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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
vítejte na stránkách Lípy v době koronavirové. Také nám ten SARS-CoV-

2 a jím vyvolaná pandemie nemoci COVID-19 ve Výboru národní kultury
zkomplikovaly život. Připravovaná valná hromada v termínu 25. dubna
2020 musela být v souladu s nařízeními naší vlády zrušena. Také na ob-
sahu Lípy bylo nutné leccos pozměnit. 

Život se zároveň jaksi zklidnil a jde dál. A možná, že má pandemie ko-
ronaviru s asi tříprocentní úmrtností i vedlejší (kolaterální) dopady. Možná
nás prostě chtěla naše přelidněná a rabovaná planeta jen požádat o od-
dechový čas. A možná ho potřebují také lidé, aby se zklidnili a zamyslili
nad tím, co je a co není pro jejich životy ve skutečnosti důležité. 

Podle molekulární bioložky a vedoucí Tilia Laboratories MUDr. Soni Pe-
kové ale vzkaz může být i od někoho jiného a může mít tedy i trochu jiný
účel. Její laboratoř jako první v České republice otestovala jedny z prvních
pozitivních případů nakažení koronavirem a zároveň vyvinula novou a levnou metodu na testování této
nákazy. Zpočátku se dočkala jen házení klacků pod nohy, což je v naší zemi asi už národním zvykem.
V poskytnutém rozhovoru slovenské TA3 vysvětlila srozumitelně původ koronaviru SARS-CoV-2 i důvody,
a proč si sama myslí, že vznikl v laboratoři a nikoliv přírodní mutací v netopýrech z čeledi vrápencovitých.  

Potrefená husa zakejhala hned, americký establishment zatlačil na své vědce, aby tuto možnost veřejně
odmítli. Leč to, co vypracovali, není vědecká studie, ale spíše politická proklamace na ochranu USA, že je-
jich laboratoře za genovou manipulací koronaviru nestojí. Článek na Nature Medicine byl publikován pod
názvem „The proximal origin of SARS-CoV-2“ a hned ve svém úvodu zcela vylučuje laboratorní původ.
Jenže vše je opět trochu jinak. Ukazuje se, že americký Národní zdravotnický institut pod vedením hlavního
virologa Dr. Anthony Fauciho v roce 2015 (za Obamy) chytře obešel vládní zákaz testování koronaviru
(z roku 2014) tím, že převedl vzorky koronavirů a 3,7 miliónu dolarů do laboratoří ve Wu-chanu, aby se
tam v testování v utajení pokračovalo. Anthony Fauci je dnes poradcem Donalda Trumpa. V roce 2017
navíc ve svém projevu předpověděl, že: „Není pochyb, že současná (Trumpova) vláda bude čelit výzvě
v oblasti infekčních chorob, ale také dojde k nečekané epidemii.“ Úplná Sybila… nebo je to všechno jinak?

Milí čtenáři, přeji vám pevné zdraví a samozřejmě zajímavé počtení s naší Lípou. Viru zmar!  
Jan Poláček, šéfredaktor periodika Lípa a člen předsednictva VNK
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Nekulturnost a cenzura – realita
dneška
MIROSLAV POŘÍZEK

Za minulého režimu se naříkalo kromě jiného
také nad stavem v oblasti kultury, která prý velice
trpěla pod oficiální ideologií a musela jí sloužit.
A aby toho nebylo málo, až příliš často údajně
navíc sklouzávala do prvoplánovitosti, komerce
a kýče. Mnohé z těchto kritických hlasů většinou
vůbec netušily, co vše způsobí uvolněná stavidla
po státním převratu. Přitom, jak už to v dobách
velkých společenských změn bývá obvyklé, vše
zpočátku vypadalo tak nadějně… Začala vycházet
díla v minulosti umlčovaných autorů. Brzy ovšem
převážila kvantita nad kvalitou. Objevila se celá
řada sympatických počinů v podobě vzniku ma-
lých vydavatelství, různých nekomerčních umělců,
alternativních scén. Nastal však rovněž příval bul-
váru, braku, vulgárnosti. Hranice pro míru a vkus,
jakoby náhle, přestaly existovat. A záhy vznikly
i seznamy nepohodlných osob a knih určených
k likvidaci. Všudypřítomný trh pak způsobil to, že
řada užitečných aktivit zůstala upozaděna a jiné
nemohly být realizovány vůbec. Stejně jako řada
dalších oblasti je u nás i kultura v dlouhodobé
krizi. 

I.
Když během Koncertu pro všechny slušný lidi,

který vysílala v přímém přenosu v prosinci 1989
tehdejší Československá televize, hudební kritik
Jiří Černý uvedl, že pevně věří v to, že se v naší
zemi už nikdy nebude opakovat situace, aby pís-
ničkář Vladimír Merta nemohl dva roky veřejně vy-
stupovat, poukázal tím na velmi aktuální problém.
Ano, jedním z požadavků listopadu 1989 byl
i konec cenzury. Ta za minulého režimu samo-
zřejmě existovala, ačkoliv příslušné orgány její exi-
stenci nepřiznávaly. Jen měla poněkud jinou
podobu, než je tomu dnes. Zatímco dříve šlo větši-
nou o cenzuru ideologickou, dnes lze nejčastěji ho-
vořit o cenzuře ekonomické a neméně zákeřně,
avšak rovněž často přítomné, tzv. cenzuře tichem.
Dříve vycházela řada zajímavých textů v samizdatu
nebo péčí exilových nakladatelství. O reálné exi-
stenci cenzury svědčilo i rozdělení tehdejší litera-

tury do tří proudů. Kromě té oficiální, kde vznikala
díla různé kvality co do obsahu i formy, a to od sla-
bého průměru až po díla zcela mimořádná, existo-
val také samizdat i literatura exilová. Někteří tvůrci
pak měli jisté specifické postavení, jelikož patřili
jednak do oficiální literatury, ale zároveň vydávali
i v samizdatu. Šlo mezi jinými například o takové
osobnosti, jakými byli Bohumil Hrabal či Jaroslava
Seifert. 

Po listopadu 1989 se otevřely šance, aby toto
dělení skončilo. Jenže z různých důvodů zůstaly
nenaplněny. Jaká vlastně byla již brzy po změně
režimu situace v této oblasti? A jak jsme na tom
dnes? Nevznikly záhy opět nové bariéry a stejně
jako v nedávné minulosti již zase potlačovaní au-
toři? Noví dočasní vítězové skutečně začali velmi
brzy uplatňovat svůj jedině správný ideologický
metr. Prosadil se ve své surové podobě trh bez
přívlastků a přízemní antikomunismus. Negování
díla celé řady autorů publikujících v době reál-
ného socialismu. Ačkoliv tito svým nezpochybni-
telným talentem vytvořili na poli literatury
nezřídka hodnoty hodné pozornosti i dnešní
mladé generace a nemilosrdný zub času je již do-
statečně prověřil přísným posudkem náročnosti
ve všech hlavních kritériích, jimiž prochází každá
kvalitní literatura.  

Podobně jako fanatičtí svazáci z 50. let a nor-
malizační cenzoři let 70. a 80., napáchali zřetelné
škody v naší kultuře i cenzoři a všeobecní škůdci
doby polistopadové.  Tito lidé hojící si své mindráky
v podobě svazácké minulosti, členství v KSČ, ROH,
SČSP a to vše ještě násobeno nedostatkem vlast-
ního talentu, rychle obsadili kulturní rubriky novin
a časopisů, vedení nakladatelství a spisovatel-
ských svazů, aby ihned začali provádět čistky. Těm
neušli zejména levicově zaměření spisovatelé, bás-
níci a novináři. Řada knih skončila z regálů kniho-
ven rovnou ve šrotu. Podobný osud potkal rovněž
celou řadu knih připravených již do tisku. V dů-
sledku horlivosti nových strážců ideologické čistoty
mnoho z nich ani později nespatřilo světlo světa
a zůstali jsme tak ochuzeni třeba o zajímavé bás-
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nické sbírky nebo ve svém oboru unikátní dílo
o Osvobozeném divadle, nemluvě o dalších poči-
nech. Nemálo autorů se ocitlo bez normálních pub-
likačních možností. Na černé listině nového režimu
se objevila jména jako Miroslav Florian, Karel Sýs,
Michal Černík, Jaroslav Matějka, Jaromír Pelc
a jiní. Ne náhodou již počátkem roku 1991 popsal
básník a spisovatel Michal Černík svou čerstvou
zkušenost s novými poměry: „Diktát zisku na řadu
let způsobí v literatuře poušť srovnatelnou s poli-
tickými selekcemi v sedmdesátých letech. Zatím
jsem poznal, že jsem na nevypsané černé listině,
že funguje politický revanš. Mnozí vítězové neune-
sli ono velké vítězství a stávají se poddanými
vlastní moci. Mnozí zase kompenzují svou minulost
a zachraňují se tím, že odepisují jiné…. Kdekdo
nám klade za vinu, že jsme publikovali, že jsme
zdiskreditovaní, že jsme kolaborovali s režimem,
ale dostávají se na roveň těm, kteří odepisovali lidi
počátkem sedmdesátých let. Je v tom stejná de-
magogie, stejná nesmiřitelnost, plno záště – a do-
konce používají stejné metody.“ 

II.
V kultuře doby polistopadové se brzy prosadil

kult komerce, pseudohodnot, povrchnosti ve všech
odstrašujících podobách, laciné zábavy a bulváru.
Kultura se vlivem tržních tlaků vydala na cestu
zprimitivnění a zhrubnutí. Jestliže dříve museli
tvůrci svádět boj s byrokratickou tupostí, ideolo-
gickou omezeností a neschopnými lidmi umístě-
nými stranou a vládou na důležité pozice, po
převratu vše převálcoval všudypřítomný vliv peněz,
obludný nevkus a opět i mnoho nekompetentních

osob zastávajících z úradku novodobých straníků
vedoucí posty. Jestliže v minulosti musel tvůrce
najít způsob, jak přelstít cenzora, dnes je dovoleno
takřka vše a výsledky tomu odpovídají. Kulturní po-
litika ze strany státu zůstává upozaděna vlivem
mocných zájmů byznysu a spřátelených skupin
vlivných osob. Časem se zjistilo, že ve veřejných
rozpočtech vyčleněných na kulturu, které zůstávají
dlouhá léta podfinancovány, skutečně již není
téměř kde brát.  Skupiny spojující zájem vytěžit
i z toho mála, co se ještě nabízí, ovládly vedoucí
místa, od centra přes kraje až po města a obce.
Takže kulturu dělají, žel podobně jako dříve, až pří-
liš často lidé bez patřičného vzdělání, nezbytného
zájmu o věc a zejména skutečného zápalu. Přitom
pokud na poli kultury nepůsobí převážně lidé, pro
něž je tato práce více posláním než jen prostým
zaměstnáním, výsledky se neblaze projeví nejen
v této oblasti, ale prakticky na celém veřejném ži-
votě.  

