny agent.

Centrála – hlavné sídlo spravodajskej služby.

Defektor (zbeh, prebehlík) – štátny príslušník ur-
čitej krajiny, ktorý unikol z podriadenosti tejto kra-
jine, alebo ktorý sa nachádza mimo jej jurisdikcie
a riadenia a nie je ochotný vrátiť sa do tejto krajiny,
pričom má zvláštnu hodnotu vzhľadom na potvr-
dené informácie a znalosti o svojej krajine. V praxi
je defektor najčastejšie oficiálny predstaviteľ (po-
litik, diplomat alebo spravodajský dôstojník).

Dezinfekcia – úprava informácie s cieľom utajiť,
ako, kde a od koho sa získala.

Dezinformácia – starostlivo zostavená nesprávna
informácia pripravená spravodajskou službou s ci-
eľom zavádzať, oklamať, rozvrátiť alebo podkopať
dôveru k určitej osobe, organizácii či vláde.

Fiktívny – vymyslený; výraz najčastejšie použí-
vaný na označenie neexistujúcich organizácií, osôb
alebo prameňov informácií.

Dôstojník na podporu ilegálov – spravodajský
dôstojník pridelený legálnou rezidentúrou, ktorého
primárnou úlohou je podporovať ilegálov poskyto-
vaním čohokoľvek, čo je potrebné pre ich každo-
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denný život. Jeho sekundárnou úlohou je zhromaž-
ďovať informácie a dokumenty, ktoré pomôžu ile-
gálom vyhnúť sa odhaleniu.

Ilegál – dôstojník alebo zamestnanec spravodaj-
skej služby vyslaný do zahraničia bez verejného
vzťahu k spravodajskej službe, ktorá ho vyslala,
alebo k vláde, ktorá riadi túto výzvednú inštitúciu. 

Inscenovanie – vyslanie ilegála do zahraničia,
predtým ako začne pôsobiť v cieľovej krajine, aby
si mohol vybudovať legendu a absolvovať výcvik.

Inštruktáž (brífing) – príprava osoby na špeci-
fickú operáciu opísaním situácie, s ktorou sa
stretne, vysvetlením metód, ktoré bude používať,
a objasnením cieľa operácie; zvyčajne ústna pre-
zentácia informácií.

Krycí príbeh (legenda) – premyslené dôveryhodné
vysvetlenie pôvodu, pobytu, spôsobu života, zamest-
nania, činností, denných návykov, rodinných pomerov
a prístupu k informáciám, poskytované určitej osobe
za účelom odôvodnenia akýchkoľvek požiadaviek
nevyhnutných pre úspešné vykonanie operácie. 

Kryptológia – veda o tajných spojeniach.
Kultivácia – zdanlivo nenútené, ale v skutočnosti

zámerné a premyslené úsilie podriadiť si určitú
osobu, primať ju, aby poskytovala informácie a aby
súhlasila so zverbovaním. Kultivácia môže byť dl-
hodobý proces.

Iniciatívnik – osoba, ktorá dobrovoľne poskytuje
služby alebo informácie cudzej vláde. V praxi ju za-
hraničná spravodajská služba vždy podozrieva, že
ide o podsunutie agenta konkurenčnej výzvednej in-
štitúcie, ale na každom zastupiteľskom úrade (ve-
ľvyslanectve či konzuláte) je nepretržite 24 hodín
denne k dispozícii spravodajský dôstojník, ktorý je
schopný okamžite uskutočniť prvotný výsluch koho-
koľvek, kto prejaví záujem o špionážnu spoluprácu.

Materiál na kŕmenie – informácie, zvyčajne
pravdivé, ale bezvýznamné, ktoré sa poskytujú ur-
čitej osobe, aby ich postúpila inej spravodajskej
službe s cieľom udržať alebo zvýšiť jej hodnotu
v protivníkovej výzvednej organizácii. 

Operácia z tretej krajiny – operácia vykonávaná
spravodajskou službou v jednej krajine, ale zalo-
žená v druhej krajine a zameraná na tretiu krajinu.

Otvorený kód – zdanlivo neškodné správy, ktoré
podľa predchádzajúcej dohody vyjadrujú odlišnú
správu.

Provokácia – činnosť zamýšľaná s cieľom pod-
nietiť osobu, organizáciu, spravodajskú službu
alebo vládu, aby vykonala akciu, ktorá ju poškodí.

Signálne spravodajstvo (signal intelligence – SI-
GINT) – získavanie tajných informácií monitorova-
ním cudzieho rádiového vysielania z akýchkoľvek
zdrojov, vrátane rakiet, satelitov a kozmických lodí.

Skryté činnosti – aktivity vykonávané utajeným
spôsobom tak, aby bolo ťažké alebo zdanlivo ne-
možné vysledovať ich pozadie vo vzťahu k určitej
spravodajskej službe alebo k vláde, ktorá ju financuje.

Spolupracovník – štátny príslušník určitej kra-
jiny, ktorý pomáha cudzím spravodajským služ-
bám. Najčastejšie je spolupracovníkom oficiálny
predstaviteľ určitej krajiny, môže ním však byť aj
turista alebo študent. Niekedy sa označuje ako ko-
optovaný agent, alebo kooptovaná osoba.

Sterilné fondy – peniaze používané spravodaj-
ským personálom a získané tak, aby nebolo možné
vystopovať spravodajskú agentúru.

Verbovanie na mieste – získanie cudzieho ofici-
álneho predstaviteľa, ktorý navonok pokračuje
v práci pre svoju vládu a tajne poskytuje informá-
cie spravodajského významu zahraničnej službe.

Verbovanie pod falošnou (cudzou) vlajkou – sa
uskutočňuje tak, aby verbovaná osoba bola pre-
svedčená, že spolupracuje so spravodajskou služ-
bou určitej krajiny, ale v skutočnosti je podvedená
a spolupracuje s výzvednou inštitúciou inej krajiny.

Vyťaženie (debrífing) – nie nepriateľský výsluch
osoby, ktorá práve dokončila spravodajskú úlohu,
alebo má znalosti operatívneho či spravodajského
významu.

***
Verím, že stručné objasnenie najfrekventova-

nejších špionážnych výrazov pomôže verejnosti
pochopiť šírku a hĺbku pôsobenia spravodajských
služieb najmä v medzinárodných vzťahoch. Zá-
roveň čitateľom umožní lepšie sa zorientovať
v záplave nezmyslov, ktoré médiá šíria doslova
v globálnych rozmeroch, a v čoraz väčšej inten-
zite.

3. 5. 2019
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Viac otázok ako odpovedí
PAVOL JANÍK

Ambiciózna publikácia Artúra Soldána Odsúdení
na špionáž (Perfekt, Bratislava 2011) kladie viac
hmlistých otázok, ako poskytuje zreteľných odpo-
vedí. Autor (*1976) vyštudoval právo na Masaryko-
vej univerzite v Brne. Popri svojej profesii sa
systematicky venuje problematike tajných služieb
a skúma ich vplyv na kľúčové udalosti. Okrem re-
flexie archívnych prameňov vychádza aj z osob-
ných vyjadrení žijúcich postáv, ktoré poznajú
pertraktované témy z vlastnej skúsenosti.

Vari najvýrečnejšie charakterizuje štruktúru
knihy faktografické zacielenie jej jednotlivých
častí, ktorých názvy majú v jedenástich prípadoch
z pätnástich formu otázky. Pre základnú orientáciu
vymenujme všetky kapitoly – Volám sa Köcher,
Karel Köcher; Rozpad Sovietskeho zväzu – hra
o slovíčka?; Kto zavraždil Olofa Palmeho?; Vojen-
ský prevrat v Československu v roku 1967?; Viera
Hložková – československá Mata Hari?; Prečo za-
hynul Vladimír Clementis?; Otto Katz – organizátor
vraždy Jana Masaryka?; Tito verzus Stalin; Platba
za krv – príbeh o československom zlate; Prečo
zlyhal Abwehr vo Veľkej Británii počas 2. svetovej
vojny?; Walter Krivickij – obeť NKVD?; Operácia
Pastorius – vylodenie nacistov v USA; Pakt Ribben-
trop – Molotov: vynútená dohoda?; Armand Ham-
mer, Vladimír Iľjič Lenin – zabudnuté priateľstvo?;
Ferdinand Ďurčanský – sovietsky špión?

Treba jednoznačne konštatovať nielen nevysokú
literárnu úroveň textov – k štylistickým stereoty-
pom patrí časté opakovanie formulácie, že aktéri
špionáže vyzvedali vo svojom voľnom čase. Žiada
sa prízvukovať aj potrebu vnímať s veľkou rezervou
tvrdenia, ktoré sa neraz prezentujú ako nesporné
skutočnosti. V spletitých a protirečivých okolnos-
tiach života Karla Köchera má vždy posledné slovo
práve on, čo v prípade špióna a špionáže nemožno
brať celkom vážne. Napríklad počas jednej z jeho
inštruktážnych schôdzok v Československu mu
predstavitelia východných služieb súčasne ne-
dôverujú, chcú ho potrestať a zároveň mu udelia
štátne vyznamenanie.

Dielo povzbudzujúco uvádza riaditeľ rozviedky
Slovenskej informačnej služby v rokoch 1993 –
1995 Igor Cibula (*1942). V tejto súvislosti pozna-
menajme, že civilná tajná služba SR má integro-

vaný organizačný model, ktorý spája rozviedku
a kontrarozviedku, teda ofenzívne i defenzívne
spravodajské zložky. Hneď prvá veta stručného
predstavenia niekdajšieho absolventa žurnalistiky
však obsahuje nezanedbateľnú historickú nepres-
nosť či nezrovnalosť: „Ako spravodajský dôstojník
začínal na 1. správe FMV (1968 – 1970)“, lenže
FMV (Federálne ministerstvo vnútra) vzniklo spolu
s československou federáciou v roku 1969. V jeho
profile chýbajú tiež niektoré zaujímavosti – počas
normalizácie pracoval vo výpočtovom stredisku
OSN v Bratislave a v časopise Literárny týždenník
od jeho vzniku v roku 1988 pôsobil ako sekretár
redakcie. V období po novembri 1989 založil Stranu
demokratického socializmu, kde jeho podpredse-
dom bol Vladimír Mečiar. Obaja neskôr prešli do
VPN a I. Cibula bol zástupcom šéfredaktora nového
vládneho denníka Národná obroda. V súčasnosti
pôsobí na Paneurópskej vysokej škole, ktorú vlast-
nia ruskí súkromní majitelia a založil ju Ján Čar-
nogurský.

V beletrii by išlo o banality, ale v dokumentárnej
knihe o špionáži zdanlivé detaily vyvolávajú opráv-
nené pochybnosti o všetkých uvádzaných alebo
zamlčaných informáciách.

Ťažko možno akceptovať aj paušálnu autorovu
poznámku, že na označenie sovietskych výzved-
ných orgánov pre zjednodušenie neuvádza názvy,
ktoré aktuálne používali v konkrétnych historic-
kých etapách (napríklad – ČEKA, GPU, NKVD, KGB
a podobne), pretože publikácie tohto charakteru by
mali byť zdrojom verifikovaných poznatkov, a nie
približných dohadov a klebiet.

Nedôveru vzbudzuje aj pričasté a nezdôvodnené
striedanie politicko-analytických hodnotení od
mantinelu k mantinelu, teda od antikomunistic-

82

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 O
lg

a 
Ja

ní
ko

vá

Lipa_04_2019_NEW_LIPA  06.01.20  14:11  Stránka 82



83

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Marx bez marxizmu
PAVOL JANÍK

Globálne ekonomické problémy pred časom vrátili do
obehu meno Karla Marxa, ktoré dnes možno počuť aj
z úst ľudí, od ktorých by sme to neočakávali. Súčasné
generácie poznajú Marxa len cez prizmu komunistickej
a antikomunistickej propagandy. Pozrime sa však na jeho
kádrový profil z menej známeho uhla, teda výlučne vo
svetle životopisných faktov, ktoré sú naozaj zaujímavé
a skutočne veľmi starostlivo obchádzané zľava i sprava.

Karl Heinrich Marx (5. 5. 1818 – 14. 3. 1883), ne-
mecký filozof, ekonóm, historik, sociológ, humanista
a politológ sa narodil sa v meste Trevír (po nemecky
Trier) v Pruskom kráľovstve ako tretie zo siedmich detí.
Jeho otec Heinrich Marx (1777 – 1838; pôvodným
menom Herschel Mordechai, neskôr Herschel Halevy
Marx) bol synom Levyho Mordechaia (1743 — 1804)
a Evy Lwow (1753 – 1823), pochádzal z dlhej rodinnej
línie rabínov, ale v roku 1817 konvertoval na luteránske
kresťanstvo v záujme získať licenciu na prevádzkovanie
právnickej kancelárie.

Marxova matka Henriette, rodená Pressburg (1788 –
1863) bola prateta priemyselníkov Gerarda Philipsa
a Antona Philipsa, jej rodičmi boli Isaac Heijmans Presburg (1747 Bratislava – 1832 Nijmegen) a Nanette
Salomon Barent-Cohen (1764 Amsterdam – 1833 Nijmegen), dcéra Salomona Davida Barenta-Cohena
a jeho manželky Sary Brandes, spríbuznenej s manželkou Nathana Mayera Rothschilda.

Karl Marx sa 19. 6. 1843 v kostole Svätého Pavla v meste Bad Kreuznach zosobášil s Johannou „Jenny“
von Westphalen, vzdelanou dcérou pruského baróna a univerzitného profesora Johanna Ludwiga von
Westphalen. Mali spolu sedem detí.

Jedným z významných diel Karla Marxa je esej O židovskej otázke, ktorú napísal v roku 1843, a po
prvý raz publikoval v Paríži v roku 1844. V práci kritizuje dve štúdie Bruna Bauera o pokuse Židov dosi-
ahnuť politickú emancipáciu v Prusku. Marx v tejto súvislosti analyzuje liberálne práva a za vzor dáva
Spojené štáty americké, ktoré na rozdiel od Pruska nemajú štátne náboženstvo.

Životná cesta Karla Marxa sa uzavrela v Londýne. Jeho priaznivci aj odporcovia ho zhodne pokladajú
za prvého dôležitého teoretika, ktorý sériou koncepcií umožnil pochopiť zákonitosti pôsobiace v hĺbke
spoločenského pohybu a ktorý predstavuje historický medzník vo vývoji sociálnej modernity.

kého klišé po ostrú kritiku zahraničnej, bezpeč-
nostnej i sociálnej politiky západných veľmocí.

Veľmi nepresvedčivo pôsobí, keď vrcholní pred-
stavitelia ZSSR a Veľkej Británie si počas 2. sveto-
vej vojny presne percentuálne delia svoj povojnový
vplyv v jednotlivých krajinách strednej a východnej
Európy, pričom nápadne chýba práve Českosloven-
sko. Za zmienku stojí sústavné zdôrazňovanie ži-
dovského pôvodu takmer všetkých aktérov

špionáže – bez ohľadu na ktorej strane barikády sa
nachádzajú, vrátane nacistov.

Aj keď kniha v niektorých aspektoch siaha až do
súčasnosti, nezaoberá sa medzinárodným pozadím
konca studenej vojny, teda presunom štátov zo
sféry bezpečnostných záujmov niekdajšieho Sovi-
etskeho zväzu do geopolitického gravitačného poľa
USA.

2. 5. 2019
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Absolútna privatizácia
PAVOL JANÍK

Každý štát disponuje dôvernými informáciami
o svojich občanoch, ale po 17. novembri 1989 sa
aj tento majetok štátu stal predmetom privatizácie,
účelovej manipulácie a osobnej diskreditácie. Na-
príklad – 15 tisíc špičkových agentov F nie je evi-
dovaných v registroch zväzkov. Neprístupný Fond
Z obsahuje spravodajské dokumenty týkajúce sa
vlád, zákonodarných zborov a generálnych proku-
ratúr (Československa, Česka a Slovenska). Chartu
77 tvorili najmä niekdajší prominentní predstavi-
telia Komunistickej strany Československa (KSČ)
a spolupracovníci tajných služieb rozličných krajín.
Ich materiály im slávnostne odovzdal v apríli 1990
federálny minister vnútra Richard Sacher.

V najrozmanitejších publikáciách sa tvrdí, že ge-
nerál Alojz Lorenc bol šéfom, náčelníkom či velite-
ľom Štátnej bezpečnosti (ŠtB). V skutočnosti
podobná funkcia vôbec neexistovala a renomovaný
kryptológ sa v roku 1985 stal prvým námestníkom
federálneho ministra vnútra, celý rezort riadil iba
počas neprítomnosti ministra, inak mu NEpodlie-
hali viaceré významné organizačné zložky – 1.
správa (rozviedka), 5. správa (ochrana ústavných
činiteľov), správa útvarov vyšetrovania ŠtB (bez čí-
selného označenia) a tak ďalej.

Najznámejšie internetové prehliadače v súčinnosti
s informačnými agregátmi sústredenými okolo reno-
movaných pravicových periodík sa na jednej strane
stavajú do úlohy hlavných protivníkov publikovania
neoverených a nepodložených správ, na druhej strane
im poskytujú priestor, keď pseudonymami anonymi-
zovaní prispievatelia označujú známe osobnosti po-
jmom eštebák (teda príslušník či spolupracovník ŠtB),
hoci v oficiálnej dokumentácii Ústavu pamäti národa

(ÚPN) sa VÝRAZNE UPOZORŇUJE, že tieto osobnosti
sú naopak evidované ako obete či objekty záujmu
ŠtB. Nehovoriac o tom, že sa vôbec nerieši otázka
zodpovednosti za obdobie politického teroru z 1. po-
lovice 50. rokov 20. storočia, KEĎŽE viacerí jeho ex-
ponenti sa buď sami stali obeťou vykonštruovaných
súdnych procesov, alebo sa neskôr postavili do pr-
vého radu kritikov režimu a slávnych disidentov.