Jistě ne náhodou hned v roce 1990 vyjádřil pub-
licista Jaroslav Vozka obavu o osud naší kultury
a svými takřka prorockými slovy popsal její nepříliš
příznivý vývoj v nových čerstvě popřevratových po-
měrech a označil i možné budoucí hrozby, kterým
bude čelit: „Národním kulturám hrozí horší osud,
než který jim mohla připravit dřívější ideologická
kuratela. Naše kultura se noří nikoli do tvůrčích
sporů, ale zapadá do šarvátek i ostrých bojů, spo-
jených s tím, že se mění ve spotřební zboží. Při
současných možnostech jí v podmínkách silných
konkurenčních tlaků na světovém trhu hrozí odná-
rodňování. …. Umění se přitom znovu rychle ide-
ologizuje. Slouží nové politické moci nejen tím, co
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prosazuje, ale i tím, co odvrhuje a od čeho se od-
tahuje. Znovu se objevují ideologicky a politicky
služebné pořady či inscenace, jejichž umělecká
hodnota je pochybná. Znovu je záplava děl, v nichž
nerozhoduje umělecká úroveň, ale jejich ideolo-
gická a politická charakteristika o tom, zda se
uplatní v soutěži. Znovu jsou autoři, kteří psát
a hlavně publikovat mohou, a jimž se všemožně
vychází vstříc a autoři, kteří jsou na nezveřejňova-
ných, polooficiálních, zato velmi účinně uplatňova-
ných indexech. Stáváme se objektem zájmu
informačního a kulturního imperialismu, kterému
se jen stěží brání i velké, vyspělé státy.“ 

Nekulturnost vítězí na plné čáře i v mezilidských
vztazích, především možno sledovat na přístupu
mladých ke starší generaci, nemluvě o nízké auto-
ritě pedagogů a znevažování práce mnoha oborů,
pohrdáním takovými hodnotami jako jsou solida-
rita, poctivost, práce, rodina, úcta k hodnotám vy-
budovaným předchozími generacemi apod.
Zásadním způsobem se znevažují mimořádné hod-
noty vytvořené v poválečných desetiletích v období
výstavby socialistického Československa. Mnohé
z této doby se zavrhuje jako dílo zlé totality, ačkoliv
řada těchto pomlouvačů z tohoto díla dlouhá léta
těžila či těží dodnes. 

Hmotný prospěch zpravidla, o a kultuře to platí
rovněž, vytěží jen ti pohybující se v blízkosti peně-
zovodů. Třebaže tyto dlouholetým bezohledným
drancováním viditelně vysychají. Neblahý vliv nové
tržně – antikomunisticko – antinárodní ideologie
lze sledovat již na jednoduchých příkladech. Pokud
nemáte ty správné známé i v běžné knihovně v kte-
rémkoliv okresním městě vám odmítnou přijmout
do čítárny téměř jakoukoliv tiskovinu s levicovým
nebo vlastenecky zaměřeným obsahem. A to ani,
když ji sám zaplatíte a darujete. Budu konkrétní.
V minulých měsících jsem oslovil několik knihoven
v různých okresních městech s nabídkou měsíč-
níku Slovanská vzájemnost. Kromě dvou výjimek
jsem knihovníkům ve Znojmě, Blansku, Jeseníku,
Šumperku, Karviné, Hodoníně, Kyjově a ještě ně-
kolika dalších místech, nestál ani za odpověď. To-
tální nezájem a hlavně neslušnost. Člověk byl
vychovaný v prostředí, kde se považovalo za po-
vinnost na konkrétní dotaz nebo podnět také od-
povědět. Dnes už mizí i tato základní lidská
slušnost a nahrazuje ji přízemní arogance, pocit
vlastní výlučnosti a snaha o systematické umlčo-
vání jiných názorů. Jistě, je to jen jeden drobný pří-

klad, přesto myslím, že o mnohém vypovídá. Když
požádá spolek sdružující levicově orientované spi-
sovatele, básníky a jiné činitele (například Unie
českých spisovatelů) o grant či dotaci, jsou tyto žá-
dosti opakovaně zamítány. Z odůvodnění těchto za-
mítnutí pak ideologická předpojatost a vědomí
vlastní výlučnosti čouhá jako příslovečná sláma
z bot. Vůbec přitom nejde o posuzování umělecké
úrovně či společenské prospěšnosti akce či publi-
kace, na niž se žádá o podporu, ale o obyčejnou
snahu umlčet nepohodlné osoby. Navíc je vše
mnohdy prováděno tím nejprimitivnějším způso-
bem. Krátce po roce 1989 byl zlikvidován léty pro-
věřený a osvědčený systém tvůrčích stipendií.
Spisovatelé dílem z naivity, dílem z hrabivosti, po-
stupně přišli o svá sídla a vydavatelství. Někteří
z nich dost nepochopitelně uvěřili, že právě nyní se
jim podaří pohádkově zbohatnout a proč se tak ze
svého zisku ještě dělit a podporovat třeba začína-
jící talentované tvůrce či nekomerční akce. Ano, sa-
mozřejmě, i literatura, dokonce vzácně snad
i poezie, může být za jistých okolností komerčně
úspěšná. Nebo i velmi úspěšná. To ale platí větši-
nou o větším trhu, než je ten český a slovenský.
Redukovat hodnotu literatury, poezie či filmové
tvorby nebo vůbec umění v celé jeho šíři v prvé
řadě na komerční úspěch je ale cestou do kulturní
pouště. Systematicky k ní směřujeme i my. Nic na
tom nezmění ani proklamace o podpoře kulturních
podniků ze strany nadací, dotací a fondů. Tuzem-
ských i zahraničních. 

Sice u nás každý rok vychází velké množství ti-
tulů různých žánrů, ale nutno otevřeně přiznat, že
velká část patří do kategorie bulváru a braku. Když
se podíváme, jaká představení dnes nabízí naše
první scéna, člověku je stydno, kam až se dá kles-
nout. Zdánlivě se u nás pořádá poměrně dost kul-
turních akcí. Ovšem kolik z nich je skutečně
dostupných prostému člověku? A kolik z nich
snese přísnější měřítko s ohledem na širší spole-
čenský záběr či vhodné formování hodnot mladé
generace? To, co v naší kultuře ještě stále za něco
stojí, si musí většinou pomoci samostatně, bez při-
dělených grantů, dotací a podpor. I přes nevlídnou
atmosféru, kterou u nás již desetiletí provází tvrdý
komerční tlak a snahu na vše nazírat jen optikou
zisku, ale můžeme i ve svém blízkém okolí vidět,
že lidé vnímající kulturu a kulturnost národa jako
nutnou hodnotu pro jeho další existenci dosud ne-
vymřeli.  Naštěstí u nás stále ještě existuje i dost
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nadšenců, kteří bez ohledu na čas a peníze dokáží
uspořádat zajímavé akce. Od výstavy regionálních
malířů či fotografů, přes festival amatérských di-
vadel až třeba po večer poezie. Kultura v celé své
šíři se ale bez systematické pozornosti ze strany
státu neobejde a bez potřebných finančních pro-
středků nemůže dlouhodobě přežít vůbec. Štědří
mecenáši nás v tomto směru nezachrání, i když je-
jich přínos jistě nelze úplně opomenout. 

Filozof Karel Kosík ve svém textu Infernální
kruhy z roku 1993 popsal soudobé ohrožování kul-
tury a její podřízenost tržním vztahům těmito,
i dnes navýsost aktuálními, slovy: „TRH jako mo-
nopolní a nejvyšší realita smrtelně ohrožuje kul-
turu. Reflexe tohoto ohrožení však umožňuje hlubší
definici kultury i adekvátnější pochopení jejího
smyslu. Kultura není prvotně soubor knih, plastik,
znalostí, morálních pravidel nebo muzeálním skla-
dištěm takzvaných hodnot. Svou podstatou a svým
posláním je založením a obranou prostoru, v němž
ztrácí své výlučné postavení jak síla a násilnictví
(tedy moc meče), tak bezměrná expanzivnost trhu
(a tedy moc peněz), stejně jako roztahovačnost
ideologií a fantasmagorií všeho druhu (moc před-
sudků a fanatismu). Kultura naplňuje své poslání
pouze tehdy, jestliže proti bezmezné žádostivosti
TRHU, který chce všechno pohltit proti agresivitě
SÍLY, která chce všechno komandovat, proti pří-
zemnosti předsudků a ideologií, které všechno str-
hávají do své zaslepené omezenosti, vytváří
a obhajuje časoprostor, který je útočištěm svobody,
vznešenosti, poetičnosti.“ Tyto věty v době, kdy
byly napsány, možná ještě nemohly být v celé své
pronikavé hloubce patřičně doceněny. Dnes s od-
stupem dalších více než dvou desetiletí však jejich
váha očividně výrazně narostla.  