Dokonca akúkoľvek negatívnu zmienku na túto
tému – povedzme v súvislosti s generálnym tajom-
níkom KSČ Rudolfom Slánskym – niektoré kruhy
pohotovo interpretujú ako prejav antisemitizmu.

Čo k tomu dodať? Azda si len povzdychnúť, že
práve v aktuálnom čase dojemne úzkostlivej
ochrany osobných údajov v rámci Európskej únie
ešte jasnejšie žiari krištáľový luster lustrácií v člen-
ských krajinách formujúcej sa kontinentálnej fede-
rácie, ktoré pred niekoľkými desaťročiami patrili do
sféry bezpečnostných záujmov Moskvy na základe
dohôd víťazných mocností – USA, Veľkej Británie
a ZSSR o povojnovom usporiadaní Európy. Na pre-
lome posledných dekád 20. storočia sa ocitli – po
krátkej ilúzii veľmocenského vákua – v geopolitic-
kom gravitačnom poli Washingtonu, pričom o ich
osude rozhodol generálny tajomník Ústredného vý-
boru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Mi-
chail Gorbačov. Ten sa na veľmi stručné obdobie od
15. marca 1990 do 25. decembra 1991 stal prvým
a posledným prezidentom ZSSR. Najväčšia krajina
na svete sa pod jeho múdrym vedením rozpadla.
Nástupnícke štáty upadli do hospodárskeho chaosu
a vzájomných sporov, ktoré sa aj v ozbrojenej forme
stupňujú už tri desaťročia.

31. 5. 2018
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Současné Česko je rozděleno na tři názorové tá-
bory Jeden presidenta Beneše hájí. Druhý Beneše
haní, pomlouvá a nepříčetně o něm lže. Třetí tábor
mlčí a želbohu nevědomě nahrává pomlouvačům.
V republice existují dva deklaratorní zákony, jeden
i druhý praví totéž. Že TGM a Edvard Beneš se za-
sloužili o stát. Žádný stát světa by nemohl ustano-
vit takové zákony, které by stejně uznávaly zásluhy
presidenta Osvoboditele i presidenta Budovatele,
o němž hanobitelé tvrdí, že to byl zrádce! Odpůrci
presidenta Beneše nemohou dokázat z dějin nic ze
svých lží a pomluv.

První lží o Benešovi je monotónní pomluva
o jeho údajně "zradě roku 1938". President Beneš
nezradil, zradili jeho tehdejší domácí a zvláště za-
hraniční protivníci. Zradu nastartovala již roku
1934 polská vláda. Dodnes zatvrzele mlčí a utajují
v dějinách první pakt polské vlády s Hitlerem o ne-
útočení a spojenectví! Již tehdy si president Beneš
předvolal polského velvyslance Grzybowského
a pravil mu: „Rozbíjíte kolektivní bezpečnost celé
Evropy, opouštíte duch Ženevy a ženete nejen Pol-
sko, ale i nás a Evropu do konfliktu a záhuby!“ Vel-
vyslanec se bránil - Poláci prý tak chtěli ukázat
svou „nezávislost na politice Francie a Anglie"!
Beneš marně přemlouval zástupce Malé dohody,
tedy Rumuny a Jugoslávce, ke společnému odporu
k Němcům. Tehdejší spojenci provedli opak - do-
mlouvali se s Adolfem Hitlerem! Británie nechala
ČSR na holičkách diplomaticky, Francie nakonec
i vojensky. Francouzská zrada byla do nebe volající
– českoslovenští důstojníci po Mnichovu například
ve štábu v Račicích ze sebe strhali všechna britská
a zvláště francouzská vyznamenání! Dnes jediný
státník, který veřejně připomněl pakt Beck – Hitler,
uzavřený roky před paktem Molotov - Ribbentro-
pem, byl ruský president Vladimir Putin.

Druhá hlavní pomluva je o "Benešově lokajství
Západu". Přitom Beneš nebyl jen jakýsi lokaj Zá-
padu a sluha plutokratů, jak o něm tvrdil kolabo-
rant všech kolaborantů  historický Moravec. Svou
politiku kolektivní bezpečnosti založil i na spolu-

práci s tehdy (i dnes) proklínaným SSSR (Ruskem).
Nejdříve vojenskou smlouvou z roku 1935 a misí
gen. Krejčího u Rudé armády. Poté smlouvou o vo-
jenské spolupráci z roku 1941 a nakonec smlouvou
z roku 1943 o vojenské a poválečné spolupráci.
Tragedií, kterou Beneš nezavinil, ale zavinila ji celá
vláda, byla u první smlouvy doložka o nutném sou-
hlasu kolaborantské Francie. Největší veřejný ide-
ový odpůrce Mnichova, L. Rašín, psal E. Benešovi
do Británie do exilu souhlasný list, kde vysoce oce-
nil jeho postoj v době krize. Podle Rašína Beneš
volil ne jako generál, ale jako státník. Za pár mě-
síců po zničení tzv. 2. republiky dějiny daly Bene-
šovi stoprocentně za pravdu. Adolf Hitler okupací
zbytku ČSR roztrhal Mnichovskou dohodu jako cár
papíru. Kde byli všichni Chamberlainové, Daladie-

rové, Lavalové, Déatové, Pilsudští, Horthyové a další
nepřátelé a zrádci ČSR se svými žvásty o stoletém
míru a rušení územních požadavků?

Co dělal Beneš v exilu?  Nešel pohodlně do USA,
jež mu to nabídly, schovat se před Hitlerem. Odešel
do Británie, do boje, nechal se ohrožovat němec-
kými bombami, stejně jako všichni Britové! 

TGM již za života pravil o 1. odboji: Bez Beneše
bychom republiku neměli! Toto se naplnilo i za 2.
odboje.

A kde zůstali generálové, Syrový a Prchala?
Jeden šel sloužit protektorátu. Druhý beznadějně

Kdo hájí Beneše a dekrety, hájí republiku.
Kdo haní Beneše a omlouvá sudety,
je nepřítel republiky
JIŘÍ JAROŠ NICKELLI
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prchal z Polska přes Rumunsko do Británie. Místo
odboje se hanebně spojil se sudety proti Benešově
vládě. Ideově zradil ČSR podruhé po válce, když se
spojil s F. Peroutkou a za nesouhlasu celého čs.
exilu jednal se sudety o možnosti jejich návratu!
(Viz F. D. Raška: Opuštění bojovníci, Academia,
Praha 2009).

Naproti tomu bez Beneše by nebylo ani jediné
čs. perutě v RAF, nebylo by boje letců v Británii, ne-
bylo by 1. čs. armádního sboru v SSSR pod velením
plukovníka Svobody, nebylo by Buzuluku, ani So-
kolova, ani Kyjeva, ani Dukly, ani osvobození naší
vlasti Rudou armádou ve spojení s čs. armádním
sborem. A nebylo by ani SNP. Bez Beneše by nebylo
vyhlášení válečného stavu s Německem a Maďar-
skem, které nás vrátilo mezi antifašistickou koalici
a na stranu vítězných mocností. Po 2. světové
válce by nebylo spořádaného odsunu, za který ČSR
dostala nejvyšší ocenění mezinárodního Červe-
ného kříže. Odsunu, který navrhli Britové, a schvá-
lily vítězné velmoci v Postupimi.

Nikdo se neodvažuje napadat velmoc Británii
a předáky Chamberlaina, který byl před svou smrtí
ideovým otcem odsunu, ani W. S. Churchilla
a A. Edena, praktické tvůrce koncepce odsunu
Němců z ČSR, Polska a Jugoslávie. Jen náš presi-
dent Beneš se stal vítaným hromosvodem zahra-
ničních i domácích lhářů o odsunu. Jen protože ČSR
nebyla velmocí? Jen protože byla a je pokládána za
slabý článek antifašistické koalice se strany Ně-
mecka, což dokládají i neomluvitelné výroky spol-
kové kancléřky Merkelové o tom, že prý „pro odsun
nejsou žádné morální a politické důvody". Paní
kancléřka by se měla vrátit do školských škamen
a poučit se o reáliích barbarské okupace ČSR, k níž
nepřispěli národnostně nehmotní nacisté", ale říšští
a zvláště sudetští Němci, jak to konstatoval ame-
rickým žalobcem Aldermannem i Norimberský
soud! (Ečer, Norimberský soud, Praha 1946, viz Su-
detští Němci ve službách zločinu). Po válce by ne-
bylo spořádaného odsunu, ale byla by tu občanská
válka a řež, jaká byla například v Chorvatsku a Slo-
vinsku, kde titovci bojovali jak s nacisty, tak s do-
mácími ustašovci. Odpůrci Beneše, ti Pithartové,
Hermanové, kníže a další, by měli mlčet, sypat si
popel na hlavy a poučit se z vlastních dějin.

Co znamená prolamování dekretů presidenta
a Národního shromáždění vidíme v rozsudku
o rodu Salmů a dnes v rozsudku o rodu Walderode,
což obojí vynesl hradecký soud. Dle nás pozůsta-

lých po obětech nacismu to byly rozsudky kontro-
verzní. Zatímco v případě Salmů již rozhodl Ústavní
soud dle dekretů, kauzu Walderode to teprve čeká.

Všichni nepřátelé Benešovy republiky se nad
rozsudkem Walderode radují a chystají se na další
křižáckou kořist, rvanou z těla naší nebohé repub-
liky. Jen málo vlastenců se snaží zastavit tento
protistátní příval.

Základní neduh vlasteneckého tábora spočívá
mnohdy v pozici "mrtvého brouka" vůči Benešovu
odkazu. Vlastenecké spolky pohříchu vesměs mlčí
a praktikují postoje "za buky". Projevy odporu jed-
notlivců nestačí.

Je třeba ocenit zásadový postoj zatím jediné vla-
stenecké skupiny, která nejen nemlčí, ale zaujímá
jednoznačný postoj k obraně Eduarda Beneše a jeho
dekretů, k odsunu sudetů, k nepřátelské činnosti
landsmanschaftů. Jsou to Kluby českého pohraničí
a Kruh vyhnaných, jinak též Hraničáři. Za to jim budiž
čest a sláva všech vlastenců, věrných republice.

Pokud nevznikne jednotná benešovská fronta
odporu, nepřátelé republiky - nová panská jednota
proti republice - ji zakopou do druhého protekto-
rátního hnoje jako ti, co vykládají, že republika by
mohla být další spolkovou zemí mocného souseda. 

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

Poslední desetiletí se naplňují prognostická
slova presidenta Budovatele. Zahraniční nepřátelé
Benešovy ČSR - pan Seehofer, Zeihsel, madam
Steinbachová a želbohu i madam Merkelová, opět
útočí. Bez důkazů, bez opory mezinárodního práva,
s vynecháním zvěrstev Třetí říše a sudetů proti
ČSR. Shrňme si to:

Za prvé: Útočí na právní řád republiky nahou
prorazit dekrety presidenta a Národního shromáž-
dění, legitimované ratifikací, a politicky je znemož-
nit, když to nelze učinit právně.

Za druhé: Útočí na revoluční vymoženosti ná-
rodně sociální revoluce let 1945-1947. Především
na konfiskace německého majetku vlastizrádců,
legitimované nejen dekrety (5, 12, 16, 33, 100
a 108), ale především Pařížskou reparační dohodou
z r. 1945 (ve Sb. zákonů č. 150/1947 Sb.), které je
republika právoplatným signatářem, a nezrušila ji
žádná deklarace!

Za třetí: Útočí na odsun vlastizrádných alias su-
detských Němců (loajálních 220 tisíc Němců v ČSR
mohlo zůstat!) a Maďarů, legitimovaný protokolem
Postupimské konference antifašistické koalice. Tři-
cet let tak bezostyšně a lživě útočí na republiku ex-
europoslanec Bernd Posselt a jeho společníci, kteří
si dnes nasadili masku usmíření.  

Nepřátelé státu útočí na požadavek nevyplace-
ných reparací od Německa za všechny škody utr-
pěné okupací, když životy 360.000 padlých obětí

z řad Čechoslováků již nahradit  nelze a žádný
Fond budoucností to nenapraví! Nepřátelé navíc
vznášejí kopu právních pseudoargumentů proti vy-
plácení reparací naší republice, podobně jako vůči
Polsku a Řecku. Plky o promlčení a neplatnosti re-
parací nemají v mezinárodním právu místo.

Tomu všemu musí vlastenecké organizace brá-
nit. Připojit by se měli i zástupci samosprávy

a státních orgánů všech úrovní. Nelze připustit, aby
odkaz Beneše byl stále pošlapáván. Aby se repub-
lika změnila v kolonii cizích mocností. Aby se stala
jakýmsi druhým protektorátem nebo spolkovou
zemí cizího státu. Síly, jež o to usilují, zejména do-
mácí kolaboranty, musí občané včetně oné dosud
mlčící většiny, zastavit všemi legálními prostředky.
Jednotlivci nemohou být blanickými rytíři, nezmo-
hou sami mnoho. Je nutná nová jednotná lidová
národní fronta benešovců. Fronta, která se znovu
po husitsku postaví na obranu republiky a naplní
heslo Hraničářů:

„Jen tehdy zůstane-li naše pohraničí české, zů-
stane českou i celá naše zem!"

7. 10. 2019
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Odsun opravdu neměl být
JAN KRISTEK

Celý tento článek je samozřejmě samé kdyby,
protože naši politici mohli rozhodnutí o odsunu,
které jim bylo pouze dáno na vědomí, ovlivnit, jak
říkám, asi tak stejně, jako mohli ovlivnit krupobití
v Číně.

Teoreticky tu byla možnost s válečnými zločinci,
kteří pak byli odsunuti, naložit podle platných zá-
konů. Vyvstávají ale hned dva problémy. První je,
že už tehdy byli lidé ovlivnění propagandistickým
heslem nebýt jako oni. Nakládat se zločinci byť jen
trochu podobným způsobem, jako předtím naklá-
dali oni s nevinnými oběťmi, by bylo tehdy většině
lidí proti mysli. Nedocházelo jim, že naopak ten,
kdo nechce chránit společnost před zločinci, je je-
jich spolupachatelem, a je tedy jako oni. Druhý pro-
blém byl, že zhruba třetina ze “sudetských“ Němců
byly děti. Co s nimi? Vychovávat milión dětí navíc
by zruinovalo tehdejší válkou zničenou ekonomiku
ještě víc, než ekonomiku zruinoval milión Husáko-
vých dětí narozených v sedmdesátých letech.
(Myslím, že právě tehdy vzniklá stagnace - přes vy-
hlašovaný růst životní úrovně - vedla k nespokoje-
nosti, která usnadnila převrat v roce 1989).
Hitlerjugend také nebyl žádný Pionýr, v rámci vý-
cviku i vraždili děti dovezené z koncentráků. Byli
psychicky podobně narušeni jako dnes třeba dětští
vojáci v Africe, a jejich začlenění do společnosti
proto je podobně problematické. Jako ideální ře-
šení by tehdy bylo poslat je do Německa na převý-
chovu samotnými Němci. To by však tehdy
rozhodně neprošlo u západních spojenců, kteří
chtěli co nejrychleji opět vybudovat silné Německo
proti Sovětskému svazu. Vzhledem k tomu, že ně-
mečtí Němci rozhodně nebyli “sudetským“ Něm-
cům nakloněni, mohl by tyto děti potkat osud dětí
v sirotčincích v 19. století. Takže i u nás by se jistě
tehdy ozvaly hlasy, že je nemůžeme posílat na
smrt.

Problémem odsunu je, že šlo o ty nejfanatičtější
Němce, kteří nikdy neuznali konec války. Odsun jim
umožnil založit organizaci nejpodobnější Islám-
skému státu, a ve válce pokračovat - zejména
v něčem na způsob džihádu proti českému národu.
Jednoznačně se jedná o teroristickou organizaci,
protože, zvlášť zpočátku, byl teror jejich hlavním
nástrojem. Až později se jejich válka stala víc hyb-

ridní. Jezdili sem jako turisté, lezli lidem v pohra-
ničí do domů a vykládali jim, jak je zavraždí a domy
jim seberou, totéž vykřikovali, ožralí levným čes-
kým pivem, po hospodách (číšníci jim tehdy neřekli
jinak než vepři) a po ulicích. Jejich přestavitelé ne-
ustále vydávali výhružná a nenávistná protičeská
prohlášení, která se dostávala i do našich sdělova-
cích prostředků, a pokud lidé poslouchali zahra-
niční vysílání, dostávalo se jim jich i tam. My starší
si dobře pamatujeme, že obyčejní lidé se cítili tě-
mito jejich neustálými výkřiky terorizováni daleko
víc, než celým komunistickým režimem. (Bylo by
však chybou mluvit o revanšismu, protože se ne-
jednalo o žádnou re-akci na něco, ani o žádné opa-

kování něčeho, ale o neustálé pokračování
v útoku).