III.
Ten, kdo snad ještě stále tvrdošíjně pod nebla-

hým vlivem veřejnoprávních sdělovacích pro-
středků, bulvárních tiskovin a informací z druhé či
třetí ruky zpochybňuje existenci cenzury v dnešní
době, by rozhodně neměl přeslechnout aspoň dva
hlasy, jež se nedávno k tomuto stále výsostně ži-
vému tématu věcně vyjádřily. Autor více než pade-
sáti knih spisovatel Vladmír Přibský ve svém
čtenářském ohlasu v letošním květnovém čísle
měsíčníku MY píše: „… o mých knížkách se po
roce 1989 nesmí v Česku psát. Koneckonců o celé
pentalogii o ženách, které se v minulém tisíciletí

nesmazatelně zapsaly do českých národních dějin,
se nikde neobjevila jediná recenze. Psal jsem totiž
za komunistů, a ač nestraník, směl jsem po patřič-
ném proškrtání mých rukopisů tyto studie nakonec
vydat.“

Přední znalec médií, vysokoškolský pedagog
a rovněž spisovatel Petr Žantovský nedávno trefně
popsal přežívání nešvarů minulosti a ukázal tak, že
ani po 30 letech od změny společenských poměrů

nepatří cenzura minulosti: „Noví či staronoví kád-
rováci v rouše spisovatelském nebo spíše literárně
– funkcionářském, už zase kastují přípustné a ne-
přípustné, adorované a zavrhované. Kdo kdysi
směl, už nesmí. A přitom jedním z hesel převratu
1989 bylo „nejsme jako oni“. Inu, řeči se vedou
a voda teče…. Toto nové kastování navíc provádějí
mnohdy titíž, kteří z literatury vyháněli „nežádoucí
živly“ už v 50. letech a mají to od té doby v krvi.
A mají v tom směru mnoho následovníků. Kádrovat
je totiž snažší než tvořit.“  

Jedno tradiční rčení hovoří o tom, že ryba smrdí
od hlavy. Neškodí se proto podívat na to, kdo
všechno stál v čele ministerstva kultury od vzniku
samostatné ČR v roce 1993. Celkem se zde za již
více než celé čtvrtstoletí vystřídalo na 17 ministrů
různých lidských i profesních kvalit. Většina poli-
stopadových pravicových vlád dala již svou nomi-
nací na post v čele ministerstva dost jasně najevo,
že kultura je pro ně pouhou okrajovou záležitostí,
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a tak je vcelku jedno, kdo ji vede. Výsledky na sebe
podle tohoto přístupu také nenechaly dlouho
čekat…. Někteří ministři zde sehráli roli pouze epi-
zodní jako například známá dokumentaristka He-
lena Třeštíková, jiní přes nesporné kvality nedostali
z časových důvodů dostatečné možnosti realizovat
své plány a na hezkou řádku z nich veřejnost prá-
vem brzy zapomněla. Zkuste se dnes na ulici ko-
hokoliv zeptat, aby vám vyjmenoval aspoň tři
bývalé muže či ženy stojící v čele uvedeného mi-
nisterstva. Někdo by si možná ještě vzpomněl na
Pavla Dostála s jeho typickými šálami, nebo na
herce Vítězslava Jandáka. Dál by to ale bylo asi
o dost horší. Tato neznalost zajisté ještě nemusí
svědčit o tom, že se lidé dnes o politiku a věci ve-
řejné vůbec nezajímají. Vždyť v tom každodenním
přívalu povinností a informací všeho druhu, by byl
div, kdyby si někdo vzpomněl ještě na další jména.
O něčem však tato neznalost vypovídá. Jistě, jde
o povážlivou absenci osobností v celém veřejném
životě. Asi nejvíce je to patrné v politice. Zde na-
jdeme na významných místech až příliš často
osoby, které svým rozhledem a schopnosti sotva
překračují rámec okresní úrovně. A o to právě jde.
Jak by asi dopadl fotbalový klub hrající okresní
přebor, kdyby se náhled ocitl v první lize? Raději
ani nemyslet. I v kultuře nutně potřebujeme osob-
nosti. Výrazné osoby s nepřehlédnutelným morál-
ním profilem, s přirozenou autoritou podloženou
pracovními výsledky a schopností oslovit veřejnost.
Nikoliv pouhé mluvky, kšeftaře či ideologické
blouznivce. Jeden z nejméně úspěšných polisto-
padových ministrů kultury Pavel Tigrid svůj vztah
k ní dostatečně demonstroval svým nezapomenu-
telným rčením o tom, že když slyší slovo kultura,
okamžitě sahá po peněžence. Jeho výsledky byly
naprosto katastrofální. Ale měli jsme v čele kultury
i zajímavé a respektované osobnosti. Například
nejdéle sloužícího šéfa tohoto resortu Pavla Do-
stála. Jelikož se v oblasti kultury dlouhá léta sám
pohyboval, nemusel se navíc na rozdíl od někte-
rých svých předchůdců i nástupců vlamovat do za-
vřených dveří. Ano, pokud chce někdo v čele
kultury uspět, musí umět komunikovat s umělci,
mít před nimi patřičný respekt, a v neposlední řadě
se nebát prosadit i nepopulární opatření. Ovšem
ani Dostál, ačkoliv se mu nedala upřít jistá kompe-
tence pro svěřenou agendu, ani žádoucí zápal do
práce a schopnost vybrat si kvalitní spolupracov-
níky, s omezeným rozpočtem ministerstva nedo-

kázal kulturu povznést zásadním způsobem z trž-
ních tlaků a prosadit potřebné změny. Jeho ná-
stupci navíc objektivně vzato měli roli ještě
o poznání složitější. Většinou jim scházela ne-
zbytná autorita. Bez ní těžko mohli plnohodnotně
komunikovat s kulturní obcí, nemluvě o dalších ne-
dostatcích, a to nejen osobnostních, ale nezřídka
také odborných. 

V čele naší kultury citelně schází osobnosti
schopné nastolit nosná témata, ochotné jít do kon-
fliktů a zastavit sestup k ještě většímu úpadku. Bez
nich se budeme dál potácet v prostředí ovládaném
zájmovými skupinami, jejichž hlavním cílem je
i v kultuře vyždímat co se dá, diktaturou zisku a do-
továním milionářů. Kvalita se sice často nedá pe-
nězi uplatit, ovšem vytvořit důstojné podmínky
nejen pro záchranu kulturního dědictví, ale neméně
i pro nastartování podmínek pro talentované tvůrce,
kteří za čas třeba zase českou kulturu povznesou
na takovou úroveň, že to budeme my, kdo bude in-
spirovat svět, a nikoliv jen přebírat a kopírovat od-
jinud, je naléhavým požadavkem dneška. Tlak zdola
je nutnou podmínkou. Je však možné, že nás
v tomto směru další, a ještě více krušné časy teprve
čekají. A že to bude opět hlavně venkov, ti malí
zdánlivě nevýznamní lidé, kteří skutečné kulturní
hodnoty nejen zachrání, ale i rozvinou, a především
předají v příznivější době dalším generacím.  

Na plíživé nebezpečí rozpínající se nekultur-
nosti, která se stává normou a hrozí velmi vážnými
důsledky upozornil ve svém výborném eseji před
dvěma lety Ivo Šebestík: „…Nekulturní prostředí,
zůstává-li osamoceno, je považováno za jediné
a jedinečné. Kdo nikdy nepozná kulturní prostředí,
nemá ani tušení, že kýč může být nahrazen hod-
notou. Na svět tak přicházejí generace, kterým
úpadek evropské kultury, respektive její přesun do
muzea, nebude nápadný. Nevšimnou si toho. Ne-
budou ji postrádat! Tím, co by mělo být předáváno,
není jenom respekt k tisícileté národní a evropské
kultuře, k literatuře, divadlu, hudbě, výtvarnému
umění, k významným osobnostem, k dějinám ná-
rodního a evropského myšlení. Je to ještě mnohem
více. Patří sem vědomí kontinuity společnosti,
která nemůže obstát, pokud ztratí vazbu na vlastní
minulost a zůstane vězet ve vzduchoprázdnu, zcela
bez kořenů, zaměřena jen na tu jednu jedinou
chvíli, kterou právě prožívá.“

Již zde jednou citovaný filozof Karel Kosík na-
psal v 90. letech hned několik zásadních textů,

6

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_01_2020_LIPA  23.04.20  18:41  Stránka 6



7

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

z nichž lze pro jejich nadčasové zaměření, moudrý
nadhled a upřímnost výpovědi čerpat i v součas-
nosti. Všechny dříve jen naznačované hrozby post-
moderní společnosti nás dnes spoutávají svojí
obludnou silou ničící lidské životy i přírodní pro-
středí s takovou intenzitou, jež nutní čelné osob-
nosti různých oborů varovně zvolat, že jsme se již
svou destrukcí ocitli za bodem zlomu směřujícím
ke katastrofě nedozírných rozměrů. Kosík v textu
Osvícenství a kultura z roku 1994 zároveň připo-
mínal co vše chápat pod pojmem kultury a zároveň
varoval před systematickým potlačováním hodnot,
redukování kultury do pozice pouhého zboží, vše-
obecným marasmem a šířením nevědomosti hro-
zící přerůst do zhloupnutí celých generací: „Prvotní
význam kultury, dnes již zakrytý odvozeninami
a nánosy, spočívá v tom, že není jednou z oblastí
rozmanité činnosti člověka, ale tvoří samu její pod-
statu: člověk osvědčuje lidství pouze v kultuře
a kulturou, tj. tím, že šlechtí přírodu a obdělává
zemi, společně s druhými lidmi obývá krajinu a za-
kládá města, projevuje úctu vznešenému a má je
ve vážnosti, ať v podobě bohů, Boha nebo pravdy,

dobra, statečnosti, krásy a moudrosti. V moderní
době se tento původní a celistvý smysl kultury roz-
padl, kultura se vedle průmyslu, financí, zeměděl-
ství, politiky uzavřela do sebe jako jeden z mnoha
oborů a jedna z odborností. A jako se vytvořil typ
odborníka, pro něhož má Max Weber název „der
Fachidiot“, tak se také počáteční smysl kultury
jako určení člověka rozštěpil na tvůrce, kteří kul-
turu v nejrůznějších oblastech – jako literáti, fil-
maři, herci, vědci, právníci – provozují, a na pasivní
obecenstvo, které předkládané hodnoty konzu-
muje. …. Kultura již není všudypřítomný živel re-
álného života, ale je jí vyhrazeno zvláštní místo.
Spolu s přírodou se stává rezervací, která je sice
chráněna, ale ztratila v každodenním životě lidí
přetvářející a inspirující moc.“  

Kéž by tato varovná slova padla na úrodnou
půdu nejen v oblasti výchovy a vzdělávání, ale za-
sáhla širší část veřejného prostoru napříč genera-
cemi. Zásadní obrat od sobeckého individualismu,
diktátu zisku za každou cenu a postupující debili-
zace národa (viděno želbohu nejlépe právě na
mladé generaci), je opravdu životně důležitý. 