Později se jim pomocí dezinformační války
a peněz podařilo vybudovat rozsáhlou síť kolabo-
rantů, mnohonásobně překračující počet kolabo-
rantů za války. V případě hajlujícího Václaváku v roce
1942, který je nám tak předhazován, je i sporné,
kolik z hajlujících bylo vůbec Čechů, neboť už před
obsazením nacisty žilo v Praze kolem padesáti tisíc
Němců. Dnes jsou “sudeťáci“ schopni zaplnit jim
skandujícími etnickými Čechy Letenskou pláň. Jako
vždy platí, že poturčenec horší Turka, a tak jsou i po-
žadavky českých “posudetštěnců“ daleko nehoráz-
nější, i než byly požadavky henleinovců. Na rozdíl od
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Hanebné zpravodajství České televize JAN ŽIŽKA

Pokud se celková vyspělost občanské společnosti měří kvalitou zpravodajství veřejnoprávních médií,
jsme na tom asi jako některé rozvojové státy.

Osobně neznám člověka, který by považoval zpravodajství České televize za objektivní a kvalitní.  
K České televizi lze mít celou řadu výhrad – od chudé programové skladby, přes neustálé a únavné

opakování stejných pořadů, nesprávné používání češtiny, neprofesionální práci některých redaktorů atd.
Myslím ale, že největším problémem České televize je její zpravodajská činnost. ČT se ani nesnaží o

objektivitu, jen poučuje, co si máme myslet a jak správně rozumět jejím zprávám.
Jako zajímavý příklad může sloužit skladba zpravodajství České televize 6. června tohoto roku, tedy

ve významný den naší země a výročí upálení Mistra Jana.
1. zpráva – americká cla (cca. 8 minut).
2. situace v automobilkách
3. Německo – politické zpravodajství
4. Thajsko – zatopená jeskyně
5. korupční aféra ve fotbale
6. Jan Hus cca (2 minuty)
Tedy šestá zpráva v hlavní televizní relaci v den, kdy si připomínáme úmrtí Mistra Jana Husa.
Dovedete si takovou skladbu zpravodajství představit v zemi, kde sistují svobodná veřejnoprávní

média?
Dovedete si představit tuto situaci v zemi, která bere vážně svoji historii?
17. 7. 2018 Literární noviny. List pro kritické myšlení

henleinovců, kteří chtěli na začátku “jenom pohra-
ničí“, chtějí dnešní “posudetštěnci“ i odstoupení
prezidenta a premiéra, a neomezenou moc nad
celou zemí. Je ovšem otázkou, jestli už před odsu-
nem nebylo během evakuace organizované němec-
kou stranou odvezeno dostatečné množství kádrů
potřebných k vyhlášení de facto “Sudetského státu“.
K tomu mohla přispět i přílišná velkorysost Rudé ar-
mády k poraženým (kteří se ovšem za poražené ne-

považovali). Ta například v tolik omílaných Pohoře-
licích, když pro evakuované nepřijela slíbená auta
wehrmachtu, nabídla k evakuaci auta svoje. Každo-
pádně k dnešní situaci přispěla tehdejší euforie
z konce 2. světové války, kdy už lidé nechtěli mít nic
společného s násilím - ani jej řešit. Jen málokdo si
tehdy uvědomoval, že nepotrestané násilí se po čase
vrátí.

3. 11. 2019
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NAŠE ZEMĚ VZKVÉTÁ
JAN POLÁČEK 

Anketa LUKu:
Ludvík Vaculík na IV. sjezdu Svazu českosloven-

ských spisovatelů v červnu 1967 v Praze prohlásil,
že „za dvacet let nebyla u nás vyřešena žádná lid-
ská otázka“.

LUK: Jakou lidskou otázku podle Vás vyřešil
a jakou nevyřešil za třicet let kapitalismus?

Kapitalismus u nás po plyšáku restaurovaný
především vyřešil umělou a nelidskou přezaměst-
nanost, která tu čtyřicet let budování socialistické
společnosti byla zavedena, svou povinností praco-
vat porušovala základní lidská práva. 

Václav Havel: „Komunisté vás budou strašit ne-
zaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte.“
(Listopad 1989, Letenská pláň).

Nyní tedy u nás v republice máme konečně
zdravou politiku aktivní zaměstnanosti a stati-
síce nezaměstnaných, byť v období současné
hospodářské konjunktury je nyní nezaměstna-
nost nižší. Ale všeho do času, za rok za dva
podle expertů dorazí další hospodářská krize,
takže nesmutněme a neházejme hned flintu do
žita. Bude líp!

Václav Havel: „Dvacet let tvrdila oficiální propa-
ganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci
v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve služ-
bách imperialismu, od něhož přijímám tučné vý-

služky, že chci být majitelem různých podniků...
Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, pro-
tože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude
zřejmé, kdo jsem a co si myslím.“ (V prosinci 1989
před volbou prezidenta ČSSR).

Po dobu několika roků mi bylo umožněno po-
znat, jak blahodárně třeba na psychiku člověka
působí pobyt v evidenci úřadu práce jako ucha-
zeč o zaměstnání. A to nemluvím o přirozeném
zeštíhlení již nesmyslně zbytnělé peněženky
a zdravosti půstu. Podpora v nezaměstnanosti je
spravedlivě vyplácena jen po několik měsíců.
Poté už na podporu není žádný nárok. To aby ne-
zaměstnaní zbytečně netloustli a tak netrpěli
třeba vysokým tlakem či hrozbou cukrovky, metly
to lidstva z přežranosti. Času na přemýšlení o své
budoucnosti mají tyto nepotřebné lidské zdroje
dost a dost. 

Václav Havel: Pro mne není rozhodující, s jakým
slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké
jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší,
než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socia-
lismem. (Prosinec 1989).

Cestování v MHD a ve vlacích je dnes také
zdravé, neboť těla nás spolucestujících si musí
sama vybudovat imunitu, a to díky sice ne zrovna
vonícím bezdomovcům s mnoha prima nemocemi
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včetně tubery, s parádními otevřenými bércovými
vředy, jen zčásti zakrytými onucemi či nějakými
hadry. Slabší kusy odpadnou, ale to na věci nic ne-
mění. Konečně také můžeme chytit nějaké ty ble-
chy či vši, ty chtěj přece taky žít, taky mají právo
na život a sát krev. I na ubytovně naší firmy se za-
dařilo štěnicím, taky mají právo na život, v noci jen
sají krev mých kolegů tam bydlících, zbytečně zu-
řivě přes den pátrajících po těchto užitečných tvo-
rečcích, naštěstí pro ně dobře poschovávaných.
Netuší tito pomýlení lidičkové, jak zdravé je takové
pouštění žilou.

Václav Havel: Pro mne není rozhodující, s jakým
slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké
jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší,
než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socia-
lismem. (Prosinec 1989).

To všechno se po sametové revoluci povidlo,
a je toho ještě mnohem víc! Máme tu profesio-
nální armádu s polními kaplany, pilně se účast-
nící US mírotvorných uhlovodíkových misí ve
světě, dále máme Armádu spásy a další bohu-
libé instituce, vyvařující pro bezdomovce po-
blivky a krmící je každoročně o svátcích
vánočních za osobního žehnání arcibiskupa Do-
minika Duky, aby jim jejich pobyt tady v tom sl-
zavém, co to říkám, hezkém kapitalistickém
údolí duchovně prozářil. Dokonce milé bezdo-
movce občas nechají i přespat komfortně vsedě
u stolu v pro ně vyhrazené cimře. I díky tomu
v kanalizačních a teplovodních šachtách a pod
mosty pak není taková tlačenice, což je pro
ostatní bezdomovce výhodné. Lidská práva pře-
devším! 

Václav Havel: Možná se ptáte, o jaké republice
sním. Odpovím vám: o republice lidské, která
slouží člověku, a proto má naději, že i člověk po-
slouží jí. Za svůj třetí úkol považuji podporu
všeho, co vede k lepšímu postavení dětí, starých
lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, přísluš-
níků národnostních menšin a vůbec všech ob-
čanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře
než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice
nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabíd-
nuty těm, kteří je nejvíce potřebují. (1. 1. 1990
v novoročním projevu).

Po sametové revoluci se vůbec vrátila spousta
roztomilých nemocí, od svrabu a planých nešto-
vic až po tuberkulózu, nu, taky mají právo tu být.
Jejich práva, stejně jako bezdomovců, nemohou

být přece donekonečna pošlapávána, jako tomu
bylo za komunistů! Bohužel levicové socky jsou
věčně nespokojené. Nadávají a stěžují si na
všechno. Neumějí si přiznat, že příčinou všech
problémů jsou oni sami a nikoliv malé důchody
či platy. Nevěří totiž sami sobě a volí raději ty so-
cijální jistoty v socijálistickém otroctví s plnými
těřichy, než svobodu, poznanou nutnost, se kte-
rou se ovšem spojuje i odpovědnost a příslušný
díl nejistot a lidských práv. Doufají (ovšem zcela
marně, o to se už naši přátelé v US postarají) že
se zas jednou vrátí doba, kdy si budeme zadky
vytírat novinami, protože v krámech nebude to-
aleťák a budeme stát tři hodiny ve frontě na ba-
nány.

******************************** 
Co se nepovedlo?
Žel bohu protiraketový US vyhledávací a na-

váděcí radar EBR, potřebný pro US antirakety,
umístěné v Polsku a Rumunsku, se zaparkovat
v Brdech nepovidlo. Severokorejské a íránské
balistické rakety nám a ostatním svobodymilov-
ným státům Západu tak dál hrozí. Ale díky člen-
ství České republiky v čistě obranné alianci
NATO jsme zabezpečeni alespoň před agresivně
mírovým Putinovým Ruskem, které ohrožuje do-
dávkami ropy a plynu nás, západní Evropu
a hlavně nebohé US. Zničení Ruska v globálním
nukleárním konfliktu bude ve prospěch celé,
dnes už beztak přelidněné planety. Po 3. světové
válce zbylé (asi možná jen trochu svítící) lidstvo
bude ale moci začít konečně budovat Nový svě-
tový řád, svou světlou (radio)aktivní, multikulti
a genderově vyváženou (ne)zdegenerovanou bu-
doucnost.

Naši ukrajinští benderovští přátelé jiné přání ne-
mají. Ano, jsou tu ještě ty rusofilní proruské kon-
spirační weby, které kalí vodu, že, ale s těmito
pomýlenými lidmi si Velký Bratr jistě hravě poradí.
Ostatně jejich podrobné seznamy jsou již zpraco-
vány Evropskými hodnotami a dalšími spřízněnými
bratry v informační zbrani, a připraveny k dalšímu
použití. Panáčkové, jak se do lesa volá, tak se
z něho ozývá!

Konečné řešení lidské otázky za dodržování lid-
ských práv sexuálních LGBTQ menšin všech pěti
pohlaví a miliónových chlívků pro demokracii se už
za zpěvu Anety Langerové a Conchity Wurst blíží!
Lidé, bděte! 

23. 11. 2019 
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Bylo nebylo 
aneb 
O ukradené evoluci 
JAROSLAV ČEJKA

Za titulek těchto řádků jsem si zvolil slova, kte-
rými začínala nejedna pohádka mého dětství. Ale
mohly by jimi začínat i mnohé pohádky o událos-
tech roku 1989. Ať už nám je vyprávějí konformní
média, nebo je šíří pamětníci na internetu. A poli-
tické pohádky patří k těm nejvýživnějším. Čerpá
z nich literatura stejně jako výtvarné umění, diva-
dlo či film a pracují s nimi i poslušní historici, k je-
jichž úkolům patří mimo jiné přepisování historie
a adorace vítězů, kteří si začínají uvědomovat, že
získat moc je mnohem snazší než si ji udržet.

Já se tu však nechci zabývat rozmotáváním za-
motaného přadena pohádek o třech mocenských
proudech, které se v Československu koncem
osmdesátých let snažily strhnout moc na svou
stranu, ani o cizích tajných službách nebo domá-
cím odboji několika desítek disidentů, které z toho
těžily. Nebudu řešit, kdo svolával památnou de-
monstraci studentů na Albertov, kdo ji svedl k po-
chodu do centra a nakonec zavedl až na Národní
třídu, ani kdo jí postavil do cesty ozbrojený poli-
cejní kordon, či později vypustil do éteru falešnou
zprávu o mrtvém studentovi Šmídovi, kterého tak
dobře sehrál agent StB Žifčák, aniž by se za svůj
výkon dočkal nějaké té ceny od herecké asociace.

Chci se jen ohlédnout za jednou z událostí české
kultury v onom osudovém roce 1989. Jde mi o ná-
sledky rozhodnutí z roku 1988, aby byly znovu po-
souzeny tzv. trezorové filmy, tedy filmy, jejichž
veřejné promítání v kinech a uvádění v televizi bylo
zakázáno buď hned na samém počátku normali-
zace, nebo které byly zakazovány postupně - nej-
častěji z důvodů emigrace některého z jejich tvůrců.

Na základě onoho rozhodnutí založilo tehdejší
vedení Československého filmu dvě komise. Jednu
pro posouzení celovečerních filmů hraných a dru-
hou pro krátkometrážní a dokumentární snímky.
Obě komise pak postupně zhlédly všechno, co se
za normalizační léta v „trezorech“ nahromadilo.
V první z nich zasedal kromě jiných režisér Jiří

Svoboda, ve druhé
mezi dalšími i já. 

Na plátně se stří-
daly filmy Kočár do Vídně, O slavnosti a hostech,
Skřivánci na niti, Škola otců, Všichni dobří rodáci,
slavné Ucho a další a další. Na přelomu let 1988
a 1989 obě komise dokončily svou práci a dopo-
ručily návrat všech posuzovaných celovečerních
a většiny dokumentárních filmů do široké distri-
buce. Jen několik málo dokumentů bylo předur-
čeno pouze k promítání ve filmových klubech.
V trezorech nemělo zůstat nic.

Po schválení odborem kultury ÚV KSČ, které si
vyžádal tehdejší ústřední ředitel Čs. filmu, byly
v létě roku 1989 ty celovečerní filmy, které existo-
valy pouze v jednom exempláři, zařazeny do výroby
potřebného počtu kopií. 

Krátce po listopadových událostech si však same-
toví revolucionáři zmíněné uvolnění trezorových filmů
neohroženě přivlastnili. Ze lži je však brzy usvědčilo
to, že už začátkem roku 1990 vyhráli na Berlinale
Menzlovi Skřivánci na niti Zlatého medvěda. Filmy
na festivaly se musí přihlašovat s několikaměsíčním
předstihem a výroba potřebných filmových kopií v té
době trvala také pár měsíců, což filmoví „revolucio-
náři“ prostě nemohli stihnout. Lidem znalým věci
bylo tím pádem jasné, že Skřivánky na niti vyslaly na
berlínský festival ještě „staré struktury“, ale proč to
zbytečně věšet lidem na nos, že? 

Pro zasvěcené pamětníky tato epizoda samo-
zřejmě nemůže být nijak překvapující. Tak zvanou
„perestrojku“, česky řečeno přestavbu, kterou Slo-
váci ironicky nazývali „prekabátenie“, v Českoslo-
vensku (podobně jako v SSSR) mnozí staří
a ostřílení funkcionáři a pracovníci stranického
a státního aparátu bojkotovali nebo sabotovali.
(Podle všeho zdržovali i výrobu potřebných kopií
uvolněných filmů.) Jenže v tehdejší komunistické
straně a uměleckých svazech během osmdesátých
let přibývali mladší lidé, kteří s (ne)kulturní politic-
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kou zvůlí počátku sedmdesátých let neměli nic
společného a kteří se v rámci možností snažili pře-
lstít normalizační dozor a prosazovat kvalitní díla
i jejich autory buď pod cizími jmény lidí, kteří si tak
vysloužili označení „pokrývači“, nebo pod pseudo-
nymy. A pokračující „perestrojka“, o které se dnes
vůbec nemluví, nebo se bagatelizuje, jim v tom sa-
mozřejmě uvolnila ruce.

Proto se mohly už v roce 1988 začít vracet do
veřejných knihoven knihy, které z nich byly norma-
lizačními koniáši vyřazeny, proto se už v průběhu
roku 1989 objevovaly v edičních plánech naklada-
telství tituly autorů téměř dvacet let umlčovaných
(včetně signatářů Charty 77), proto mohlo Západo-
české divadlo v Chebu uvést už počátkem „same-
tového“ roku obnovenou premiéru dvacet let
zakázaného Topolova Konce masopustu a Vino-
hradské divadlo v Praze koncem sezóny 1988/89
novou hru téhož autora Hlasy ptáků. A tak dále
a tak podobně.

Výsměchem této kulturní evoluci i slavnému
heslu sametových revolucionářů „Nejsme jako
oni!“ se pak stalo stažení inscenace Jiřího Žáčka
Ptákoviny podle Aristofana, kterou „evolucionáři“
s odřeným hřbetem uhájili proti snahám některých
předlistopadových funkcionářů zakázat ji hned po
její premiéře. Důvodem jejího stažení v roce 1990
bylo, že by ji diváci mohli chápat jako kritiku no-
vého polistopadového vedení státu!