JÁRA CIMRMAN A COVID-19 
Už jste to taky četli? Původcem a vynálezcem koronaviru, způsobujícího nemoc COVID-19 je Jára Cimr-

man. V letech 1915-1919 se věnoval výzkumu virů, bakterií a epidemií, protože chtěl s jejich pomocí za-
stavit 1. světovou válku. Počítal, že po nakažení všech bojujících stran všichni vyhlásí kapitulaci a po
podepsání míru dostanou od Járy vakcínu na uzdravení. První vytvořený virus poslal Jára v roce 1917
do Španělska na testy. Ovšem v laboratoři jim utekly myši. Ty roznesly virus mezi lidi. (na takzvanou Špa-
nělskou chřipku pak během 2 následujících roků zemřelo asi 50 milionů lidí).

Jára ještě do konce války vyvinul nový virus a aby se vyhnul opakování chyby s neposlušnými přenašeči
v podobě myší, vyzval dobrovolníky z řad odvedenců, aby po infikaci virus rozšířili přímo na bojišti a tím
tak zastavili Velkou válku. Ovšem nemohl najít dobrovolníky na testování. Nechápal proč se všem dob-
rovolníkům zdála 90 % pravděpodobnost úmrtí jako příliš velké riziko.

Cimrman tak nakonec virus otestoval na sobě. Infikace byla úspěšná, vakcína proti viru selhala, a tak
ho posléze ohrožoval těžký zápal plic. Nakonec pomohla slivovice od strýčka z Valašska v podobě padesáti
litrového demižonu. Virus souboj se slivovicí prohrál. Když se Jára Cimrman vyléčil a vystřízlivěl vedle
prázdného demižonu, uviděl na radnici novou československou vlajku, kterou kdysi sám navrhl a vyrobil
ze dvou kusů roztrhaných kalhot bílé a červené barvy, a ozdobil modrými kalhotkami Boženy Němcové,
které mu darovala v mládí po nevinné společné procházce po Petříně. 

Bylo po válce, jaro 1919. Jára spočítal podle složitého statistického vzorce, že další světová válka bude
za sto let. To ale nevěděl, že za měsíc v Německu jistý desátník Adolf Hitler dostane průjem a při útěku
na záchod zakopne, upadne na hlavu a vyvolá další světovou válku již za 20 let). Jára chtěl virus svěřit
nejmoudřejší armádě, což byla ve své době dle něj ta čínská, neboť z Číny pocházeli v minulosti největší
mudrci. Zakonzervoval virus, nazval ho COVID-19. (Cimrmanův Odzkoušený Virový Destruktor, vzor 1919).
Čínské armádě pak přišel balíček s příkazem "COVID-19, otevřít za sto let." Armáda balíček uložila v la-
boratoři ve Wu-Chanu a v prosinci 2019 ho dle návodu otevřela. Zbytek příběhu už znáte... :-) 

Mark (Přišlo nám mailem 12. 4. 2020)
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Původ T. G. Masaryka bez spekulací
Stanislava Kučerová

Začátek života Tomáše Masaryka je opřádán po-
divnými spekulacemi. Týkají se jeho rodičů. 

Tak jeho matka, Terezie Kropáčková z Husto-
peče, byla prý Němka. Proč? Protože mluvila
a psala německy. Takhle jednoduché to ovšem
v historickém pohledu není. Narodila se roku 1813,
a to je přesně ta doba, kdy naše města jsou spra-
vována výhradně německy, neexistují české školy,
tisk, divadlo. Městské vrstvy obyvatel se asimilují
s německým prostředím. Jen na
venkově ještě většinou mluví lid
svou mateřštinou.

Je to doba, kdy teprve přicházejí
na svět buditelé druhé generace,
kteří již věří v obrození českého ja-
zyka. Tyl 1808, Mácha 1810, Erben
1811, Němcová a Mánes 1820, Hav-
líček 1821, Smetana 1824. M. D.
Rettigová radí mladičké Němcové,
s kterou se setkala v Litomyšli, aby
hodně četla české knihy, a tak se
zdokonalila v češtině. Že ona sama,
než se sešla se svým manželem,
byla „spící Češka“, také uměla jen
německy. A Havlíček píše své dopisy
německy, když spěchá a nemá čas
myslet na pravidla českého pravo-
pisu. Nemá je zažitá, jeho vzdělání
také bylo želbohu jen německé. 

Pod názvem „Kořeny rodu“ pojed-
nal s veškerou vědeckou akribií
o předcích našeho prvního prezi-
denta PhDr. Ladislav Hosák, DrSc.,
profesor UP v Olomouci. (Text vyšel r. 1946 v Brně,
2. vyd. r. 1990 a 3. bez vročení, vydáno ve spolu-
práci s firmou Léčiva v Praze). 

„Z osmi prarodičů TGM ani o jednom nelze bez-
pečně říci, že by byl německého původu“, konsta-
tuje tu badatel. 

Stačí tu zjištění, že matka prvního prezidenta
byla Moravačka, někde též Hanačka zvaná. Její
otec byl řezník a hostinský v Hustopečích, tehdy
kvetoucím trhovém a němčícím městě. Vícedětná
rodina živnostníka Kropáčka žila ve velmi do-
brých majetkových poměrech. To se ovšem změ-
nilo po otcově smrti. Přežilo sedm dětí, rodina se

octla bez prostředků a dcera Terezie si hledala
výdělek jako kuchařka. Po třech letech ve Vídni
se uchytila v Hodoníně ve službách panské ro-
diny. Byla pěkného vzhledu, líbila se mužům.
Někde jsem četla, že se v mladších letech stala
i matkou nemanželského dítěte, které však ne-
zůstalo na živu. Chtěla se provdat? Mít rodinu?
Nepochybně. A mohl se jí líbit urostlý, statný a ži-
velný Slovák z Kopčan? I když byl mladší? Jistě.

Ale spekulanti o původu TGM v něm vidí jen na-
strčeného otce, společenskou zastírací přetvářku
a lež. Jakým právem? 

Josef Masaryk byl nejmladší ze tří bratří, takže
nemohl zůstat hospodařit na otcovském statku.
A tak vstoupil do panských služeb a byl poslán
do Hodonína, na panství, které rovněž jako Kop-
čany a Holíč patřilo jedné vrchnosti. V Hodoníně
se seznámil 15. 2. 1848 s Terezií Kropáčkovou.
Žila tu sama, bez rodiny a imponovala mu. Byla
pěkná, byla energická, uměla číst a psát, pochá-
zela z dobré i když zchudlé rodiny. On jí svěřoval,
co ho nejvíc vzrušovalo, obdiv k revolučnímu
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hnutí proti vládě a k odbojnému Slováku Hurba-
novi, kterého si velice vážil. A vyprávěl jí s hu-
morem a láskou též o svém rodném kraji za
řekou Moravou. Dělalo mu dobře, že ho neodmí-
tala, a tak se vzali 15. 8. 1849. Brzy se jim narodil
první syn. O dva měsíce dříve, než měl přijít na
svět podle data sňatku. A právě to dalo příležitost
k vytváření mýtů, zpochybňujících otcovství Jo-
sefa Masaryka. Zpočátku měl být tím pravým
otcem židovský velkopodnikatel, v jehož domác-
nosti matka Masarykova sloužila. Mnoho papíru
bylo popsáno, mnoho “nezvratných“ důkazů vy-
spekulováno. Časem však to
dokazování židovského původu
TGM pominulo. 

(Záznamy o tom všem lze na-
lézti v knize „Tomáš Garrigue
Masaryk“, jejím autorem je Alain
Soubigou, vyšla roku 2004.)

Dnes máme ale nový, čerstvý
mýtus. Náš první prezident prý
je synem Franze Josefa, císaře
a krále rakousko-uherského
mocnářství, z doby, kdy panov-
ník jako mladíček navštívil Ho-
donín, a kdy si napsal do svého
poznámkového notesu: „Kro-
paczek, erl“. Kropáček, vyří-
zeno. Prostý člověk si pomyslí,
že nějaký Kropáček měl něja-
kou prosbu, nebo žádost, a že
Jeho Veličenstvo mu v tom vy-
hovělo. Ale to by byl omyl. Spe-
kulanti hlouběji chápou ten zápis v notesu.
Znamená prý mnohem více. Je to svědectví
o tom, že Kropaczek je paní Terezie a věc, která
byla, je, či bude vyřízena, je dítě, které počala
v objetí Jeho Veličenstva. Důkazy? Bezpočtu.
Všechny služební postupy podvrženého otce, Jo-
sefa Masaryka, všechny studijní úspěchy jeho
syna Tomáše, to všechno prý je dílo diskrétní
podpory Jeho Veličenstva. 

Když si s touto představou čtete životopisy obou
Masaryků, pomyslíte si, že Jeho Veličenstvo ne-
mělo až tak moc sil a vlivu. Životy obou jsou z hle-
diska přízně osudu velmi diskontinuitní a jejich
životní zápas o uplatnění a úspěch nesvědčí o be-
nevolentních zásazích “shora“. Spíše naopak.

Josef Masaryk byl nejprve hlídačem koní, pak
kočím, pak drábem, nakonec šafářem. Je to postup

dík “nejvyšší“ možné protekci? Stěhovali se z Ho-
donína nejdříve do Mutěnic, pak zase do Hodonína,
odtud do Čejkovic a pak do Čejče. Tady bylo proti
němu vedeno rok trvající řízení. Po něm byl zbaven
zaměstnání na císařských statcích i nároku na
penzi. Po 25 letech služby. Byl údajně podezřelý
z nedostatečné loajality k habsburské monarchii,
protože se přiklonil k názorům J. V. Friče v době
válečného střetnutí Rakouska s Pruskem roku
1866. Před tím měl všude pro rodinu ty nejskrom-
nější životní podmínky i nedostatek vzdělávacích
možností pro své děti. A nyní? Naprosto zničující

závěr kariéry. To je ta diskrétní
podpora náhradního otce z nej-
vyšších míst?

Spíše je to jeden z účinných
zdrojů kritických a odmítavých
společensko-politických postojů
a názorů jeho syna Tomáše, kte-
rému bylo v onom šestašedesá-
tém roce pouhých 16 let. 