Není žádným tajemstvím, že mnozí řadoví de-
monstranti z listopadových náměstí, ale i někteří

disidenti a studen-
ští vůdci z roku
1989 si začali dříve
či později stěžovat,
že jim byla jejich
revoluce ukradena.
Budiž mi dovoleno
připomenout, že té
části naší generace
nadšených příz-
nivců osmašedesá-
tého roku
a myšlenky „socia-
lismu s lidskou
tváří“, která se nor-
malizátory nenechala zahnat do kouta a soustavně
usilovala o „mírný pokrok v mezích zákona“, byla
ukradena její „evoluce“. Vzápětí pak byla, řečeno
slovy Milana Jungmanna, „zatlačena bez odporu
do bezvýznamnosti“, ve které je zásluhou po sta-
linsku se zostřující třídního boje, důsledené ostra-
kizace a třicet let trvající cenzury mlčením držena
dodnes.

Postsametoví stalinisté prostě nezklamali a je-
jich pokračovatelé, kteří časy, o nichž je řeč, vůbec
nezažili, se chovají jako rudí gardisté za dávné
Maovy „kulturní revoluce“. Samozřejmě že dnes
řádí o level výš. A s novým Velkým kormidelníkem
malé postavy (zato však bujné ohnivé kštice)
v čele!

4. 10. 2019
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O perestrojce a glasnosti
MICHALU ČERNÍKOVI otázky kladl DANIEL RŮŽIČKA

• Jak jste v polovině 80. let vnímal perestrojku
v SSSR a její vývoj od reforem ekonomiky, až po
uvolňování v politice i v celé společnosti (resp. glas-
nosť)? Jaký je Váš současný názor na tehdejší so-
větskou perestrojku, na její možný další vývoj?

Nejen pro mne, ale pro celou naši generaci zna-
menala perestrojka a hlavně glasnosť naději, že
i u nás se pootevřou dveře k mnohým svobodám,
které nám až dosud byly odepřeny. Pro naši gene-
raci to znamenalo především svobodu slova. V tele-
vizi jsem s nadšením sledoval rozhovory s předními
sovětskými spisovateli v moskevské kavárně tele-
vizní věže Ostankino. Vzpomínám na tehdejší slavné
spisovatele, jako byli Čingiz Ajtmatov, Valentin Ras-
putin, Andrej Vozněsenský. 

• Jak jste vnímal nový pohled vedení KSSS na
vlastní dějiny (například kritika stalinismu…)?

S kritikou stalinismu jsem se především sezna-
moval v našem tisku už roku 1968, pro mne to bylo
projasnění pohledu na minulost, který jsme měli
oslepený školní výukou a rozhlasem. 

• Jak jste v tomto kontextu vnímal českosloven-
skou přestavbu, její vývoj a průběh (hra na pře-
stavbu?). Byla podle Vás nějaká šance, že bude
vypadat podobně jako sovětská?

Byl jsem dost zklamán, naději jsem vkládal pře-
devším do sovětské glasnosťi, a ta u nás měla za-
vřené dveře.

• Byla šance, že v ČSSR opravdu začne glasnosť?
Politická elita se svobody slova bála. Jednou mi

vyprávěl spisovatel Stanislav Vácha, že na ÚV KSČ
vznikly dva týmy z řad ekonomů a politologů, on jako
ekonom že je v jednom týmu, a pracují na programu
ekonomické přestavby. Co si vzpomínám, v navrho-
vané perestrojce mělo jít k ústupu centrálního řízení
ekonomiky, k částečnému uvolnění tržních vztahů,
mělo být povoleno drobné a střední podnikání, mělo
dojít k útlumu těžkého průmyslu a podobně. Svým
způsobem šlo o inspiraci reformou, kterou v roce
1968 navrhoval ekonom Ota Šik.

• Jak jste vnímal tehdejší postoje jednotlivých
nejvyšších stranických představitelů (Gustáva Hu-
sáka, Lubomíra Štrougala, Vasiľa Biľaka, Miloše Ja-
keše, Ladislava Adamce) k přestavbě v ČSSR?

Považoval jsem za nejprogresivnějšího Lubomíra
Štrougala. Ale spíše jsem vnímal celou tu plejádu

tehdejší politické elity dnes už neznámých jmen -
bylo to převažující množství dogmatiků, hlupáků, ali-
bistů, kariéristů - prostě deprivantů. 

• Byl rok 1968 pro vývoj československé pře-
stavby problémem? Na jedné straně podobnost so-
větské perestrojky s pražským jarem 1968 (Akční
program KSČ, uvolnění ve společnosti, svobodné in-
formování médií), a na druhé straně ve vedoucích
funkcích lidé spojení s potlačením procesu praž-
ského jara 1968 a následnou normalizací.

Tohle hodnocení spíše patří historikům a polito-
logům.

• Jaký byl postoj členů Svazu českých spisova-
telů k přestavbě? Co převažovalo: upřímný postoj
k sovětské perestrojce nebo jen pragmatický sou-
hlas, nebo šance na změny v Československu, nebo
přístup: přežili jsme Chruščova a jeho reformy, pře-
žijeme Gorbačova?

Ve Svazu českých spisovatelů bylo mnoho starých
dogmatiků, kteří ovládali Svaz, a k naší tehdy mladé
generaci z jejich strany vládla nedůvěra.

• Jak jste konkrétně pociťoval uvolňování v umě-
lecké tvorbě v Československu?

V druhé polovině osmdesátých let jsem jako
autor i čtenář pociťoval v Čechách mírné uvolnění,
které však mělo velké limity. Na Slovensku bylo
uvolnění mnohem větší, a to zásluhou tehdejšího
ministra kultury, básníka Miroslava Válka. Jeho zá-
sluhou například na Slovensku nebyli mezi spiso-
vateli disidenti - až na Tatarku a Ťažkého, ale ti
sami odmítali v systému publikovat, i když jim to
Válek nabízel. Vím však, že třeba zrovna Tatarka
a Ťažký dostávali od Slovenského literárního fondu
stipendium. 
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*Zasahoval aparát KSČ (Oddělení kultury ÚV KSČ,
tajemníci ÚV KSČ) do činnosti Svazu i po zahájení
československé přestavby?

ÚV KSČ, nejen jeho oddělení kultury, měl pod bed-
livým dozorem všechny umělecké svazy, jejichž čin-
nost sice přímo neřídil, ale výrazně ovlivňoval. Když
jsem v září roku 1988 na zasedání výboru SČS před-
ložil návrh návratu zakázaných spisovatelů zpátky do
literatury a po velkém sporu s dogmatiky bylo přijato
usnesení v intencích mého návrhu, hned druhý den
jsem měl telefonáty od ideologického tajemníka Jana
Fojtíka a vedoucího oddělení kultury KSČ Miroslava
Műllera, co se to u nás děje. Poslal jsem jim po šo-
férovi usnesení výboru SČS. Nelíbilo se jim to. Fojtí-
kova podřízená, ideologická tajemnice pro Čechy M.
Hutterová mi zpočátku chtěla přes sekretářku dávat
po telefonu příkazy, a já ji dvakrát zase přes sekre-
tářku vzkázal, že mým nadřízeným orgánem je sjezd
SČS, v době mezi sjezdy jsou konference anebo
výbor SČS, a jim jsem také odpovědný. Nemohli mě
odvolat, byl jsem volený orgány Svazu českých spi-
sovatelů - i když jsem byl zvolený z iniciativy ÚV KSČ.
Například v lednu roku 1989 byla na Václavském ná-
městí manifestace připomínající výročí upálení Jana
Palacha. Policie manifestaci rozehnala. Volal mi ide-
ologický tajemník Jan Fojtík, abych za spisovatelský
svaz udělal prohlášení na podporu „pendrekového“
zákroku. Odmítl jsem s tím, že v březnu svolávám
konferenci SČS, na níž se spisovatelé vyjádří k poli-
tické situaci u nás. Stejně tak jsem se odmítl vyjádřit
v televizi. Na březnové konferenci SČS pak s protek-
torským projevem vystoupila tajemnice ÚV KSČ M.
Hutterová, ale spisovatelé ji nenechali domluvit a vy-
pískali ji. Odešla s pláčem a z konference odjela.
Někdy na přelomu jara a léta jsem měl schůzku s vy-
sokým komunistickým funkcionářem Miloslavem
Dočkalem, kterou inicioval. Informoval jsem ho, že
v edičních plánech nakladatelství, hlavně v naklada-
telství Práce, jsou zařazeny knihy až dosud u nás za-
kázaných spisovatelů. Mimo jiné jsem mu navrhl, aby
ve Vinohradském divadle byla co nejdříve uvedena
nějaká Havlova hra. Překvapila mne jeho vstřícnost
a slíbil podporu. 

• Jak byste charakterizoval lidsky i profesně Mi-
roslava Műllera?

Vím, že byl piják, na jednu stranu se choval aro-
gantně, na druhou stranu přátelsky, třeba i ke mně.
Byl to protřelý funkcionářský hráč. 

• V roce 1989 nastoupil do čela Odboru kultury
Jaroslav Čejka. Jak jste vnímal tuto změnu?

S Čejkou jsme se znali od počátku 70. let, názo-
rově jsme spolu rezonovali. Vadilo nám, že mnoho
spisovatelů je zakázaných. Počátkem 80. let jsme
oba věděli, že na naší generaci bude, abychom
v české literatuře sjednali nápravu. Jaroslav Čejka
dělal, co bylo v jeho moci, ale na ÚV KSČ měl mnoho
mocných protihráčů. 

• Jaký byl Svaz spisovatelů v roce 1987, v době
Vašeho nástupu do funkce tajemníka svazu? Kon-
zervativní? Nebo se tu již projevovaly prvky pere-
strojkového přístupu?

Na půdě vedení SČS vládly velmi konzervativní po-
stoje, žádná perestrojka a glasnosť se tu neprojevovaly,
byly nežádoucí. Můj nástup na půdu SČS předzname-
nával nutnou generační výměnu. Jako tajemník pro
mladou literaturu jsem se seznamoval s fungováním
aparátu SČS a s organizačními záležitostmi.

• Vaší snahou bylo sjednotit tři proudy české li-
teratury – oficiální, exilové a samizdatové. Jak se na
tuto vaši aktivitu dívalo nejvyšší vedení KSČ? Jak ji
vnímali členové vedení svazu českých spisovatelů?
Jak to vnímala členská základna? Jak to vnímaly
ostatní umělecké svazy? Jak to vnímali ve federál-
ním svazu spisovatelů. Předpokládáme, že jste na
svazu spisovatelů měli ZO KSČ. Jak tuto Vaši aktivitu
hodnotil tento orgán?

Vyhlášení mého programu a jeho následné schvá-
lení výborem SČS v září roku 1988 nejvyšší vedení
KSČ opravdu zaskočilo. Moje snažení o nápravu se
jim vůbec nelíbilo, nebyl jsem poslušným vykonava-
telem jejich vůle, jak si zpočátku mysleli. Velkou pod-
poru jsem měl u svých generačních kolegů, kteří již
působili ve výboru SČS. Z těch starších jsem měl
podporu prof. Jiřího Hájka, který měl u naší generace
autoritu. Většina spisovatelské členské základny
tento krok přijímala velmi kladně. S federálním před-
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sedou Svazu Janem Kozákem jsme se jen zdravili,
jinak jsme se nebavili. Oba federální tajemníci pro
zahraniční styk Věra Adlová a Rudolf Chmel stáli na
mé straně. ZO KSČ ve Svazu spisovatelů neovlivňo-
vala mou práci, měl jsem její tichou podporu, a to zá-
sluhou její předsedkyně V. Adlové. Zasedání
předsednictva a výboru SČS se odehrávala ve střetu
s dogmatiky. Situace se změnila koncem února roku
1989, kdy federální výbor na mé doporučení zvolil do
funkce předsedy Svazu československých spisova-
telů Miroslava Válka. Ještě před zahájením federál-
ního výboru, který jsem řídil, mi sekretářka přinesla
abdikační dopis Jana Kozáka. S Válkem jsme pak
spolu projednávali většinu kroků k narovnání, napří-
klad on jako federální předseda a zkušený politik si
vzal za úkol obnovení činnosti PEN klubu. 

• Měl jste s tímto programem (cílem) otevřené
dveře do rozhlasu a televize? Bylo zde nasloucháno
a projevilo se to například v literárních publicistic-
kých pořadech? Byl jste do nich zván a měl jste
možnost o tom veřejně v rozhlase a televizi mluvit?

Možná mám už děravou paměť, ale musím říci,
že možnost mluvit o zásadních bodech našeho pro-
gramu v televizi a rozhlase zájem neměli.

• Jak jste vnímal přestavbu ve vysílání v rozhlase
a v televizi? Dle Vašeho názoru, byla či nebyla čes-
koslovenská přestavba znát z vysílání publicistic-
kých, zpravodajských a uměleckých pořadů? 

Po více než třiceti letech se necítím kompetentní
situaci v rozhlasu a televizi hodnotit. Mám takový
pocit, že v televizi a rozhlasu o žádnou přestavbu
a glasnosť nešlo.

• Jak jste vnímal podpisy významných umělců
pod peticí Několik vět, jako byla Hana Zagorová, Jiří
Bartoška, Josef Kemr či kulturních pracovníků pod
peticí Iniciativa kulturních pracovníků, Petice za pro-
puštění Václava Havla, Petice za propuštění redak-
torů Lidových novin?

Už jsem se podrobněji vyjadřoval v jednom ze
svých rozhovorů, že jsem v roce 1977 nepodepsal
Antichartu. Jinak si velmi dobře vzpomínám na pe-
tici Několik vět, protože brzy po ní někdo na ústřed-
ním výboru KSČ vypracoval provolání Několik
pádných vět. V druhé polovině července jsem byl na
dovolené na Ždáni a tam mi volal jeden funkcionář
ÚV KSČ. Informoval mne o provolání Několik pád-
ných vět s tím, že za mnou přijde řidič ze SČS, a pro-
volání mi přiveze. Provolání jsem nepodepsal, nelíbil
se mi způsob manipulace, se zněním textu jsem ne-
souhlasil. Několik pádných vět bylo debaklem. Fe-

derální předsednictvo SČSS koncem dubna 1989
vydalo prohlášení za propuštění Václava Havla z vě-
zení, které formuloval předseda SČSS Miroslav
Válek. Podepsalo jej předsednictvo SČSS ve složení:
Ján Solovič, předseda SSS, Ladislav Ballek, tajemník
SSS, Vladimír Mináč, Rudolf Chmel, tajemník SČSS,
Ľubomír Feldek, Michal Černík, předseda SČS, Věra
Adlová, tajemnice SČSS, Josef Peterka, tajemník
SČS, Josef Šimon. Prohlášení bylo adresováno ČTK,
televizi, rozhlasu a některým ústředním deníkům,
avšak nebylo nikde zveřejněno. Text byl proto poštou
rozeslán všem členům SČS. 

Zde je znění prohlášení:

Dne 21. dubna 1989 zasedalo předsednictvo
SČSS. Projednalo mimo jiné protesty proti odsouzení
Václava Havla, respektive intervence v jeho pro-
spěch.

V posledních dnech a týdnech intervenovaly na
SČSS za Václava Havla tyto zahraniční kulturní in-
stituce: Svaz spisovatelů Dánska, Svaz spisovatelů
Slovinska, Svaz spisovatelů Srbska, Svaz spisova-
telů Maďarska, Svaz spisovatelů Norska, Svaz pra-
cujících Tisk+papír- NSR, PEN Maďarsko, Srbsko,
SSSR-Estonsko, Literární společnost Wellesto - Es-
tonská SSSR a některé jiné méně významné kulturní
organizace 

Předsednictvo SČSS věc posoudilo a zaujalo k ní
toto stanovisko: Václav Havel nebyl souzen za svou
literární tvorbu, ani za své názory. SČSS nesouhlasí
s jeho názory, ale hájí jeho práva na ně. 

Veřejné manifestování těchto názorů tak, jak tomu
bylo v případě Václava Havla za jeho organizátorské
a osobní účasti, vyvolalo však společenské napětí
a vědomě uvedlo do nebezpečí množství především
mladých lidí. Tento postup není ani politicky ani
eticky přijatelný. Je v rozporu se zákony, které je jistě
možné měnit, ale pokud se tak nestane, je třeba je
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respektovat. Úcta k zákonům a jejich dodržování je
základním atributem každého právního státu. 

SČSS proto nemůže převzít odpovědnost za tako-
véto jednání Václava Havla, ani za jeho následky, tím
spíše, že Václav Havel není jeho členem.

Nicméně dává však SČSS přednost politické ar-
gumentaci a dialogu před represemi. Zvláště zdů-
razňuje potřebu prohlubování demokracie, bez které
není možné realizovat přestavbu. 

Dle našeho názoru ne bezvýhradně nutné represe
zhoršují společenské klima, jsou společensky příliš
drahým provizoriem a ve svém důsledku přispívají
k popularizaci opozice. 

Z morálních příčin nemůžeme pominout ani hlasy
některých spisovatelů a členů jiných uměleckých
svazů. Především těch, kteří nepodepsali „nátlako-
vou iniciativu kulturních pracovníků“ a obrátili se se
svými výhradami na představitele stranických
a státních orgánů nebo využili prostor vnitrosvazové
demokracie. Tyto hlasy považujeme za politicky le-
gitimní. Bez přihlédnutí k nim není možné budovat
ani udržet jednotu tvůrčích svazů.

Je nutné usilovat o trpělivý a celospolečensky di-
alog a vytvořit jeho právní garance. K psychologické
podstatě socialismu nepatří strach ale důvěra, pro-
tože cesta k budoucnosti nevede přes konfrontace
ani přes vyhraněné krajní požadavky, ale jen přes
prohlubování demokracie politickými prostředky.

Mírou politiky je a bude v poslední instanci vždy
člověk.

• Neměl jste v souvislosti s tím problémy se
Státní bezpečností? Neměla StB snahu dostat Vás
„pod kontrolu“?

První přímou zkušenost s StB jsem měl v roce
1973. Když mne propouštěli z vazební věznice v Ru-
zyni, kde jsem byl za smyšlené obvinění několik
týdnů, odvezli mne nejprve do Bartolomějské. Tam
se mnou rozmlouvali dva mladí pracovníci. Říkali, že
mne do vazby dala prokurátorka, která se tu v pa-
desátých letech podílela na procesech a nemá ráda
novináře, intelektuály a spisovatele, že odsoudila
Ivana Martina Jirouse, řečeného Magora a Jaroslava
Kořána, a že za mnou budou stát, aby se nic tako-
vého již neopakovalo, a já jim na oplátku budu po-
dávat informace o dění v redakci. Odmítl jsem
nabízenou spolupráci. Až mnohem později mi došlo,
že to byla jedna z metod, jak získávat spolupracov-
níky StB. Když jsem se stal předsedou spisovatelské
organizace a začal s naplňováním našeho pro-
gramu, začínal jsem pociťovat některé kroky StB.

Počátkem léta 1989 jsem měl v kavárně Národního
divadla schůzku s Ivanem Klímou, kde jsme projed-
návali znovuobnovení činnosti PEN klubu, které se
mělo konat v Chodovské tvrzi za účasti třiceti spi-
sovatelů publikujících a třiceti zakázaných. Počát-
kem srpna před spisovatelským setkáním
Chodovskou tvrz zablokovali příslušníci StB a spiso-
vatele dovnitř nevpustili. Z postu předsedy SČS jsem
napsal tajemníkovi KSČ Janu Fojtíkovi stížnost na
postup StB. Brzy poté mi před domem několik týdnů
parkovala zelená škodovka a v ní vždy někdo seděl.
Provokativní odposlech a hlídání jsem chápal jako
varování. 

Když jsem v létě obdržel písemné pozvání pátera
Jana Anastáze Opaska na zářijové setkání exilových
a zakázaných spisovatelů do Frankenu, poslal jsem
tam dva zástupce SČS, spisovatele Petra Prouzu
a Vladimíra Kolára. Na hraničním přejezdu je přísluš-
níci StB vyvedli z rychlíku, vyšetřovali je a vlak jim
nechali ujet. Do Frankenu dojeli dalším vlakem. Na
zpáteční cestě jim provedli to samé. Z postu před-
sedy SČS jsem opět napsal tajemníku KSČ Janu Foj-
tíkovi stížnost na postup StB s tím, že delegování do
Frankenu bylo řádně projednáno na vedení SČS. 

Aparát Svazu měl kolem 25 pracovníků, z nichž
nejméně tři přímo spolupracovali s StB. Jedním
z nich byl tajemník pro personální otázky, který se
v listopadových událostech hodil marod a již se ne-
ukázal. Po převratu mne překvapilo, kolik spisovatelů
a novinářů z těch publikujících i zakázaných bylo na
seznamu spolupracovníků StB. Byli tam i agenti či
rezidenti. Někteří z těch nejvíce aktivních pak po pře-
vratu svou spolupráci s StB odčinili, prostě se z nich
stali nesmiřitelní bojovníci, antikomunisté, jejich
jména posléze ze seznamu spolupracovníků StB
zmizela, ostatní v seznamu zůstali. 

březen 2019 / 7. 5. 2019
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K současným vážným problémům
vzdělávání
MARIE L. NEUDORFLOVÁ

Médii proběhly čtyři závažné zprávy, zakládající
se na neblahých trendech, které lze pozorovat už
delší dobu. Potřebovaly by odbornou i veřejnou dis-
kusi, neboť se dotýkají dlouhodobé perspektivy
úrovně našeho národa. Dnes se budu věnovat prv-
ním dvěma.

První zpráva, kterou chci zmínit, se týká inkluze.
Navzdory odporu učitelů byla do škol zavedena in-
kluze hendikepovaných dětí, tj. dětí, které nestačí
tempu těch s běžnými schopnostmi. Na pomoc ta-
kovým školákům je ve třídách už nyní zaměstnáno
kolem šesti tisíc asistentů. Od počátku bylo jasné, že
reformou utrpí úroveň výuky, což potvrzuje obecná
zkušenost učitelů. Dlouhodobě je přitom úroveň spo-
lečnosti naprosto závislá na plnohodnotném rozvíjení
vědomostí a schopností mladých lidí, zvláště těch na-
daných. Nedostatečné základy vědomostí a sociali-
zace nemohou být téměř nikdy kompenzovány
pozdějším vzděláním. Největší problém je, že v po-
zadí reformy byly daleko spíše politické motivace než
ty humanitní. Vůbec se nevzaly v úvahu dlouhodobé
cenné domácí zkušenosti se vzděláváním dětí, které
potřebují specifické přístupy ve speciálním druhu
škol. Právě tam by patřili i asistenti pro spolupráci se
speciálně vzdělanými učiteli. Tím by asistenti zvládli
více dětí než jen jedno. Ušetřené finance by se mohly
věnovat na vzdělávání učitelů, kterých je nedostatek,
a na efektivní výuku. Místo toho jsou přetížení učitelé
obtěžování nejrůznějším doškolováním atd. Bylo by
naivní nedojít k závěru, že snížení úrovně základního
školství bylo jejím hlavním účelem. Veřejnost by měla
vědět, odkud přišla iniciativa k této reformě.

Druhá zpráva se týká tlaků, tentokrát rovnou
z OSN, které jsou alarmující pro většinu zodpověd-
ných lidí, neboť otevírá dětem od čtyř let sexuální di-
menzi – s poukazem na libido. Tato stránka se tak
dětem otevírá nepatřičně předčasně. Vše se děje na
úkor zdravého mravního a emocionálního rozvoje
a zodpovědnosti vůči sobě i druhým. Tyto záměry ob-
rací na ruby tradiční hodnoty naší kultury související
s cudností, mravností, zdravým intelektuálním du-
ševním rozvojem a kladením duševního rozvoje nad
pudy. Snaha odsunout vědomí sexuality do pozděj-

ších let byla ne-
smírně důležitým
aspektem v pozadí
rozvoje úrovně naší
civilizace. Má stále
svou platnost,
i kdyby často šlo jen
o ideál. Je třeba
zdůraznit, že i pocit
viny byl civilizačně důležitý, jakkoli byl mnohdy zne-
užívaný. Odložení pudových záležitostí umožňovalo
rozvoj sebekontroly, hlubší socializaci, zdravější fy-
zický a emocionální vývoj, schopnost přátelství, ka-
marádství, umožňovalo silnější pocit sounáležitosti
a důvěry mezi lidmi. Kultivace zodpovědnosti vůči
sobě i druhým je poměrně náročnou záležitostí. Na-
rušování tohoto principu je již dlouhodobý problém.
Odvíjí se od módy, reklam, literatury, a falešného dů-
razu na sex jako na hlavní zdroj štěstí, třebaže ten
naopak může být vážným zdrojem destruktivních sil.
Nyní se tedy obrací pozornost již na rané dětství, za-
číná se prvním nenápadným krokem. Když to projde,
půjde se dál, v duchu liberálního individualismu, pod-
ceňujícího důležitost úrovně společenského nivó da-
ného vzájemnou úctou, zodpovědností a důvěrou,
prací pro obecné dobro. Do tohoto kontextu určitě
nepatří sexuální záležitosti a vztahy redukované na
pudovou oblast. Ve vztahu k dětem nelze tento pří-
stup nazvat jinak než jako mravní ohrožení dětí.
Obecně je útokem na základy společnosti jako entity
kulturně a mravně soudržné. V pozadí relevantních
tlaků není jen hloupost a oportunismus lidí, kteří se
propůjčili neosvícenými a dokonce lživými argu-
menty k prosazování pudové dimenze do života dětí
a dospělých jako legitimní věci, ale i ekonomický
a politický zájem. Nedospělost je přístupná nejrůz-
nější manipulaci a dá se na ni neskutečně vydělávat.
Je žádoucí hlavně pro globalizační nadnárodní síly,
jimž vadí vzdělaní, politicky a morálně dospělí lidé.
Vadí jim národy, schopné hájit morálně i intelektuálně
své sociální, kulturní a národní zájmy, schopné ovliv-
ňovat politiku v zájmu obecného dobra a spravedl-
nosti. Není tedy náhoda, že kulturou, politikou
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a různými teoriemi je zájem lidí tlačen více a více do
soukromé sféry, včetně pudové.

Média dlouhodobě referují o čtyřech závažných
zprávách či okruzích, které si zaslouží odbornou
i veřejnou diskusi, neboť se dotýkají fatálních per-
spektiv rozvoje českého národa. V prvním dílu
svého článku jsem se věnovala dvěma z nich. Kri-
tizovala jsem zaprvé škodlivost prosazování in-
kluze hendikepovaných dětí, což vede
k záměrnému snížení úrovně vzdělání ostatních,
a zadruhé jsem odmítla snahy probouzet sexualitu
už u malých dětí, za čímž je patrný – ze zištných
důvodů vedený – atentát na duševní vývoj a hlubší
emocionální socializaci dospívajících. Dnes hle-
dám, co se skrývá za pokusy rušit víceletá gymná-
zia. Dále se zamýšlím nad tím, komu ku prospěchu
může být vyvíjení úsilí, které vede ke zbavení zna-
lostí historie a překrucování zbylých dějin.

Jistě není náhoda, že třetí zpráva, která proběhla
médii, se týká parlamentní debaty o rušení vícele-
tých gymnázií. Hlavní argument tady zní, že jejich
existence prohlubuje společenské rozdíly mezi
mládeží. Jde o nečestný argument, neboť hlavní
rozdíly mezi žáky se týkají sociálních podmínek
včetně tlaků reklam na mladé lidi. Podsouvá se jim
„být in“ a nebýt „socka“. Je za tím skrytý důraz na
konzumerismus, který si většina rodin ve skuteč-
nosti dovolit nemůže. Jako prostředek ke zvýšení
sebestřednosti mladých lidí, ke snížení důrazu na
vzdělání a na budování charakteru mladých lidí,
zdravé sebeúcty a vlastností potřebných k dob-
rému soužití lidí, slouží však výborně. V souladu
s důrazem na liberalistický individualismus a důraz
na soukromí již konzumerismus delší dobu daleko
přehlušuje hodnoty, které jsou nezbytné k dospě-
losti lidí, k jejich pozitivnímu soužití, k vědomí zod-
povědnosti ke společnosti. Hlavní motivace tlaku
na odstranění víceletých gymnázií se opět jeví jako
politická a ekonomicko-globalistická. Pozoruji
snahu snížit vzdělaneckou a mravní úroveň spo-
lečnosti, národa, narušit efektivní výchovu vzděla-
ných, národně zakořeněných a zodpovědných elit,
bez kterých se žádná demokracie neobejde.

Není také náhoda, že rapidně upadá úroveň češ-
tiny a schopnost lidí se dobře vyjadřovat. Je vyvíjen
silný politický tlak, aby se zrušila matematika jako
povinný maturitní předmět. Matematika totiž rozvíjí
abstraktní myšlení, logiku, schopnosti dobírat se
souvislostí, příčin a důsledků. Tím se vytváří schop-
nost odborně argumentovat v zájmu obecného

dobra i v zájmu důstojné existence národa. Opět by
bylo užitečné vědět, kde je zdroj politických tlaků
na zrušení osmiletých gymnázií a na zrušení mate-
matiky jako povinného maturitního předmětu.

Velmi aktuální a ne náhodný je čtvrtý problém.
Nejde vlastně o zprávu, snahy o přeintepretovávání
důležitých aspektů historie se neobjevily včera, po-
stupují plíživě. Platí to zejména, ale ne výlučně, pro
výuku dějin 19. a 20. století, které se začínají vy-
kládat ve prospěch nedemokratických antisociál-
ních vrstev, tj. šlechty, katolické církve, pravicových
politiků, konzervatismu, atd. Převažující hluboké
problémy, které jejich svévolná moc většině lidem
po staletí působila, se naopak ignorují. Současné
nadnárodní neoliberalistické, globalistické a fi-

nanční mocenské vrstvy jsou rovněž svou podsta-
tou nedemokratické a usilují o co největší moc na
úkor veřejnosti, většiny. V demokracii je však hlav-
ním strážcem demokracie vzdělaná veřejnost jako
plnoprávná součást politického systému. Toho se
konzervativní a neoliberální mocenské vrstvy bojí
nejvíce, proto pozorujeme tlaky na snižování a roz-
mělňování znalosti. Cílem je, aby lidé nerozuměli
světu, ve kterém žijí, včetně historie, neboť z ní je
možné se poučit. Nemají být schopni efektivně ko-
munikovat o svých pozitivních tradicích, potřebách,
perspektivě. Tento aspekt je nesmírně důležitý
zvláště pro český národ, který rozvíjel svou mo-
derní existenci, včetně unikátního demokratizač-
ního aspektu, právě na základě znalosti historie.
Tlaky upřednostňují málo kritickou pozornost na
šlechtu, katolickou církev, administrativu, nepod-
statné jevy, atd.

Hlavní cíl snah, vedoucích k přeinterpretovávání
historie ve prospěch nadnárodních mocenských vrs-
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tev a motivovaných strachem z demokracie a ze
vzdělaných národů, je zbavit společnost znalostí his-
torie. Jde konkrétně o tu část dějin, které ukazují, že
obecný vědecký, kulturní asociální pokrok se usku-
tečňoval hlavně v násilných konfliktech právě s mo-
censkými vrstvami, které upíraly obecnému lidu,
tvořícího velkou většinu, právo na sociální sprave-
dlnost, vzdělání i důstojný život. Zásadních změn se
dosáhlo jen osvícenskou přestavbou hodnot a práv
ve prospěch demokratizace, ve prospěch většiny
lidí. Jejich postupnou iniciativou se pokrok posunul
v jejich prospěch, ale tento proces je opět ohrožen.
Takové možnosti poučení z historie se mocenské
vrstvy velmi bojí. Tendence pohrdat obecným lidem,
jeho prací i pozitivním potenciálem a vnímat ho jen
jako prostředek k moci majetných, je jim vlastní po-
dobně jako touha vykořenit demokratické systémy
a nastolit autoritativní. Ke své existenci vzdělanou
veřejnost nepotřebují, stačí jim malá vrstva dobře
placených odborníků. Součástí tlaků i rozleptávání
kulturní, mravní a sociální soudržnosti národů. Ne-
dostatek jejich sebeznalosti vede k jejich mravně,
intelektuálně a politickému nedospělému stavu, což
je opět prioritní zájem současných nedemokratic-
kých mocenských vrstev.

S výše uvedenou situací úzce souvisí tlaky, aby
byl zrušen Ústav českých dějin na filozofické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze. Jistě to souvisí se
strachem mocných, že poctivá znalost historie je
nesmírně důležitá v obraně pokroku pro všechny.
Snahy převrátit interpretaci historie ve prospěch
nedemokratických mocenských skupin se jejich
nositelům nezdají dost rychlé. Proto vyvstal tlak na
existenci instituce, kterou asi považují za hlavního
nositele znalostí o českých dějinách a za hlavní
zdroj relevantní osvěty.

S konzervativními útoky na osvícenství se set-
káváme již delší dobu. Ve své podstatě jde o útoky
na ty vědecké přístupy k historii, jejichž základy
byly položené v osvícenství v opozici k církevním
a aristokratickým přístupům, ignorujícím pozitivní
duševní potenciál většiny lidí a možnost vývoje.
Osvícenské demokratizační hodnoty, včetně
obecně přístupného vzdělání, ideje sociální solida-
rity a ideje rovnosti a spravedlnosti se staly obec-
ným ideálem, poměrně úspěšně naplňovaným přes
všechny problémy a násilné konflikty s mocnými.
Tento vývoj a jeho pozitivní výsledky jsou však
znovu vážně ohroženy přístupy a politickými am-
bicemi zvláště nadnárodních korporativních mo-

cenských vrstev. Ty si nedovedou představit řešení
vážných ekonomických a sociálních problémů
jinak než vnitřní represí a vnější expanzí. Vše se
tak má stát na úkor úrovně většiny lidí a sociálního
smíru. Vzhledem k tomu, že mají strach ze vzděla-
ných národů, schopných se bránit těmto tlakům, je
jejich hlavní útok orientován na vzdělání a na mo-
rální a sociální úroveň a integritu národů.

Zkušenosti z minulosti jsou nedoceněným zdro-
jem poučení k nápravě

Prosazování politického a ekonomického libera-
lismu v celé Evropě, včetně Rakousko-Uherska,
jako reakce na poměry absolutistického, nesvo-
bodného feudalismu, přinášelo nepochybně více
svobody i lidských a politických práv. Již v polovině
19. století se ovšem ukazovalo, že jeho principy ne-
stačí na řešení sociálních a národnostních pro-
blémů, že mu schází koncept vyšší spravedlnosti.
Silně se pociťoval deficit respektu k národním en-
titám, jejich identitě, historii i kultuře, scházela mu
idea celospolečenské demokracie. Marxismus byl
svou třídní a revoluční teorií a praxí, mobilizující
dělnictvo na obranu proti kapitálu, poměrně úspěš-
nou reakcí na tuto situaci. Z hlediska demokracie
byly však násilné prvky marxistické ideologie ne-
přijatelné, neboť společnost, podobně jako feuda-
lismus a liberalismus, opět rozdělovaly, místo aby
ji stmelovaly. Další podobnost, neladící s demokra-
cií, byly materialistické filosofické základy mar-
xismu a jeho značná inklinace k expanzi.