Tehdy měl za sebou dvě léta
na reálce v Hustopečích, kde
bydlel u matčiných příbuzných.
Pro nedostatek peněz u nich
doma pak musel jít do učení.
Učil se kovářem. Když se pak
na radu čejkovického faráře dal
zapsat na brněnské gymná-
zium, musel se živit sám kon-
dicemi. Stipendium, které mu
otcův zaměstnavatelský císař-
ský úřad ve Vídni udělil, mu

bylo odňato kvůli otcově údajné neloajalitě, ztrátě
zaměstnání a ztrátě penze. Šťastnou náhodou se
stal domácím učitelem v rodině zámožného poli-
cejního ředitele v Brně. Ale pro názorové kolize
s vedením ústavu a s učitelem náboženství byl ze
studia vyloučen.  Dosavadní brněnský policejní
ředitel se stěhoval do Vídně, vzal tedy domácího
učitele svého syna s sebou, a on mohl ve Vídni
svá studia, byť ne bez kolizí, nakonec dokončit.
Průběh těch studií vskutku o diskrétní přízni pa-
novníka, který prý péči o syna Terezie Kropáčkové
podle zápisu v notesu “vyřídil“ (viz poznámka
v notesu: erledigt), nijak nesvědčí.  

Svědčí to jen o nekonečné nekritičnosti speku-
lantů o původu T. G. Masaryka ve snaze dehone-
stovat ho, znevážit, degradovat. Takže kdo bude
příště vybrán za jeho otce? 
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Život za Protektorátu Čechy a Morava
STANISLAVA KUČEROVÁ

Prvou propracovanou složkou nacistických ge-
nocidních záměrů vůči slovanským národům za 2.
světové války byl oficiální program likvidace čes-
kého národa v německém prostoru.  Realizován byl
důsledně, postupně, soustavně, intenzivně
a účinně, za bezpříkladné horlivosti početných,
dobře informovaných nacistů z řad bývalé ně-
mecké menšiny v Československu.

Nejprve bylo zlikvidováno demokratické Česko-
slovensko. (Zůstalo prakticky bez spojenců, kapi-
tulovalo po ultimátu čtyř velmocí, po Mnichovském
diktátu z 29. 9. 1938. Došlo k prvému dělení Čes-
koslovenska.)

Zbytek českých zemí byl nacistickým Němec-
kem vojensky okupován od 15. března 1939. Zří-
zením Protektorátu Čechy a Morava začala totální
kolonizace, dekapitace a germanizace českého ná-
roda. Během války nechtěli a ani nemohli němečtí
nacisté významný český hospodářský – a to pře-
devším ten průmyslový - potenciál postrádat. Proto
konečné řešení české otázky dočasně odložili. O to
intenzivněji utvářeli duchovní i hmotné předpo-
klady pro genocidu poválečnou. Sebemenší odpor
byl krutě potlačován a likvidován. Hlavní ostří stup-
ňujících se perzekucí mířilo vůči odboji a vůči čes-
koslovenské inteligenci, která hájila národní
svébytnost a humanitně demokratický odkaz To-
máše G. Masaryka a Edvarda Beneše. Likvidací
všech českých vysokých škol zanikla hlavní centra
české národní kultury a vzdělanosti již v roce 1939.
Mnoho předních duchovních vůdců a odbojářů na-
cisté zavraždili. (Jedním z prvých byl i pedagog
Masarykovy university, profesor Jan Uher, někdejší
Masarykův knihovník). 

Je smutnou skutečností, že souhrnné objektivní
zhodnocení tehdejší reality i dalekosáhlých mno-
hostranných důsledků ohrožení samotné existence
našeho národa, největšího od 17. století (tj. po roce
1620), eskalací nacistických masivních a brutál-
ních politických a protinárodních perzekucí v le-
tech 1938 - 1945, dosud bohužel chybí. 

Vysoké školy byly tehdy zrušeny zcela. Ale i nižší
vzdělání bylo za okupace omezeno a podrobeno
drastické germanizaci. Do roku 1944 klesl počet
českých studentů středních škol o více než polo-
vinu. Česká správa školství de facto neexistovala.

Byla plně podřízena německé kuratele. Rozhodující
kontrola, inspekce, koncipování obsahových, me-
todických i jiných změn, celková propaganda, ide-
ologie a bezpečnost byly v rukou našich i říšských
Němců, spolehlivých nacistů. Českým dějinám na-
příklad se nevyučovalo vůbec. Na vysvědčení stálo:
Geschichte (a místo známky) - wurde nicht unter-
richtet. Vrchní dohled nad školstvím mělo Gestapo.

Přes stupňující se teror, všudypřítomné slídilství
a udavačství naprostá většina českých učitelů
a studentů se chovala statečně, odolávala, vzdoro-
vala a vydržela. Nezapomeňme ani na totální na-
sazení populačních ročníků 1921 a 1924 na
válečné práce do Říše a hromadné povolávání stře-
doškoláků na zákopové práce před postupující
frontou.   

Likvidace předních odborníků a znemožnění pří-
pravy nástupců způsobily těžké ztráty mnoha obo-
rům, jejich kontinuitě a příznivému vývoji. 

Nadto nedemokratický revanšismus militantních
představitelů někdejší rozbíječské německé men-
šiny přetrvává a po mnoha desítiletích se dokonce
stupňuje.  
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Před nedlouhým časem vyvolal polemiku film,
věnovaný Janu Masarykovi (1886 – 1948), synu
prvního československého prezidenta Tomáše G.
Masaryka, a v exilové i poválečné vládě ministru
zahraničí. Onen film byl poměrně přesným dokla-
dem toho, jak s ubíhajícím časem mají někteří ten-
denci zjednodušovat a trivializovat lidi, události
a okolnosti, jak z toho všeho dělají černobílý obrá-
zek pravdy a lásky, případně lži a nenávisti. 

Chceme-li se však přiblížit poznání skutečnosti,
je vždy nejspolehlivější obrátit se ke zdroji prvot-
nímu, v daném případě například souboru rozhla-
sových projevů, které Jan Masaryk vysílal z Velké
Británie během nacistické okupace naší vlasti. Jak
píše editor webového vydání v péči Městské kni-
hovny v Praze: 

„Soubor textů rozhlasových vysílání, v nichž
z Londýna promlouval Jan Masaryk ke svému do-
movu po celou dobu 2. světové války, je unikátním
svědectvím nejen o běhu dějin a jednom národním
osudu, ale i o osudu jednoho muže, jenž zvraty
a paradoxy doby zosobňoval.“ 

Je důležité připomenout, že soubor Masaryko-
vých rozhlasových poselství byl původně vydán
v redakci, připravené autorovými neteřemi Annou
a Herbertou Masarykovými, takže jej lze považo-
vat za naprosto autentický, a v žádném ohledu
ideologicky deformovaný či přizpůsobovaný ně-
jaké politické objednávce. Prostě to, co Jan Ma-
saryk odvysílal, za tím si i stál. Proč to
zdůrazňuji? V dnešní době, krátce před 75. výro-
čím ukončení 2. světové války, se znovu vede,
a nejen v naší zemi, ale bohužel i v ní, diskuse
o míře zásluh té či oné protinacistické mocnosti.
Přitom už desítky let, před listopadem 1989 i po
něm, se generace žáků a studentů dovídaly, že za
té strašné války, které Rusové říkají „Velká vla-
stenecká“, zahynulo nejen cca 6 milionů Židů
v důsledku vyhlazovacího úsilí německých na-
cistů, ale také cca 26 milionů občanů tehdejšího
Sovětského svazu padlo na bojištích té války proti
Adolfu Hitlerovi. Mnozí z nich i během osvobozo-
vacích akcí ve střední Evropě, a samozřejmě
u nás, na území Protektorátu Čechy a Morava. Nu
a pak se z úst tzv. novináře Klvani, který vystupuje

na veřejnosti velmi autoritativně, a zjevně chce
být brán vážně, dovídáme, že na jaře 1945 naši
zemi Sovětský svaz neosvobodil, nýbrž přepadl
a obsadil. Není v tomto ahistorickém omylu sám.
Jeden polský ministr svého času pronesl též
velmi “zasvěcenou“ myšlenku, totiž že koncent-
rační tábor Osvětim osvobodili nikoli Rusové,
nýbrž Ukrajinci. Usoudil to z toho, že operace se
zúčastnily jednotky 1. Ukrajinského frontu pod
velením maršála Koněva. Chytrý“ ministr podle
názvu došel k domnění, že vojáky té jednotky byli
Ukrajinci. Zřejmě mu jeho poradci nebyli schopni
vysvětlit, že názvy „frontů“ se neodvozovaly podle
národnosti vojáků, ale podle místa, kde se „front“
zformoval a odkud byl vyslán na jednotlivá bo-
jiště. Těmito nesmysly jsme z veřejných zdrojů kr-
meni čím dál víc a častěji. Tu a tam to nějaký
obzvláště disponovaný starosta doplní záměrem
postavit v Praze nacistům rovnou pomník, za-
tímco jiný starosta by se zase rád zbavil pomníku
velitele právě onoho frontu, tedy maršála Koněva.
O důvodech onoho přepisování dějin asi není
třeba dlouze spekulovat. Cílem je už několik de-
sítek let revize výsledků války a anulace Benešo-
vých dekretů, rovnajících se de facto předání
nejprve majetku, a poté zřejmě i území naší země
do rukou potomků „hnědého moru“. Proto jsem
se také vrátil k textům Jana Masarykova z po-
sledních týdnů války. Dočtete se v nich, jak teh-
dejší šéf české diplomacie komentoval dění před
koncem války a těsně po něm, jak viděl roli jed-
notlivých spojenců protinacistické koalice, a také
jaká byla jeho přání pro budoucnost naší země
a jejích vztahů k vítězným mocnostem. Aniž bych
měl ambici cokoli k Masarykovým slovům dodá-
vat, mám za to, že budete možná na mnoha mís-
tech toho textů překvapeni. Tím spíše, že za pár
dní si připomeneme vstup nacistických vojsk do
naší země a následný vznik Protektorátu Čechy
a Morava. Není totiž vyloučeno, že i u příležitosti
tohoto truchlivého výročí velcí tlampačové naší
současnosti přijdou zase s nějakou inovativní his-
torickou myšlenkou. 