Demokracie byla míněna především pro vnitřní
politiku každého národa a státu, s důrazem na ro-
zumnou organizaci ekonomiky, co největší soběs-
tačnost, na řešení sociálních problémů, na školství
a kulturní rozvoj v širokém smyslu. Demokracie spo-
léhala hlavně na vlastní vnitřní sily pro celkový po-
zitivní rozvoj společnosti. Soustředění se na domácí
politiku a přizpůsobování zahraniční politiky domá-
cím potřebám odporovalo vžitému principu Ně-
mecka a Rakousko-Uherska, že domácí politika se
musí přizpůsobovat zahraničním cílům, do nichž
patřila i expanze. Demokracie neznamenala izolaci
od ostatních národů a států, ale znamenala zavedení
principů, které by nedovolovaly zneužívání slabších,
což byl tradiční zvyk větších států. Kontakty intelek-
tuální a kulturní měly přispívat k obecnému rozvoji
celé civilizace. Důležitým principem, formulova-
ným T. G. Masarykem začátkem 90. let 19. století,
bylo, že přijímat zvenčí, myšlenkově, kulturně, se má
kriticky a především to, co odpovídá vlastním pod-
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mínkám a potřebám. TGM zároveň věřil, že důraz
každého národa na rozvíjení své úrovně, efektivní
využívání vědy a technologie namísto expanze za
účelem zcizování bohatství bude daleko jistější pro-
středek ke stabilitě a úrovni celé civilizace. Přesto,
že byl proti násilným prostředkům ve vztazích mezi
národy, považoval obranu národa, třebas i „žele-
zem“, proti vnější agresi za naprosto legitimní.

Jak již bylo zmíněno, čeští obrozenci vědomě vsa-
dili na humanitní, demokratizační hodnoty, což bylo
usnadněno i tím, že většinou z nižších vrstev pochá-
zeli a že Češi téměř neměli svoji vlastní šlechtu, cizí
katolická se většinou národu a jeho potřebám ne-
přizpůsobila. Jejich metoda kulturní demokratizace,
podporující individuální i kolektivní iniciativu, vzdě-
lání, hrdost na svou národní identitu, spojenou i se
znalostí historie, přinášela obdivuhodně rychle po-
zitivní výsledky. Pocit hlubší sounáležitosti lidí při-
nášel pocit zodpovědnosti, důraz na vzdělání.
Znalosti přinášely schopnost úniku z náboženského
fatalismu a pasivity směrem k pozitivní iniciativě ve
všech směrech, samozřejmě v podmínkách značně
omezené svobody. Obsah zmíněného procesu kul-
turní demokratizace, vytváření podmínek pro rozví-
jení demokracie, se jeví jako mající trvalou,
obecnější platnost. Ukazuje se však také, že je trvale
ohrožen mocenskými vrstvami, elitami, které se
vždy nejrůzněji brání efektivní veřejné kontrole. Sou-
částí konceptu kulturního a mravního základu pro
rozvíjení efektivní demokracie bylo Masarykovo vě-
domé pochopení, že demokratizace a směřování
k demokracii musí vycházet z podmínek každého
individuálního národa, neboť národy se liší svou his-
torií, úrovní, kulturou, možnostmi. I toto poznání je
stále obecněji platné, dokonce připomínané řadou
západních intelektuálů.

Demokratizace a vývoj k demokracii nebyl nikdy
přímý, bez překážek, bez konzervativních proti-
tlaků, bez ohrožení, bez vážných konfliktů. To byl
a je i případ českého vývoje, ztíženého skutečností,
že český národ je menším národem a že většinu
historie byl pod rušivými tlaky větších národů.
V poslední čtvrtině 19. století se zdála být naděje
na větší stabilitu a bezpečnost říše i samostatnost
českých zemí v rámci říše. Mezi předními českými
politiky začala převažovat víra, že liberalismus se
svou ideou svobody a práv má potenciál řešit i so-
ciální a národnostní problémy, což se postupně
ukázalo iluzorní. Od zavedení parlamentarismu
v 60. letech byly úporným úsilím českých politiků

a tlaků zdola dosaženy určité hodnotné ústupky,
jazykové, kulturní, roku 1882 byla otevřena česká
univerzita v Praze, částečně byly zlepšeny volební
systémy. S povolením a s pomocí vlády byla zalo-
žena řada chlapeckých českých středních škol,
další, včetně dívčích, byla založena svépomocí.
Rovnoprávnosti českého národa s třetinovou ně-
meckou menšinou v zemích Koruny české nebylo
nicméně nikdy dosaženo. Austroněmci, tvořící ne-
celou polovinu obyvatel v rakouské části říše, tzv.
Předlitavsku, trvali na své privilegované a politicky
vládnoucí pozici, obvykle s argumentem, že vzhle-

dem ke své úrovni, zvláště kulturní, na ni mají
právo, což v 90. letech už pravda nebyla. Svoje pře-
svědčení o inferioritě českého národa mu dávali
najevo nejrůznějším ponižujícím způsobem.

Poslední významný pokus přesvědčit Austro-
němce a rakouskou vládu, že rychlejší modernizace
a demokratizace říše, včetně rovnoprávnosti ná-
rodů, byla v zájmu nejen neněmeckých a nemaďar-
ských národů, ale i v zájmu stability a prosperity
říše, probíhal začátkem 90. let 19. století v důsledku
vítězství české liberální Národní strany svobodomy-
slné ve volbách do říšské rady začátkem roku 1891.
Iniciativu v tomto ohledu měla hlavně skupina in-
telektuálů kolem T. G. Masaryka, zvaná realisté. Je-
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jich strategie spočívala v důkladných vědeckých
analýzách hlavních problémů říše na půdě říšské
rady ve Vídni. Ta nikdy předtím nezažila tak věcné,
odborné projevy, někdy dlouhé několik hodin. Vzdě-
lanecká úroveň poslanců obecně nebyla vysoká,
zvláště ne odborná. Rovněž schopnost dobírat se
rozumných kompromisů nebyla velká. Čeští po-
slanci doufali, že předložením důkladných znalostí
a pádnými argumenty získají na svou stranu většinu
německých poslanců. Marně. Vzájemná důvěra
stran a vědomí společných dlouhodobých zájmů
nikdy v říšské radě hlouběji nezakotvily. Naopak se
ukázalo, že tradiční řešení vnitřních problémů hle-
dáním nepřítele a válkami, nebylo cizí ani vládě ani
většině austroněmeckých poslanců.

Sledovat hlavní aspekty problémů, kterými se
čeští poslanci na půdě říšské rady zabývali,
zvláště T. G. Masaryk, je nejen zajímavé, ale i velmi
poučné. Pozornému čtenáři neujde, že problémy,
kterými se zabýval ve svých parlamentních i veřej-
ných projevech a článcích, jsou v mnohém po-
dobné problémům současným v důsledku
neoliberálních principů vnucených Západem stře-
doevropským zemím po pádu komunismu. Masa-
ryk se z demokratického hlediska zabýval přesně
tou problematikou, která zůstává zásadní pro de-
mokratizaci a pro rozvíjení demokracie.

Osud naší civilizace je jim lhostejný
Masaryk věřil, že zakotvení západních států

v demokratických principech je hluboké a trvalé
a že mají zájem, aby se komunita demokratických
států rozšiřovala. Proto se snažil, aby povědomí
o úsilí českých poslanců o větší demokratizaci říše,
větší samostatnost zemí Koruny české a rovno-
právnost českého národa s německou menšinou
proniklo i za hranice, což se mu dařilo s přispěním
řady náhod. Tento aspekt ke konci první světové
války velmi přispěl k podpoře Západu vytvořit svo-
bodné demokratické Československo a další de-
mokratické státy střední Evropy na troskách
rozpadlé habsburské monarchie. Vzhledem k po-
stupnému kolapsu demokracií od 20. let a nasto-
lení fašizujících režimů ve všech státech kolem je
nutná otázka, proč se tak nestalo v Českosloven-
sku, než bylo zničeno Německem koncem 30. let
s pomocí sudetských Němců, kteří před demokra-
cií dali ve své většině přednost nenávisti vůči Če-
chům. Demokracie v Československu byla
výsledkem dlouhodobějšího specifického vývoje
s vědomým důrazem na kulturní rozvoj v širokém

a humanitním smyslu, v němž sebeznalost a zna-
lost národní historie hrály nezastupitelnou roli pro
pocit značné vzájemné sociální solidarity, vzá-
jemné zodpovědnosti a spolupráce. Důležitá byla
i národnostní tolerance při obecném respektu
k demokratickým hodnotám a principům. Jinými
slovy, český národ dospěl unikátním procesem
k poměrně silnému stupni demokratické politické
kultury. Ta, se vyvíjela několik desetiletí v oblasti
myšlenkové, kulturní, sociální i politické.

Je patrné, že současný politický a ekonomický
neoliberalismus je jen tvrdším pokračováním libe-
ralismu 19. století, jehož působení a dílčí cíle se
proměňovaly vzhledem k podmínkám a příležitos-
tem. Když splnil svou úlohu vzepření se vůči feu-
dální a církevní nesvobodě, stal se ve své podstatě
asociální, expanzivní, koloniální. Nikdy nepřilnul
k demokratickým hodnotám, k humanismu, naopak
převážně vnímá slabší národy jako objekt své
možné ekonomické expanze, moci a zisku. Vše je
doprovázeno ideologií lišící se v mnoha aspektech
od demokratického ideálu: důrazem na individua-
lismus, absencí konceptu rovnosti, spravedlnosti
včetně sociální, materialismem, nedostatkem re-
spektu k historii, ke kulturním a mravním hodno-
tám, k obecnému dobru. Zvláště respekt
k národním entitám, jejich kultuře, úrovni, integritě
je mu cizí. Dokonce se objevuje obava, že nositelům
jeho korporativní nadnárodní podoby je osud naší
civilizace lhostejný. V tomto kontextu a za absence
efektivní kontroly mocenské vrstvy vzdělanou, po-
liticky vyspělou a demokracii oddanou veřejností se
i formální demokratické instituce mohou snadno
stát nástrojem atomizace politiky, atomizace spo-
lečnosti, politických stran příliš zaujatých různými
dílčími, nedůležitými i soukromými zájmy. Klíčem
k nápravě této situace, která je pro existenci demo-
kracie nesmírně nebezpečná, je především návrat
ke vzdělání relevantnímu k rozvíjení demokracie,
k úrovni veřejnosti – ve školách, v mediích, v kul-
tuře, v politickém vzdělávání. Potřebná poučení
z historie jsou nejen možná, ale nutná, znalost his-
torie, zvláště její pozitivní stránky, má hluboký vztah
k možnosti rozvíjet demokracii. Podstata problémů,
které demokracie musí řešit ku prospěchu většiny,
celku, obecného dobra, ale ne na úkor slabších,
a podstata proti demokratizačních tlaků, kterým
musí čelit, zůstává dlouhodobě podobná.

Autorka je česká historička, která se dlouhodobě
zabývá dílem T. G. Masaryka
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Určitě si pamatujete mnohé z výuky ve škole.
Naši učitelé nás vedli k lásce ke své vlasti, k úctě
ke své rodině, ke společenství obce, k usilovné
práci na školní zahradě a naváděli nás, abychom
byli udatnými cílevědomými pomocníky v práci
svým rodičům, pomáhali jim vyhledávat nové
formy práce. Citovali nám národní buditele, učili
nás jejich básně, které napomáhaly zvyšovat lásku
k vlasti, ke svému kraji, k usi-
lovné práci, k čistotě svědomí.
I táta s mámou, i babička s dě-
dečkem, nás vedli k lásce k ro-
dině, k práci, k přátelství,
k druhým.

Láska k naší vlasti byla ná-
sobena odvážnými a stateč-
nými postoji rodičů k německé
fašistické okupaci v Protekto-
rátu Čechy a Morava, jejich od-
bojem proti nenáviděnému
krutému nepříteli. Naší českou
vlast bránili i za cenu velikých
obětí! 

Obdobně jsme byli vedení
po válce nejen příkladnou prací rodičů za obno-
vení naší státnosti, samostatnosti, suverenity, ale
i sdružením se v čtenářském klubu Jaroslava
Foglara. Nebylo u nás jediného kluka, který by ne-
znal jeho knihu „Hoši od Bobří řeky“. Podle ní
jsme pěstovali své schopnosti a vlastnosti, posu-
zovali, zda jsme bázliví nebo odvážní, pružní či
mrštní nebo těžkopádní a neohební, dovední či
nešikovní, ušlechtilí či špatní. Pěstovali jsme přá-
telství jeden k druhému. Vzorný kamarád nikdy
neurážel ostatní, nikdy nevyčítal, neoplácel zlé
zlým. Odpouštěl tiše, beze slov. Hájil zájmy a čest,
byl spravedlivý, s pokorou a úctou přijímal infor-
mace o své vlasti, o významných meznících jejího
vývoje.

I v následných svazáckých letech jsme zpívali
texty: „Píseň přátelství ať zpívá kdo je mlád, kdo je
mlád. Tuhle píseň nedáme si nikým brát, nikým
brát…“ Bohužel jaksi se nám vše odcizilo.

Ve sváteční den Cyrila a Metoděje četl jsem
článek o minulosti, o slavnosti spojené s Ruko-
pisem Královédvorským v roce 1867. Na slav-

nosti hovořil i Karel Sladkovský, novinář, politik,
radikální demokrat, čelný představitel Mlado-
české strany. Tehdy mimo jiné řekl: „…Země tato
je dědičnou vlastí naší, je dědičnou vlastí národa
českého! Jazyk otců našich, jazyk český, musí
své vlasti naší první zaujímati místo! My, synové
slavného národa českého, jsme zároveň synové
velkého a mocného národa slovanského, jehož

budoucnost a moc jest také budoucností a mocí
naší!“

Jak silná slova platná i pro dnešek. Porovnejme
s děním u nás, s děním ve vztahu ke slovanským
národům a zamysleme se každý sám! Hledejme
objektivní pravdu o dění u nás, o budoucnosti, na-
cházejme touhu po poznání mezníků, které při-
spěly k naší národní hrdosti a existenci. Byla to léta
vítězství, ale i nezdarů a porážek.

Naše vítězství je v poznání historie, ve znalos-
tech toho, co lidstvo vytvořilo, ale především v kaž-
dodennosti. Je u soustruhů i v brázdách našich
polí. Je v lesku mikroskopů i ve třpytu moderních
přístrojů i raket, v moderních technologiích. Je
všude, protože je v nás. Objevme v sobě své sny,
své tužby, své lásky i svou zarytou neústupnost.
Objevme v sobě svou vůli, vůli hledat a pracovat
pro svoji českou vlast. Objevme svou statečnost,
přímost a vytrvalost. S mnohým nesouhlasíme, ale
umějme to říci veřejně. Buďme s mnohým zajedno
a umějme se za to bít.

5. 7. 2019
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Jsou básnické sbírky, které pokojně plují po
proudu současné české poezie. V některých rezo-
nují čeřící se peřeje, zavíří v nich neposlušné po-
větří ve snaze provětrat

zatuchlá poetická zákoutí, v nichž si libují
i mnozí ostřílení válečníci poetického pole. Mají ji-
stotu, že nenarazí. Jedině snad na mělčinu nezá-
jmu. A ojediněle zčeří hladinu dravější knihy
poezie, s nimiž si nevíme dobře rady, protože při-
pomínají neohoblovaná prkna plná třísek, znepo-
kojují drsnou otevřeností myšlenkovou i výrazovou.
U Milana Kohouta se místy zdá, že by platilo méně
je více, to pokud jde o slovník, nad nímž naše ba-
bičky lomily rukama a s nímž se dosud obtížně vy-
rovnávají i mnozí prudérnější současní čtenáři.
Ponechme však básníkovi, co jeho jest, nahléd-
něme z jiného úhlu pohledu.

O čem je řeč? O Kohoutově sbírce VZTEK (JT‘s
nakladatelství Jana Těsnohlídka, str. 92, ilustrace
Blanka Dvořáková, za pozornost stojí náklad –
enormních 1200 výtisků).

Už samotný název orientuje čtenáře, tuší, co
může očekávat. Kohoutův „vztek“ je programovou
výslednicí zajisté velice uvážlivé totální deziluze,
aktuálním programem ve chvílích rozpadu hodnot
a zdánlivé bezmocnosti. Charakterizuje ho závěr
stejnojmenné básně: Vztek je vřídlo moudrosti /
Vztek je záchrana před smrtí / Vztek je jako prásk-
nutí bičem po zádech nespravedlnosti!

Básník, žijící střídavě v Americe a ve staré vlasti,
rozdělil sbírku na geograficky motivované části –
Amerika a Evropa. Ladí je na obdobnou notu, zne-
pokojenou a znepokojivou, plnou konfliktů a od-
poru ke kompromisům a podbízivé malosti.