Ale nyní už dejme slovo Janu Masarykovi.
**************************************************

Volá Londýn Jana Masaryka
PETR ŽANTOVSKÝ
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13. února 1945 
Oslavujeme pád Budapešti. Němci zle odplatili

Maďarům za dlouholetou pomoc a spolupráci.
Z osvobozené Budapešti není daleko do Vídně
a Bratislavy. Podíváte-li se na mapu, ihned pocho-
píte, co to znamená. Z druhé strany táhnou ruští
bohatýři na Drážďany, blíží se k Ještědu, Pradědu,
Sněžníku a Sněžce. Teď právě v tuto hodinu mu-
síme sovětským osvoboditelům dokázat, že jsme
hodni oběti, kterou přinášejí, tak aby naše drahé
Československo zase volně vydechlo. Teď v tuto
hodinu je třeba vykasat rukávy a vypnout všechny
síly, aby ti němečtí přivandrovalci od nás utíkali
ještě rychleji, než se k nám přihnali, a aby utíkali
s prázdnýma rukama, tak jako přišli. O to se mu-
síme postarat vy a my. Je to naše velká historická
povinnost. A teď slovo o krymské konferenci. Než
se tři velcí státníci sešli, našlo se dost sýčků, kteří
vykládali, že při této konferenci dojde k roztržce,
že jsou nepřekonatelné různice mezi velkými
Spojenci, zkrátka vědomě kalili vodu. Tito sýčkové
byli nejen v Německu, ale i v neutrálních zemích,
a dokonce i v zemích spojeneckých. Výsledkem
krymské konference, která je triumfem spojene-
ckého státnictví, dostali důkladně za vyučenou.
My malí i menší, jejichž štěstí, klid a budoucnost
tolik závisí na vzájemné dobré vůli mezi velmo-
cemi, můžeme od srdce blahopřát sobě i jim, že
dospěli k tak dalekosáhlým rozhodnutím, a k vy-
jasnění všech zásadních a základních problémů.
Představte si, že se nestalo nic menšího, než že
tři velmoci sňaly z Evropy a z nás jednou provždy
německou žravou můru. Německo jako velkoříše
a vojenská moc je již odbyto a náleží minulosti.
Já osobně jsem od roku 1938 vždycky bouřil
a brojil proti pruskému generálnímu štábu, tvrdil
jsem vždycky, že Hitler a generální štáb jsou
stejně vinni. Dnes nám to naplno řekly velmoci,
architekti nového světa. Německo už nikdy ne-
bude znepokojovat své sousedy a celý svět, už
nikdy se nevrhne na Československo, a už nikdy
nebudeme poslouchat nabubřelou Deutschland,
Deutschland über alles a Horst Wessel Lied. Ale
to není všechno. My v Evropě máme ještě mnoho
jiných starostí. Události v některých osvoboze-
ných zemích ukázaly, že nacismus po sobě zane-
chal bídu a rozvrat, nedůvěru a strach. Velmoci
s velkolepou samozřejmostí pochopily, že
i v těchto věcech musí postupovat společně a že
musí pomoci nejen hospodářsky, ale i mravně.

O nás se na Krymu nemluvilo. Československo
není v komuniké jmenováno. To je dobré znamení.
Znamená to, že nemáme mezinárodní problémy,
že vnitropoliticky držíme pohromadě a že Stalin,
Roosevelt a Churchill věří, že budeme hodni blížící
se svobody. Prezident Beneš, uznávaný za hlavu
státu jak doma, tak i v zahraničí, je přijímán jako
skutečný vůdce národa jak lidem, tak politickými

činiteli. My zachováme národní frontu, a to jak
mezi lidem doma, tak mezi politickými skupinami
v exilu. Připravujeme se domů a jednáme o všech
věcech zde mezi sebou a s našimi přáteli
v Moskvě. Jednání jde dobře a jsem přesvědčen,
že doma budeme všichni postupovat svorně, ve
vzájemné důvěře, abychom dokázali světu, že si
umíme demokratický řád, o kterém se mluví
v krymské deklaraci, nastolit, obnovit a uhájit
sami, vlastní vůlí, vlastním přesvědčením
a vlastní prací. Budeme ovšem potřebovat hos-
podářskou pomoc, poněvadž po německých niče-
mech zůstane svědectví nedostatku a bídy. Naše
velká a trvalá vděčnost patří slovanským osvobo-
ditelům, naše velká vděčnost patří třem velkým
státníkům, a naše velká vděčnost patří Prozřetel-
nosti, která v této chvíli, v dějinách lidstva nejkri-
tičtější, vložila budování nového světa do rukou
Winstona Churchilla, Franklina Roosevelta a Jo-
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sifa Stalina, a nám dala Edvarda Beneše. My Če-
choslováci věrni a vděčni zůstaneme.

21. února 1945 
Ukončujeme důležitou, vyčerpávající, ale defini-

tivně kladnou kapitolu našich bouřlivých dějin. Za-
čínáme novou, nemýlím-li se, tu nejdůležitější ode
dne, kdy prý na Řípu stanul praotec Čech. Prezi-
dent Beneš nám řekl, jak si naše příští podnikání
představuje. Stejně jako on, tak i já, my i vy, všichni
víme, že s programem, který jsme si vytkli, nebude
lze doopravdy začít, dokud celá země nebude
osvobozena. Přípravy děláme a děláte, ale teprve
po poradě s vámi po osvobození Prahy začneme
pracovat, abych tak řekl, načisto. Ze všech Čecho-
slováků v cizině jsem snad k vám já mluvil nejčas-
těji. Děkuji vám za to, že jste mne poslouchali a že
jste mně věřili, stejně tak jako já vždycky a bez vý-
jimky věřil vám. Představím-li si, co vás i mne pot-
kalo ode dne, kdy jsem 8. září 1939 oficiálně
zahajoval Československý rozhlas v Londýně, jde
mi hlava kolem. My v zahraničí jsme měli tu
ohromnou výhodu, že jsme žili ve svobodě, kdežto
vy jste museli dlouho a dlouho tajit čistou hudbu
duše českého a slovenského člověka. Dnes Lenin-
gradští, Moskevští, Stalingradští, Charkovští a Ki-
jevští, ale také Londýnští a Washingtonští společně
jsou dohodnuti vás co nejdříve osvobodit. Sovětští
ukazují cestu. Až k tomu bude čas, budu vám po-
vídat o Anglii, o této slušné, klidné, hrdinné a ne-
smlouvavé zemi, o jejích pohostinných, skromných
a nevtíravých, statečných lidech. Britové nás mají
rádi. Zvykli si na nás a my na ně. Za pár dní se pre-
zident Beneš vrací přes Moskvu domů, jediná hlava
malého státu, která má s vítěznými Sověty
smlouvu o přátelství, pomoci a spolupráci. Tento
dokument se neopírá jen o vůli vlád – to by samo
o sobě nestačilo – ale i o vůli našeho lidu doma.
Byl posvěcen krví našich synů, a je a zůstane
naším cílem naplnit jeho slova činy i duchem.
K tomu je třeba, abychom jeden při druhém pevně
stáli a abychom teď co nejintenzívněji o svou svo-
bodu bojovali, abychom tak směli ve svobodě,
svornosti a práci klidně žít. Odcestujem s pánom
prezidentom nejprv sám do Moskvy, aby som sa aj
ja poďakoval za zmluvu, za Košice, za Poprad, za
Levoču, za náš armádny zbor a za všetko, čo pre
nás v tejto vojne urobili, robia a ešte urobia.
A potom na chvíľu pôjdem sa kuknúť na Slovensko
– keď aj nie do Turca a na Bystričku – predsa len
domov pod Tatry, blízko Kriváňa a nedaleko tých

hôr, kde dnes naši partizáni platia Nemcom čásť
dlžby – a my všetci budem skopčákom platiť dlho
a tvrdo. Vigyáz Tiso – Achtung Bienert.

(Pozn.: Zde je míněn poslední předseda kolabo-
rantské protektorátní vlády Richard Bienert, děd
jisté Terezie Kaslové, která se ve sporu s dnešním
českým presidentem Milošem Zemanem tak ráda
ohání slovy jako právo, spravedlnost, možná i ta
pravda a láska občas padne. PŽ) 

11. dubna 1945 
Jsem na pár dní v Londýně na cestě do San

Franciska. Je to zvláštní osud – jedu z Londýna
přes Moskvu a Londýn a přes San Francisco do
Prahy. Ano, do Prahy. Zaplať Bůh. Jsem však velmi
vděčný, že se mi dostalo té cti a radosti navštívit
slovanskou metropoli Moskvu, pohovořit s vedou-
cími činiteli Sovětského svazu, zjistit, že oni a ruský
lid nás mají rádi, vědí o nás a vidí v nás věrné spo-
jence. Záviděl jsem Benešovi a nové vládě, že už
jedou domů, ale rozkaz je rozkaz, tak jedu do Ka-
lifornie, kde možná budu rokovat o příští světové
mírové soustavě, zatímco Praha bude osvobozena
a já u toho nebudu. Program nové vlády je velký
a ukládá jejím členům historickou odpovědnost.
Příští měsíce budou obzvlášť obtížné – tentokrát to
nebude jásavé, radostné, jako tomu bylo v roce
osmnáctém. Přijdeme domů k našim milovaným,
unaveným, a očekávajícím pomoc, rychlou a trva-
lou. Na Slovensku je nedostatek takřka všeho
a v českých zemích to nebude o mnoho lepší. Proto
se dívám střízlivě a realisticky na povinnosti nás
všech a při vší vděčnosti za konečné osvobození
Čechů a Slováků nejsem ani chvíli bezstarostný.
Ale při tom všem, pro nás všechny, kteří jsme,
každý jak uměl, šest let pracovali, chvíle osvobo-
zení bude mohutnou vzpruhou k další intenzívní
práci. Už aby to bylo. V Moskvě jsme viděli zblízka
ohromnou sílu – morální a fyzickou – sovětského
lidu. Měli jsme příležitost obdivovat ruské umění –
divadlo, balet, hudbu a všestranné kulturní podni-
kání těžce zkoušeného slovanského spojence. Byl
jsem ve velké továrně a viděl jsem, co Rusové
umějí a jak jsou hrdí, že mohou pomáhat bojujícím
hrdinům. Myslím, že jsme se všichni v Moskvě
hodně naučili. V Londýně už přes týden nevybu-
chují Hitlerovy obludné vynálezy. Přeji to Londýn-
ským, s kterými jsme se víc než pět let dělili
o starosti, nebezpečí, někdy i radosti z celého
srdce. Smyčka na hrdlech gangsterů a jejich po-
mahačů se definitivně utahuje. Běda těm, kteří po-
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horšení přinášejí, stokrát běda těm, kteří světu při-
nesli tolik pohoršení, utrpení, smutku a spouště –
žádný pardon, žádné alibi. Vymýtit, rozdupat a pro
všechny časy znemožnit, to je náš a váš program.
Ukažte spojeneckým osvoboditelům, že jste hodni
těch obětí, které nám přinášejí. Naše osvobození
je a musí být zpečetěno společně prolitou krví za
lepší budoucnost našich nevinných děcek. Jedu
přes San Francisco do Prahy a mám vás moc rád. 

5. srpna 1945
Sedm let jsem se těšil na československý mik-

rofon. Těch cizozemských jsem měl až dost. Ko-
nečně mně to vyšlo. A tak se s vámi srdečně
vítám a ze srdce vám děkuji za to, že jste mne po
celou válku poslouchali, i když to nebylo zaměst-
nání právě bezpečné. Ani nevíte, jak mne trápila
myšlenka, že někdo z vás to poslouchání odstůně.
Ale zaplať Pánbůh, že je to už za námi, a dnes,
máte-li ovšem přijímač, můžete poslouchat volně
a můžete si natočit kteroukoliv stanici chcete tak,
jak to má být a musí být v slušném demokratic-
kém státě. Byl jsem požádán, abych vám něco
řekl o konferenci v San Francisku. Byla to konfe-
rence dlouhá, trvala devět neděl, únavná a kom-
plikovaná. Ale na dobré vědomí a svědomí vám
mohu říci, že s výsledkem můžete být spokojeni.
Malá, skromná, ale pracovitá delegace českoslo-
venská velmi dobře pracovala a zaslouží si našich
díků. Základní podstata naší politiky, to jest úzká
spolupráce se Sovětským svazem, se na konfe-
renci v San Francisku velmi pěkně projevila. Spo-
lupráce s delegací sovětskou byla každodenní,
intimní a přátelská. Skoro všechny požadavky,
s kterými jsme do San Franciska přišli, byly vypl-
něny a charta, kterou jsem vaším jménem pode-
psal, je dokument dobrý, který, budou-li jej
všechny zúčastněné státy loajálně plnit – a jsem
přesvědčen, že budou – může zajistit dlouhý
a blahodárný mír. Na rozdíl od Společnosti národů
ženevské, která teoreticky vyhovovala všem po-
žadavkům poválečného světa roku 1918, která
však neměla možnost být rezolutní, a třeba i se
zbraní v ruce zasáhnout proti rušitelům míru
a agresorům, Spojené národy, abych tak řekl, mají
zuby. Já sám jsem se v konferenci ztotožnil s tezí,
že první a nejdůležitější podmínkou je, aby se do-
hodly velmoci, které budou mít největší odpověd-
nost a na něž padne největší tíha všech příprav
k zamezení příští války. Tato teze zvítězila. Sovět-
ský svaz, Spojené státy americké, Velká Británie,

Francie a Čína se dohodly a odpovědnost přijaly.
To znamená, že nám zaručují bezpečnost. V nej-
bližší době vydáme celou novou chartu s podrob-
ným vysvětlením a prosím vás pěkně, abyste si ji
přečetli. Nebude to snad čtení obzvlášť zábavné,
ale přece jenom bude dobře, když vy, vzdělaní
a inteligentní demokrati, budete vědět, na jakých
základech bude záležet příští mírový, demokra-

tický a sociálně spravedlivý rozvoj těžce zkouše-
ného lidstva. Mluvím-li o San Francisku, nemohu
nevzpomenout na našeho dlouholetého dobrého
a obětavého přítele prezidenta Roosevelta, který
nám odešel právě v tu chvíli, když jeho, abych tak
řekl, děcko se učilo v San Francisku chodit. Každý
pořádný Čechoslovák musí na něho vzpomínat
s velkou vděčností. Měl jsem v San Francisku pří-
ležitost hovořit s Rooseveltovým nástupcem, pre-
zidentem Trumanem, a shledal jsem v něm muže
rozšafného, výborně informovaného a energic-
kého. Projevil své přátelství k naší republice a pe-
vnou víru v naši dobrou budoucnost. Bylo mi
velkou ctí a radostí spolupracovat se sovětským
komisařem věcí zahraničních Molotovem, který
v San Francisku hrál velmi důležitou roli. Tam
také jsem byl v úzkém kontaktu s tehdejším mi-
nistrem anglických věcí zahraničních Anthony
Edenem, který byl po celou dobu svého úřadování
naším neochvějným a loajálním přítelem. Za Mni-
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chova se choval vzorně a po celou dobu té neko-
nečné války vždy byl nápomocen radou i skut-
kem. Dnes odchází z veřejného života a já, i vaším
jménem, mu ze srdce děkuju. Delegace českoslo-
venská se spřátelila s většinou zástupců těch tak
rozdílných vlád, které v San Francisku byly za-
stoupeny. Rezultát San Franciska ukazuje, že
plodná a trvalá spolupráce mezi státy, které mají
zcela rozdílnou politickou filozofii, je možná a na
této spolupráci bude tolik záležet. Obzvlášť bych
chtěl akcentovat nutnost spolupráce Spojených
států amerických se Sovětským svazem. To jsou
dnes ty dvě velmoci, které musí tvořit hlavní
sloupy příštího míru. Rozumí se samo sebou, že
také Velká Británie, Francie a Čína budou hrát dů-
ležitou roli. Opakuji ještě jednou, že se San Fran-
ciskem můžeme být spokojeni a že to pro nás
dopadlo dobře. A teď, předtím, než vám povinšuju
dobrou noc, chci vám ještě říct, jak se mi Praha
líbí, jak za těch sedm let v mých očích ještě
zkrásněla. Jak moc jsem byl dojat, když jsem pře-
devčírem jel pohladit památku Lidických a když

mi tam předvedli nejmladšího občana Lidic, který
se v Praze narodil v den té německé bestiality.
A tak byla zachráněna i jeho maminka. Vím
ovšem také, že u nás všelicos ještě bude chybět.
Vždyť to jinak nejde po tak dlouhém destruktivním
běsnění. Ale když jste to všechno doma přečkali,
přečkáte ještě i tuto přechodnou periodu, kdy
bude nedostatek nových věcí, které si tolik zaslu-
hujete. Opakuji ještě jednou, bez vás bych nebyl
býval mohl mluvit do rozhlasu. Vědomí, že vy vy-
trváte, že se neshrbíte a že v pravý okamžik
Němce vyženete z Prahy, to mi dodávalo síly v do-
bách, kdy se mi po vás tolik a tolik stýskalo. Ale
už je čas přestat se sentimentalizováním. A jak
jsem vám říkával z Londýna, z New Yorku a San
Franciska: Hlavy vzhůru a jde se! Mám tak trochu
příjemný pocit, že jsme se navzájem nezklamali.
Na viděnou! 

JAN MASARYK. Volá Londýn
Praha, Městská knihovna, 2019. 
ISBN 978-80-274-0017-1
7. 3. 2020

Chimérický netopýří virus
rozvířil obavy z výzkumu
RNDr. STANISLAV MIHULKA, Ph.D.

13. 11. 2015 
Důvtipný experiment, při němž vytvořili hybridní verzi netopýřího koronaviru, tedy viru z příbuzenstva

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), opět vyvolal dohady. Stojí pokusy s umělými viry, schopnými
se šiřit mezi lidmi, za to riziko? 

Šéf výzkumu Ralph Baric z Univerzity Severní Karolíny v Chapel Hill a jeho kolegové studovali virus
SHC014, který infikuje čínské vrápence. Během toho vytvořili chiméru, virus s povrchovým proteinem
viru SHC014 a s vnitřnostmi viru SARS. Tahle chiméra infikovala lidské buňky dýchacích cest a badatelé
prokázali, že se povrchový protein viru SHC014 může vázat na klíčový receptor buněk a pronikat tak do-
vnitř. Chimérický virus také dovede infikovat buňky myši, ale nezabíjí je.

Naprostá většina koronavirů se na dotyčný receptor lidských buněk nedovede navázat. Virus SHC014
ale není prvním, o němž to víme. Vědci v roce 2013 objevili jiný koronavirus, který to zvládne. Shodou
okolností pochází ze stejné čínské populace vrápenců. Jak se zdá, některé netopýří koronaviry jsou
schopné přímo infikovat člověka, aniž by k tomu potřebovaly nějakého mezihostitele.

Ze světa se ale ozývají virologové, kteří si nejsou jisti, jestli výsledky takového výzkumu ospravedlňují
riziko, které jej doprovází. Podle Simona Waina-Hobsona z pařížského Pasteurova institutu je sice obtížné
v takovém případě zhodnotit reálné riziko, chiméra koronaviru se ale každopádně velmi dobře množí
v lidských buňkách. Kdyby se prý takový virus dostal ven, tak se nedá odhadnout, co natropí.

Zdroj http://www.gate2biotech.cz
Nepřehlédněte prosím datum napsání článku! Pozn. red. Lípy

Lipa_01_2020_LIPA  23.04.20  18:41  Stránka 15



JAK SE PĚSTUJE ÚCTA
MÁRIA TRAVĚNCOVÁ

Úcta je abstraktní pojem, za kterým se po čas
života skrývá plejáda konkrétních činů. Úctě, jako
pojmu a potom následujícím činům by se měla učit
lidská bytost už od útlého věku, a dnes – bohužel
- i ti starší. 

Úctě mne učili už rodiče. A to úctě k chlebu –
výsledkům jejich práce a práce naší krásné kra-
vičky Růženky, zapřažené do pluhu, který opatruji
dodnes jako ozdobu naší zahrady, i jako vzpomínku
na tvrdou práci rodičů, kteří mne naučili tuto práci
ctít.

Učili mne úctě k Bohu, ta úcta je už definovaná
v prvém přikázání Desatera. Učili mne úctě ke sta-
rým lidem, k matce, otci, bližním, přírodě, vodě
a k rodné hroudě, která nás všechny živí. Škola mi
vštěpovala úctu k vědění, které tvoří prostor a pod-
mínky k budoucí seberealizaci v dlouhé životní
pouti až po stáří (je mi nyní 80 let). 

Ve škole jsem se naučila, že ten obraz ve třídě
na čelní stěně, je obraz našeho pana prezidenta.
Bylo mi tenkrát 6 roků a byl to tehdejší prezident
Eduard Beneš.

V čítance jsme četli o prvém presidentu Česko-
slovenska, Tomáši Masarykovi a jak jsem rostla,
tyto obrazy se ve škole měnily a mne učili, že tito
lidé jsou předurčeni, aby táhli to břímě řízení státu
k lepším zítřkům. A podle svých sil a možností
tento grandiózní úkol plnili v souladu s dějinami.
Často to byly až neřešitelné úkoly v době obou
válek, války studené a různých přetěžkých situací. 