Výraznou předností Kohoutovy poezie je schop-
nost odhalovat a přesně definovat společenské ne-
duhy v prostoru obecného rozčarování a obav
z budoucnosti, jimž jsou základním kamenem ne-
duhy současnosti. V básni …a vrať nám víru satane
zaměřuje reflektor svého tvůrčího pohledu na pod-
statu působení církve v úderných verších další hory
mrtvol budou hnít v náboženských válkách / aby se
mohla radovat ze svého zapšklého pokrytectví.

Kohout se usilovně pokouší hledat řešení
a v básni Národ sobě dospívá k postřehu, že (cituji)
malá pravda se dá zabetonovat do gigantického

bloku nevědomosti. Nevědomosti a zaslepené ne-
prozřetelnosti, které jsou v současné společnosti
vítané, umožňují vytí stínů na jasnější slunce. Ko-
hout končí patrně záměrně jednoduchou nekom-
promisní výzvou: Vzbuď se / český bratříčku
a sestřičko / nebo se zadusíme! / Musíme otevřít
vrátka!!! Není nic snadnějšího, než hanit schop-
nější.

Kohoutova poezie není určena pro laskavé pod-
večery. Provokuje. Burcuje. Bubnuje. Pokouší se
zmíněná vrátka otevřít, aby došlo k obecnému pro-
zření. Kdo dává v poezii přednost lyrickým pohla-
zením (nic proti nim), nebo halasnému příboji
přežívajících módních bezobsažných souvětí a ne-
konkrétních obrazů postrádajících kontinuitu a in-

spiraci, nemusí přijmout temnou vizi Kohoutovy
konkrétní poezie, připomínající výstřel z tunelu,
jehož existenci jsme většinou pouze tušili.

Poněkud kontroverzní ilustrační doprovod ve
čtenáři také příliš optimistických vizí nevyvolá, ale
nemusí přece vonět vanilkou všechno, co přijde na
stůl. A zcela určitě spustí pokřik (nebo zvolí hojně
praktikované absolutní mlčení) ti, proti nimž míří
nešetrné plamenné ostří Kohoutova básnického
meče.

Jako kdyby si toho byl vědom, po mnoha trpkých
životních zkušenostech je zajisté oprávněný ke kri-
tickému nazírání na otupující skutečnosti. V závě-
rečné básni Spirála stručně konstatuje: Už mě zase
chtějí vyhostit / Ti / co byli vyhoštěni.

Nelze vyloučit plané snahy vyhostit Milana Ko-
houta z luhů českého básnického povědomí, za-
pustil však svérázné kořeny a jediným možným
řešením je vzít tuto skutečnost na vědomí.

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY
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Čtenáři Lípy a dalších nezávislých médií dobře
vědí, že naše Česká republika se nevyvíjí směrem
příznivým pro zářnou budoucnost našeho národa.
Krize, která je ve své podstatě krizí mravní a pro-
stupuje celou tzv. západní civilizaci, už je dobře vi-
ditelná ve všech oblastech života společnosti.
Ekonomická úroveň většiny obyvatelstva je ne-
slavná, politika má celá tři desetiletí od změny re-
žimu povahu frašky s tragickými důsledky. Práva
se člověk dovolá jen tam, kde to nemá valného vý-
znamu, šikana byrokracie je na denním pořádku.
Když je v mainstreamových médiích publikována
pravda, tak se jedná o celostátní svátek. Zdravot-
nictví, školství a sociální služby jdou od desíti
k pěti, v krajině řádí kůrovec, sucho, hraboši
a řepka, atd. Dobrou zprávou je, že přece jen roste
podíl obyvatelstva, které si špatný směr vývoje
uvědomuje. Špatnou zprávou je, že ani tak není
v dohledu naděje na zlepšení. 

Lidé ve vedení naší země, kteří mohou něco pro
zlepšení stavu udělat, buď aktivně v tvorbě pro-
blémů pokračují, nebo je ignorují, přinejlepším je
řeší povrchně a nedostatečně. A přitom v našem
myšlenkovém prostoru existují na všechny pro-
blémy řešení, i lidé, kteří by ta řešení uskutečnit
dokázali, pokud by k jejich uplatnění měli příleži-
tost. Jenže ji nedostávají.

V dnešní době se do vedení státu lidé dostávají
pomocí voleb. I když jsou jejich výsledky v našem
volebním systému do jisté míry zmanipulova-
telné, přeci jen konečné složení Parlamentu
zhruba odpovídá tomu, jak občané skutečně vo-
lili. A z toho vyplývá, že za krizový vývoj naší
země pochopitelně mohou voliči, kteří svou vol-
bou nebo nevolbou dosazují do čela státu lidi,
kteří naši zemi vedou špatným směrem. Vyplývá
z toho, že většina našeho obyvatelstva politice
dobře nerozumí, nedokáže si spojit příčinu své
špatné volby nebo nevolby s důsledkem špat-
ných životních podmínek, a stále skáče prolha-
ným politikům na špek. 

Pak je tu skupina lidí, která by chtěla volit dobré
strany a lidi, ale stěžuje si, že nemá koho volit, a na

to, že vlastenecké síly jsou roztříštěné a nejsou
schopny spojení. Bohužel mají pravdu. Podívejme
se na nabídku: ODS, TOP09, ČSSD, STAN, KDU-ČSL
– to jsou strany jednoznačně a dlouhodobě vlas-
tizrádné. Nově se k nim přidali i Piráti. Momentálně
vládnoucí ANO na tom není o moc líp a jejich kon-
flikt s výše uvedenými je jen bojem dvou mafií
o koryto. Další dvě parlamentní strany – KSČM
a SPD – mají každá své vlastní problémy, které jim
neumožňují růst. KSČM se nedaří reagovat na ak-
tuální výzvy a nedokáže získat důvěru mladších vo-
ličů. Strana přímé demokracie se potýká
s nedemokratickými praktikami uvnitř sebe sama.
Z neparlamentních stran vzbuzuje aktuálně nej-
větší zájem Trikolóra, která však stojí a padá s oso-
bou Václava Klause ml., což oprávněně vzbuzuje
u velkého množství voličů nedůvěru kvůli jeho otci,
jenž je zodpovědný za mnohé privatizační zločiny.
Žádná z dalších neparlamentních stran neoplývá
nějakou výraznou dynamikou rozvoje, i když mají
často zajímavý program, jako např. ČSNS a Cesta
odpovědné společnosti. Co tedy s tím? Koho za dva
roky volit?

Z logiky věci vyplývá, že když nejsem spokojen
s nabídkou, musím ji vytvořit sám. A protože si
špatný směr vývoje uvědomuji již mnoho let, tak
se také již mnoho let snažím dobrou politickou
nabídku vytvořit a hledat cesty, jak do vedení na-
šeho státu dostat lidi, kteří by jej vedli dobrým
směrem. Musím však konstatovat, že se mi to ne-
daří. Jako logickou cestu vidím spojení lidí, kteří
dobře chápou problémy v různých oblastech ži-
vota společnosti do jednoho politického subjektu,
vysvětlit voličům, že my jsme ti, kteří to s naší
zemí myslí dobře a dokážou naše problémy vyře-
šit, vyhrát volby, převzít řízení země a navigovat
ji ke světlým zítřkům. Zní to jednoduše, ale v praxi
je to zatím neuskutečnitelné. Mnoho let jsme ře-
šili, která řešení jsou ta dobrá. Pokusy o spojení
ztroskotaly na neshodách nad představami o tom,
co je pro nás dobré a co špatné. Díky intenzivní
celospolečenské diskuzi, probíhající především
na internetu, se u hodně témat našla alespoň

Jak a s kým ke světlým
zítřkům českého národa?
JAN KORÁL
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rámcová shoda. Avšak ani dnes se ti, kteří doká-
žou vytvářet dobrá řešení, z různých důvodů ne-
chtějí zapojit.

Nejčastějším důvodem je strach před následky
činnosti proti vládnoucí moci, které mívají podobu
ztráty relativně dobrého zaměstnání, či ztrátu za-
kázek. Dalším problémem je časová a duševní
náročnost politické práce, která nutně musí do-
provázet proces získávání důvěry voličů. Čas
jsou bohužel peníze a většina lidí má bohužel
sílu tak akorát na vlastní obživu, a už ne na ak-
tivní politickou činnost, navíc s nejistým výsled-
kem. I kdyby se toto vše povedlo překonat, tak
je zde ještě nebezpečí od vládnoucí moci, která
se nebude chtít vzdát zdrojů, které má pod kon-
trolou a na potenciální soupeře zákonitě zaú-
točí nejdříve mediálně, pak ekonomicky a když
to nepomůže, tak může dojít i k útokům fyzic-
kým, nebo k uvěznění na základě vykonstruo-
vaného procesu. 

Souhrnný potenciál řídit tuto zemi k obec-
nému blahu u nás tedy je, ale vůle ke spojení
a k zorganizování se za účelem převzetí vlády
nad zemí zde stále není dost. Máme se
všichni stále relativně dobře. Většinou máme
co jíst a kde bydlet, i když to za moc nestojí.
Je u nás stále relativně bezpečno, i když
v okolních zemích, především na západ od
nás, se situace zhoršuje. Ještě stále existuje
ale dost svobodných médií, i když tlak na vy-
mývání mozků v kultuře, v mainstreamových
médiích a především ve školství se zvyšuje.
Naše příroda je relativně zdravá, včely stále
ještě všechny nevymřely, průmyslová hnojiva
jsou stále na skladě, průmyslově vyráběné
potraviny nás zabíjejí stále ještě celkem po-
malu a o ostrůvky pozitivní ekologické devi-
ace stále občas potkáváme. 

Kdy se tedy u nás vzchopí dostatečné množ-
ství lidí a otočí kormidlo dějin ke světlu? Bu-
deme čekat na dobu, kdy už se tu bude žít tak
špatně, že mnoho z nás nebude mít co ztratit a ri-
zika z boje o moc v naší zemi se vyrovnají rizikům
z nečinnosti, až budeme zahnaní do kouta a bu-
deme bojovat o holý život? Bude to krize ekono-
mická, bezpečnostní nebo ekologická? Na 99% to
budou všechny tyto krize dohromady. Stále ne-
chápu, že si zde popsané souvislosti uvědomuje
stále velmi málo lidí, a nechce udělat nic proto, aby
ta krize byla co nejméně bolestivá. Občas někdo

zkusí nějakou sólovou akci, která však zákonitě nic
nevyřeší. Přitom je jasné, že se musíme spojit a or-
ganizovaně spolupracovat. Já svůj díl odpověd-
nosti za budoucnost této země přijímám a chci
v příštích parlamentních volbách kandidovat.
Nevím ještě s kým a na kandidátce jaké strany.

Avšak vím, s jakým programem. Jeho základ je
jednoduchý: Důstojné podmínky k životu pro co
největší množství obyvatel této země. Můžete me-
zitím přemýšlet o tom, jak bychom toho měli do-
sáhnout. Ale hlavně přemýšlejte o tom, co s tím
vším tady uděláme?! Budeme mít čisté svědomí
z toho, jakou zemi zanecháme příštím generacím?
Budeme si jistí tím, že jsme udělali vše, co bylo
v našich silách?

20. 9. 2019

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

106

Fo
to

 a
rc

hi
v

Lipa_04_2019_NEW_LIPA  06.01.20  14:11  Stránka 106



Předseda KSČM Vojta Filip na Twiteru uvedl: „Já
nechci, aby ČT sloužila politikům, má sloužit obča-
nům ČR, je to veřejnoprávní televize. Není redak-
torů či vyvolených spolupracovníků, kteří si myslí,
že jen oni mají svobodu slova, proto ji občané ne-
platí.“ K tomu je možno dodat, že ji mají již od dra-
matického televizního převratu na přelomu let
2000/2001 pevně v rukách vzbouřenci z iniciativy
“ČT - věc veřejná“, tedy havloidi & spol., ovšemže
za podpory různých rychlíků, halíků, rumlů, krausů,
dekojů, prostitutů, etc… ČT tedy zůstává zdrojem
propagandy, nikoliv pravdivých informací či sku-
tečností, jsouc pevnou součástí režimních main-
streamových médií…

V roce 1979 k nám do tehdejší Československé
socialistické republiky na pozvání Jazzové sekce
zavítala levicová rocková kapela Art Bears. Tahle
anglická parta patřila k zakladatelům formace RIO,
tedy Rock In Opposition, sdružující podobně zamě-
řené západní rockové kapely. Také mimochodem
podporovali mediálně i finančně dlouhodobě stáv-
kující horníky odborářského vůdce Arthura Scar-
gilla (National Union of Mineworkers, NUM) proti
tehdy vládnoucí anglické premiérce, Železné lady,
baronce Margaret Thatcherové. Stávka horníků
sice nakonec byla britským pravicovým establish-
mentem zlomena, ale bez nejrůznějších projevů
solidarity, jako třeba i těch od Art Bears & co, by
byla zardoušena daleko dříve, možná už v samém
zárodku. Leader a bubeník Art Bears Chris Cutler
v rozhovoru (pro tiskovinu, vydávanou příležitostně
na 8. pražských jazzových dnech, kde v Lucerně
také vystoupili), na dotaz, zda proti obrovské me-
diální přesile mainstreamu má vůbec cenu za
těchto podmínek bojovat, jen prostě odpověděl:
„Budeme publikovat!“

Ani nám nezbývá nic jiného, než se té ohromné
mediální přesile postavit, i když je to boj s větrnými
mlýny prozápadní, rusofobní a antikomunistické
propagandy, navíc ještě oslabovaný pokračující
roztříštěností levicových či dalších opozičních a
vlasteneckých sil. Došlo na slova Václava Havla
(Letní přemítání, Odeon, 1991): „Celou zemi bude
pokrývat bohatá a těžko kompletně zmapovatelná
síť různých místních, regionálních i celostátních
spolků, organizací a sdružení nejrůznějšího zamě-

ření, jejichž prostřednictvím se bude uskutečňovat
a rozvíjet bytostná vrstevnatost, barvitost a různo-
rodost života civilizované evropské země.“ 

Jasně, byť rozvláčně a “korektně“ napsané Roz-
děl a panuj, o penězích (například od sorošů či od
tzv. veřejnoprávní České televize) pro ty dnešní
takzvané neziskovky nemluvě. Tzv. Člověk v tísni,
spjatý pupeční šňůrou například právě s tzv. veřej-
noprávní ČT, před nějakým časem nabízel zájem-
cům o zaměstnání nástupní plat 27.000,- Kč
měsíčně. (Dnes už to může být i více). My ve Vý-
boru národní kultury, zapsaném to spolku, musíme
dělat vše zdarma, včetně čtvrtletníku Lípa. A ve
svém volném čase, a po zcela jiné práci, kterou vy-
konáváme pro svou obživu jinde. O peníze jde dnes
až v první řadě… Na honoráře, natož na platy či
odměny nemáme, na rozdíl od “bytostně vrstevna-
tého, barvitého a různorodého“ televizního Šimona
Pánka a jeho tzv. neziskovky. My tedy na rozdíl od
nich ve VNK naši práci dáváme nezištně na oltář
vlasti, ač to není vůbec jednoduché. Věřím ale, že
co zasejeme, také jednou sklidíme. Hlavní je ovšem
nerezignovat, nepropadnout malomyslnosti, ne-
vzdát to. Allen Ginsberg to kdysi dávno napsal
přesně: „Kdo ovládá média, ovládá kulturu.“
 Přesto, nebo právě proto se ale snažme, aby nejen
ti dnešní vítězové tvořili kulturu a psali dějiny této
tzv. postmoderní doby. Jinak cesty zarostou a ti, co
přijdou po nás, už nebudou vědět, kudy se mají dát.

10. 11. 2019

ZIMNÍ PŘEMÍTÁNÍ
JAN POLÁČEK
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Nedávno jsem si udělal takový malý soukromý prů-
zkum, v němž jsem (při jedné z návštěv úřadu Prahy
10) deseti namátkou vybraným lidem položil prostou
otázku: Jaké jméno se vám vybaví, když se řekne Fo-
ibos. Tři nevěděli, dva zmínili boha Apollóna, jemuž
přívlastek Foibos (Zářící) přísluší. O Apollónově vý-
znamu na Olympu není pochyb. Měl moc nad slun-
cem, světlem, rozumem, uměním, básnictvím,
věštbami a proroctvími, byl vůdcem Múz. A jak se
sluší na správného mytologického playboye, hrál
skvěle na lyru, což je uměna, v níž nestrpěl konku-
renci, jak na vlastní kůži poznal nešťastný Marsyas
se svou šalmají. Ale zpět k mému malému průzkumu.
Pět z deseti respondentů si při slově Foibos vybavilo
jméno Oldřicha Janoty, který v čele stejnojmenné
agentury působí od roku 1992 a v tomto neformálním
klání tak ve zmíněných intencích zvítězil nad samot-
ným Apollónem. Naštěstí nikoliv v hudebních doved-
nostech, a tak mu snad marnivý bůh nejenom
odpustí, ale poctí ho jedním ze svých atributů – vav-
řínovým věncem. 

Jsem si jist, že se za něho nejedna z Múz, těch pů-
vabem a kreativitou obdařených Diových dcer,
upřímně přimluví. Především Thaleia, jejíž jméno zna-
mená kvetoucí, anebo také sváteční. Vzpomeňme jen
na sváteční atmosféru přehlídky mimopražských di-
vadel, pořádané agenturou Foibos, na které se pre-
zentovaly moravské, slezské a české soubory
pozoruhodnými inscenacemi, jimiž nás, rozmazlené
Pražany, vždy znovu a znovu přesvědčovaly, že dobré
divadlo vzkvétá i daleko za hranicemi hlavního města.
Po představení pak nad sklenkou vína debatovali di-
vadelní tvůrci s diváky, aby si společně prožili to po-
slední podivuhodné dějství, jemuž se říká katarze.  

Tož díky, příteli Oldo Janoto, za ty milé inspirativní
chvíle. Ostatně věřím, že se uApollóna přimluví i sama
matka Múz, bohyně paměti Mnémosyné, jež dozajista
ocení, čím přispěls, aby se nezapomnělo na velká
jména naší architektury a kulturní historie, aby
pouštní písek zmaru nezavál stopy, které nám ukazují
cestu k sobě samým a jsou součástí naší identity. Jak
trefně poznamenala malá slečna ve svém Sedmide-
níčku, který provází publikaci Osobnosti a památky
Prahy 10: 

NESMRTELNÍ NEJSOU DOOPRAVDY ŽIVÍ, ALE MŮ-
ŽEME S NIMI MLUVIT!

Knížku vydalo v roce 2014 nakladatelství Foibos
Books, ve kterém je od roku 2009 Oldřich Janota
předsedou Ediční rady, autorem, odborným redak-
torem a manažerem edicí Slavné vily, Slavné
stavby, Památky UNESCO. Dlužno podotknout, že
v rámci těchto edičních řad bylo vydáno již přes
neuvěřitelných 105 publikací o architektuře, které
byly vždy spojeny s výstavními expozicemi, putu-
jícími po celé ČR. V roce 2014 se výstava a publi-
kace Slavných vil V4 - Slavných vil Čech, Moravy
a Slezska, Slovinska, Maďarska a Polska předsta-
vily zároveň v Bruselu.

Produkce nakladatelství Foibos Books je
vpravdě úctyhodná. Každý, kdo byť jenom zdálky
přičichl k vůni čerstvě vydané knihy, zajisté tuší,
co předchází okamžiku, kdy knížka zavoní novo-
tou, jak náročná je cesta od námětu, přes autor-
ské, grafické a ediční zpracování, až po konečný
tisk a distribuci. A to, z vrozené cudnosti, nemlu-
vím o penězích. Bez entuziazmu, kreativity, vytr-
valé neústupnosti, manažerského talentu
a schopnosti oslovit a nadchnout vysoce odborný
tým externistů je takové nakladatelské dílo ne-
představitelné. Ano, to mluvím o Tobě, příteli Oldo
Janoto. A přitom to není tak dávno, cos oslavil 80.
narozeniny. Existuje snad pádnější důkaz, že věk
se nemusí vždy obout do papučí, užívat si klidu,
melancholicky hledět oknem, jak opadává listí,
procházet tesknotou vzpomínek a vzdychat, že
lepší už to nebude.

Rezignovat je bolestně snadné. Stačí si říci, už
jsem příliš unavený, nerozumím tomuto světu, kdy
se zdá, jako by se nad národními státy pomalu
snášel soumrak. O to více je však třeba připomínat
odkud pocházíme, kam se ubíráme a proč jsme
tady. Abychom se neztratili ve tmě a prázdnotě.
Abychom neztratili víru ve svítání. Proto je tak dů-
ležité nezapomínat, vracet se k velkým jménům
naší kulturní historie, s láskou a péčí obzírat jejich
odkaz, s úctou se hlásit k dědictví, které nám za-
nechali. A právě to je nepochybně leitmotivem
publikací, které by, milý Oldo, bez Tvého přičinění
nikdy nespatřily světlo světa. I za to ti právem ná-
leží Apollónův vavřín. Já mohu jen tiše smeknout.

Předneseno autorem na udílení Cen UČS za rok
2019 dne 8. 11. 2019

Foibos znamená zářící LUBOMÍR BROŽEK

Olda Janota - laudatio
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Psal se rok tuším 1974. V malém okresním
městě Chrudim ve východních Čechách, kde jsem
tehdy bydlel, byl nějaký docela bystrý kulturní or-
ganizátor a vedle něj mimořádně tupý okresní
cenzor. Ten první uspořádal v tamním divadle
koncert zpěváka Jiřího Schelingera a skupiny
Františka Ringo Čecha. Ten druhý pak po tomto
koncertě zakázal Schelingerovi doživotně přístup
do okresu Chrudim, odkud mimochodem sám Jiří
také pocházel.

Pro mě, tehdy asi dvanáctiletého, to byl inici-
ační zážitek – ten koncert i ten zákaz. Schelinger
byl prvním českým zpěvákem, který na oficiálních
pódiích prezentoval
tehdy u nás de facto
nežádoucí rockovou
hudbu, a přitom po-
hazoval dlouhou kš-
ticí, kterou by mu
různí rockeři na vý-
chod i západ od nás
mohli závidět. Jirka
Schelinger byl prostě
ikona. A Mistr Ringo
Čech byl tím, kdo
jeho talentu otevíral
dveře. Do médií, na
gramofonové desky,
k posluchačům.

Ringo tehdy na
tom koncertě hrál na
kubánské bubny congo. Vybavuji si, jak – patrně
na žádost pořadatelů, aby ztišili hlasitost pro-
dukce – reagoval do mikrofonu těmito slovy:
„Přátelé, tohle je bigbít, a ten se musí hrát nahlas.
Komu se to nelíbí, ať jde pryč“. I to byl iniciační
zážitek. Vidět člověka, který se nedá. Nepodlehne
úřednímu šimlovi, který nerozumí ničemu, než
kádrováckým dotazníkům a neumí nic, než pru-
dit.

Mnohokrát jsem si na tento večer vzpomněl.
Třeba tehdy, když mi Schelingerův bratr Milan,
krátce také člen Čechovy kapely, někdy v půlce
80. let věnoval obraz, který namaloval v den, kdy
se o Jirkově skonu dověděl. To smutné plátno mi
visí nad pracovním stolem dodnes. Pak ovšem

nesčíslněkrát po převratu roku 1989. František
Ringo Čech, ať už na poli kulturním, nebo pak po-
litickém, nikdy neztratil svou příslovečnou otev-
řenost až hubatost, jak by mnozí možná řekli.
Říkal své názory tak, jak si je myslel, bez velkého
ohlížení na to, zda s nimi narazí. To ostatně patří
k podstatě rocku a rockera. Komu se to nelíbí, ať
jde pryč.

Myslím, že k podstatě skutečného rocku a po-
vaze rockera patří také loajálnost k hodnotám,
o nichž jsme přesvědčeni, a lidem, kteří ty hod-
noty ztělesňují. V Ringově případě to je jeho
známý vztah k prezidentu Miloši Zemanovi. O Ze-

manovi toto dlouholeté přátelství vypovídá, že
není suchar a imponují mu lidé osobitých a pev-
ných názorů. A o Ringo Čechovi zase, že nemění
názory jak převlečníky a své přátele, ať už jsou
právě prezidenty, nebo třeba důchodci na Vyso-
čině, nevymění za misku módní čočovice. Nevyje
s vlky. Proto se ho vlci bojí.

František Ringo Čech se právem stává laureá-
tem Ceny Unie českých spisovatelů za rok 2019.
Ztělesňuje to, čeho se kolem nás stále víc nedo-
stává: upřímnost, i když není beztrestná, a věr-
nost, i když není pohodlná a nic nevynáší. O kolika
dalších bychom to mohli říci?

Předneseno autorem na udílení cen UČS za rok
2019 dne 8. 11. 2019

Laudatio na F. R. Čecha
PETR ŽANTOVSKÝ
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Jaroslava Lemfeldová – výročí narození 100
(2. 1. 1920 Praha - 18. 11. 2001). Kronikářka

Olešnice v Orlických horách, knihovnice, vlasti-
vědná autorka. Od r. 1961 do r. 1998 pečovala
o místní knihovnu: zasloužila se o získání a re-
konstrukci vhodných prostor a dovedla ji k získání
titulu Vzorná lidová knihovna. Při knihovně vzniklo
z jejího podnětu i malé muzeum s expozicí růz-
ných historických předmětů a nábytku zdejšího
kraje. Její Historie miesteczka Wolessnice je do-
stupná v digitalizované verzi na webových strán-
kách města Olešnice.

Božena Němcová – výročí narození 200
(4. 2. 1820 Vídeň - 21. 1. 1862 Praha). Spiso-

vatelka, vlastním jménem Barbora Němcová, ro-
zená Panklová (uvádí se též Novotná). Má zvláštní
postavení v české kultuře nejen svou literární čin-
ností, je i vzorem ve své době emancipované ženy
s širokým rozhledem a odvážné vlastenky. Je za-
jímavá i svými vlastními životními osudy: životem
v chudobě a nemoci, která vedla k její předčasné
smrti, nešťastným vztahem s manželem Josefem
Němcem, nemanželským původem, který povzbu-
zuje ke spekulacím o jejích skutečných rodičích.

K jejím nejznámějším dílům patří jednoznačně
Babička, dále Divá Bára, V zámku a podzámčí,
Chyže pod horami. Sbírala a zpracovávala lidové
pověsti, pohádky a národopisné črty. Přínos Něm-
cové pro českou kulturu zdůrazňovaly osobnosti

jako František Xaver Šalda nebo Václav Černý.
Také komunističtí autoři jako Zdeněk Nejedlý
(1927) a Julius Fučík (1940) ji označili za klíčovou
českou autorku 19. století, sám Fučík ji dokonce
vnímal jako zakladatelku novodobé české prózy
(viz studie Božena Němcová bojující ). Probouzela
a stále probouzí zájem čtenářů, literátů a dalších
umělců, její osudy byly zpracovány biograficky
i umělecky.

Václav Jaroň – výročí narození 100
(4. 2. 1920 Zašová - 20. 3. 2005 Rožnov pod

Radhoštěm. Výtvarník, malíř. Hlavním povoláním
byl učitel a malování se soustavně věnoval až po
odchodu do důchodu. V dětství měl nouzi o po-
můcky ke kreslení. Byl synem malíře pokojů
a měl sedm sourozenců. Absolvoval gymnázium,
ale pak se až do konce války živil nádenickou
prací. Měl alespoň možnost se naučit technologii
malby na keramiku v keramické dílně ve Valaš-
ském Meziříčí. Svou dovednost si prohloubil v r
1949 v prázdninovém kurzu grafiky na Umělec-
koprůmyslové škole v Praze. Od r. 1946 učil
v malé venkovské škole ve Valašské Bystřici, od
r. 1956 působil jako učitel dětí diplomatických
pracovníků na čs. velvyslanectví v Bělehradě, Bu-
dapešti a v New Yorku. Po návratu dál učil na Va-
lašsku a stal se školním inspektorem. Jeho
obrazy na plátně, papíru i na keramice se námě-
tově vracejí do starých zaniklých časů. V r. 1985
uspořádal svou první autorskou výstavu v Rož-
nově pod Radhoštěm. Vystavoval i v Karlovském
muzeu ve Velkých Karlovicích. Byl členem Rož-
novské výtvarné skupiny, zúčastňoval se výstav
Urgatiny - skupiny neprofesionálních výtvarníků
z Velkých Karlovic. Jeho práce najdeme kromě
Česka i na Slovensku, v Německu, Holandsku,
Anglii, Kanadě i USA.

Dagmar Součková – výročí narození 100
(1920 – 5. 2. 2005 Praha). Hudební pedagožka,

pěvkyně, hlasová a umělecká poradkyně. Vystu-
dovala zpěv na pražské konzervatoři u prof. J.
Konstantina. Vedle vlastní pěvecké kariéry só-
listky ústecké a liberecké opery pomáhala ama-
térům. Stála např. u zrodu Vycpálkova souboru
písní a tanců a pěveckého sboru ČKD. Od r. 1965
působila jako hlasová poradkyně v Pěveckém
sdružení pražských učitelek. Byla spoluzaklada-
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telkou Foersterova komorního pěveckého sdru-
žení, ve kterém působila v letech 1975-2005.
V r. 1976 také založila spolu s Jindrou Jindáčko-
vou smíšený komorní sbor Laetitie. Jako peda-
gožka vychovala řadu pěvců, kteří dnes působí na
českých operních scénách včetně pražského Ná-
rodního divadla.

Zdenka Sulanová – výročí narození 100
(18. 2. 1920 České Budějovice - 9. 8. 2004 Cer-

honice). Vlastním jménem Zdeňka Hrušková� Su-
lanová bylo příjmení její babičky. Filmová herečka
a zpěvačka. Dcera operního zpěváka Adolfa
Hrušky, připravovala se na dráhu herečky a ope-
retní zpěvačky. Velký úspěch měla už svým prv-
ním větším filmem Lízin let do nebe a následným
Lízino štěstí. Další úspěch jí přinesl film Madla
zpívá Evropě, v němž zazpívala písničku, která za
německé okupace byla chápána jako jinotaj, a tak
přesáhla význam tuctového melodramatu – Ty le-
sovské stráně. Její poslední film už nesměl reži-
sér Václav Bínovec, obviněný z aktivismu, po
osvobození dotočit. Další období Sulanové ne-
přálo. Krátce vystupovala v Divadle 5. května, pak
v prešovské operetě a na estrádách. Několikrát
se vdala, a pracovala v občanských profesích.

Eva Gerová – výročí narození 100
(4. 3. 1920 Praha - 5. 6. 2013 Praha). Vlastním

jménem Eva Branbergerová-Šanovcová. Nejprve
filmová herečka z řady slavných prvorepubliko-
vých hvězd, pak knihovnice. Byla dcerou hudeb-
ního kritika, skladatele a muzikologa Jana
Branbergera a sopranistky Národního divadla
Doubravky Branbergerové. Už při studiu na kon-
zervatoři hrála ve dvanácti filmech. Např. ve fil-
mech Otec Kondelík a ženich Vejvara, Slečna
matinka, Venoušek a Stázička. V 19 letech se
vdala a dala přednost péči o rodinu a občan-
skému povolání před pokračováním v kariéře fil-
mové hvězdy. V r. 1952, když do sklepení
Klementina (sídlo Národní knihovny) vnikla voda,
pomáhala jako brigádnice zachraňovat knihy
a zároveň je katalogizovala. Pak už v knihovnické
profesi zůstala. Doplnila si odborné vzdělání ab-
solvováním dvousemestrálního knihovnického
kurzu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Pracovala převážně v Městské knihovně
v Praze (v Divadelním a filmovém oddělení a po-
zději v Oddělení pro mládež). Z dalších míst např.
v knihovně filmového archivu a v knihovně výrob-
ního družstva Mechanika v Praze.

Luboš Brchel – výročí narození 100
(7. 3. 1920 Kladno - 31. 10. 1981 Radvaň nad

Dunajom). Sportovec, fotograf. V r. 1948 reprezen-
toval Československo v alpském lyžování na zim-
ních olympijských hrách ve Svatém Mořici.
V r. 1949 se stal mistrem Československa ve sjez-
dovém lyžování, v r. 1953 získal titul mistra
sportu. Byl od r. 1955 dobrovolným členem Tat-
ranské horské služby a lyžařským trenérem. Ús-
pěšně se uplatnil jako fotograf v oborech
reportážní i umělecké fotografie. Fotografoval
především ve Vysokých Tatrách. Vydal alba Bielou
stopou (1959), Tatranské plesá (1961), Veľká
a Malá Studená dolina (1962) a Tatry v panorá-
mach (1985).

Ladislav Pospíšil – výročí narození 200
(8. 3. 1820 Hradec Králové - 15. 5. 1891 Hradec

Králové). Tiskař a knihkupec, vydavatel a redaktor
časopisů, překladatel z němčiny. Byl synem Jana
Hostivíta Pospíšila, který založil rodinnou tiskárnu
v Hradci Králové, a otcem Jana Ladislava Pospí-
šila, pokračovatele rodové živnosti a buditele.
Jeho bratrem byl pražský tiskař Jaroslav (Jan)
Pospíšil. Začal pracovat jako tiskař v Trutnově,
v r. 1856 převzal vedení hradecké tiskárny. Vydá-
val především knihy pro mládež. Některé sám
přeložil z němčiny. Z jeho trutnovské tiskárny je
např. Americký osadník: pěkná powídka pro
mladý wěk (1851) od Alexandra Friedricha Franze
Hoffmanna, z Hradce např. Bratr Renat Josefa Eh-
renbergera.

Beneš Metod Kulda – výročí narození 200
(16. 3. 1820 Ivančice - 6. 5. 1903 Praha). Sbě-

ratel a vydavatel moravských lidových pohádek.
Povoláním byl katolický kněz. Skládal didaktickou
poezii pro dospělé i pro mládež, psal lidový-
chovné prózy. Byl publicistou, překladatelem a re-
daktorem. Lidová vyprávění, říkadla a písně začal
sbírat za svého působení v Rožnově pod Radhoš-
těm. Podílel se na založení spolku Dědictví sv. Cy-
rila a Metoda a v letech 1851–1860 redigoval
kalendář Moravan. V letech 1859–1870 byl fará-
řem v Chlumu u Sedlčan a od r. 1864 byl poslan-
cem Českého zemského sněmu. Od r. 1870 byl
kanovníkem vyšehradské kapituly a školním in-
spektorem. Ke konci života oslepl. Jeho knihy
stále vycházejí, např. Janíček s voničkou (1948,
1959, 1978), Pohádky a pověsti z Rožnovska
(1963), Švec hrdina (1970), Tři bílé růže (1985).

EVA BARTŮŇKOVÁ
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