A co dnes, když už se děti na základní škole
málo učí úctě k úřadu a osobě pana presidenta?

Tak si přemítám ve své 80tileté mysli, na čem
asi postaví úctu moji pravnuci, v čem najdou onu
kotvu a úctu? Není výjimkou, že někteří učitelé od-
mítají dokonce vyvěsit obraz prezidenta ve škole,
když některá média placená i z mých daní veřejně
tupí představitele zvolené v demokratických vol-
bách. Některá média vtahují moje malé pravnuky
do toho, že například rozstříhat prezidentskou
standardu je prakticky beztrestné. Na místo hlu-
boké úcty k Bohu se najednou více cení majetek
církví. To se i na ty naše malé valí ze všech stran.

O úctě k zemité práci, dělnictvu, rolníkům tito
malí skoro nic neslyší.  Jsou vychováváni k nesmy-
slným nákupům a méně se dozvídají o tom, kolik
lidské práce bylo nutné vykonat, aby toto zboží
vůbec bylo ke koupi. 

A ani těm větším vnukům mimo nás nikdo ne-
vysvětlí, kolik krve a životů stálo vyvěšení naší
vlajky v dobách nesvobody, nacistické okupace
a s jakou nadějí hleděl voják v boji na naši vlajku,
symbol státnosti, za který se nejednou umíralo.

Zamýšlím se nad tím, kolik úcty měla moje ge-
nerace, vštěpené už v prvním ročníku základní
školy, když poprvé spatřila obraz prezidenta na
čestném místě třídy. A současně se mladá gene-
race učila úctě k práci, bez které neexistuje
v žádné historické době důstojný a bezpečný život.

9. 1. 2020

16

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

ko
lá

ž 
Ka

re
l Š

te
m

be
ra

Lipa_01_2020_LIPA  23.04.20  18:41  Stránka 16



17

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Při slavnostním otevření stanice metra Hradčan-
ská v Praze 6 byla zeď ve vestibulu stanice naproti
výstupu ze schodů vyzdobena plastickým reliefem
v kamenné zdi.  Relief připomínal prvého českého
krále Vratislava I. Byl to letopočet, kdy vzniklo
české království, znamenající zvýšenou nezávislost
země na okolí. Současně tato deska měla připo-
mínat, že nedaleko je starodávný Pražský hrad,
kdysi založený a budovaný prvními historickými
vládci země Přemyslovci. Tento reliéf tam již není,
asi před 10 lety zde vznikl na zdi nalepený malý
nevýznamný krámek. Zase ale takový nezájem
o historii zde asi není, protože v Praze 6 má letos
v létě být umístěna socha Marie Terezie, cizí habs-
burské vládkyně. Po roce 1620 se Čechy staly vy-
těžovanou periferií a Praha provinčním
zanedbávaným měs-
tem. Nová moc zde
aktivně a násilně pro-
sazovala rekatolizaci,
germanizaci a dosud
nebývale kruté nevol-
nictví.

Země byla nesvo-
bodnou provincií nám
cizího státu. Vítěz se
nespokojil s osekává-
ním českých politic-
kých svobod, rozhodl
se vnutit Čechům
i své náboženství,
a tak přetavit násilím
i duši národa, nebo
alespoň jeho většiny.
Pokusil se i po
stránce jazykové uči-
nit průlom do jeho historie. Po Bílé hoře jsme se
stali se bezmocnou kořistí a ztratili sebeurčení
státní, národní i mravní. Mocenská svévole nové
šlechty vedla k utužení panství nad poddanými.
Státní rada sdělila roku 1781 panovnici Marii Te-
rezii, že pokračujícím vězněním, bitím, deporta-
cemi se lásce k vlasti nikdo nevychová.
Pokračující perzekuce nekatolíků vyháněly pod-
dané za hranice naší země – jen v posledním půl-
století ztratily 60 000 obyvatel, kteří posílily

například Prusko a Sasko. Marie Terezie nábožen-
ské patenty z časů protireformace nezměnila do
konce své vlády. Tyto patenty bránily nekatolíkům
nabývat majetek, zaměstnání, práci, vstupovat do
manželského svazku. Nalezení protestantské
knihy se trestalo vězením, káznicí a u mnohých
deportací do Sedmihradska. Za dobu vládnutí cí-
sařovny Marie Terezie vzniklo rovněž mnoho sel-
ských povstání. Nejznámější z nich je to
východočeské, jehož příčinou byla nesnesitelná
robota, a které bylo císařským vojskem v roce
1775 krvavě potlačeno u Chlumce nad Cidlinou.
Zanedlouho poté se Velká francouzská revoluce
snažila zlikvidovat feudalismus pod heslem Vol-
nost, svornost, bratrství. Josef II. se sice snažil
o změny, ovšem pod přáním větší výtěžnosti

země, ale také pod nařízením Jedna země, jeden
jazyk – a tím byla němčina. 

28. října 1918 jsme se těchto pout nesvobody
konečně po 300 letech zbavili. 

Není normální, aby osvobozená kolonie stavěla
dnes pomník svému bývalému kolonizátorovi. Na
Bílé hoře by se měl spíše postavit pomník našim
předkům za prožité utrpení, nezdolnost a schop-
nost povstat i za nepříznivých podmínek.

10. 3. 2020

Kdo a proč zaorává dějiny Čechů
TOMÁŠ SYROVÁTKA

Fo
to

 a
ut

or

Lipa_01_2020_LIPA  23.04.20  18:41  Stránka 17



Cena za zásluhy o evropskou integraci
STANISLAVA KUČEROVÁ

Ctili jsme své tradice. Třeba tradici angažovat se
za mír a spolupráci mezi národy, jak si přál král
dvojího lidu Jiří Poděbradský nebo navýsost tole-
rantní, všestranně, i diplomaticky činný exulant Jan
Amos Komenský. A v novější době tak pro podobné
cíle pracovali prezidenti Tomáš G. Masaryk a Edu-
ard Beneš, a potom další zástupci naší republiky
ve Spojených národech po první, a v Organizaci
spojených národů po druhé světové válce. 

Novou kvalitu vzájemných vztahů mezi národy
představuje Evropská unie. Zpočátku společenství
uhlí a oceli mezi Francií a Německem z roku 1951.
Brzy k nim přistoupilo ještě několik dalších zemí,
Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Itálie. Dnes EU
sdružuje 28 států s cílem prohloubit vzájemnost
a kooperaci mezi zeměmi. Evropská unie, s insti-
tucionálním sídlem v Bruselu, pokročila v procesu
integrace zúčastněných zemí dále, než široce
obecně politická Organizace spojených národů
z roku 1945, s institucionálním sídlem v New
Yorku. (V roce 2016 nastal proces vystoupení Velké
Británie z členství v Evropské unii, který bude
ukončen zřejmě v letech 2020 až 2021). 

Za zásluhy o budování evropské integrace se
předním politikům uděluje vyznamenání, cena, po-
jmenovaná na počest jednoho z inspirátorů sjed-
nocení Evropy, Richarda Coudenhove-Kalergiho.
Cen bylo uděleno dosud 19, v poslední době ji zís-
kali - vždy ve dvouletém odstupu - paní Merkelová
a pánové Rompuy a Junkers. O Coudenhove-Ka-
lergim je možné se dočíst leccos. Oficiálně jsme
se však o jeho myšlenkovém odkazu zpraveni ne-
byli. Proč se tedy cena za zásluhy o evropskou in-
tegraci uděluje na počest Panevropana pana
Coudenhove-Kalergiho, který byl nepřítelem demo-
kracie? Proč ne na počest demokratického fede-
ralisty F. W. Foerstera? Nemají tedy pravdu
konspirativní teorertici?

Na konspirativní dotaz, zda A. Merkelová plní
svou imigrační politikou Coudenhove-Kalergiho
plán, totiž proměnit Evropu národních států v ne-
sourodou etnickou kaši, odpověděl Miroslav Rans-
dorf na svém posledním vstupu na web 21. února
roku 2016, že paní Merkelová má přírodovědní
vzdělání, takže sotva zná Coudenhove-Kalergiho
myšlenky. Ale připustil, že současná mezinárodní

situace ten plán
připomíná: silná
podpora masové
imigrace do Evropy,
zabezpečování po-
hybu běženců čet-
n ý m i
neziskovkami, jed-
noznačně pozitivní
ovlivňování veřej-
ného mínění ve
prospěch imi-
grantů.

Je tedy masová imigrace neplánovaný důsledek
živelných historických souvislostí nebo také záro-
veň či dokonce především realizace něčího dlou-
hodobého záměru a úmyslu? Nahodilá shoda?
Nepředvídané výsledky a následky odlišných, ne-
sourodých účelů nebo po řadu desítiletí sledovaný
rafinovaný projekt? Cílem je takto odbourat ná-
rodní státy a jejich svrchovanost v zájmu neome-
zeného pohybu osob, zboží, kapitálu? Má nastat
vnitřní rozvrat národních společenství, vyvolaný
popřením jejich kulturní identity, tradic, společných
cílů a ideálů ve prospěch individuálních sobeckých
zájmů vládnoucích globálních držitelů moci?

Proč byla založena Evropská cena, cena za zá-
sluhy o evropskou integraci se jménem a k poctě
údajného předchůdce myšlenek Evropské unie,
pana Coudenhove-Kalergiho?

Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi
(1894-1972), byl rakouský šlechtic s českosloven-
ským občanstvím, spisovatel a politik. Iniciátor
a spoluzakladatel hnutí Panevropy, vyhlášené roku
1923 ve Vídni. Dostalo se mu tehdy finanční pod-
pory od největších boháčů světa (Rotschildové,
Warburgové...). Jako ideový základ pro hnutí uvedl
Coudenhove-Kalergi křesťanství, svobodu, mír
a kulturu. Byl pro mezinárodní součinnost hospo-
dářskou, politickou a kulturní, chtěl vytvořit Spo-
jené státy evropské, bez Ruska a bez Anglie, zato
však s mimoevropskými koloniemi. V zájmu inte-
grace chtěl zrušit právo národů na sebeurčení, je-
jich homogenitu, identitu, demokracii, princip
rovnosti a obnovit vládu elity, aristokracie ducha.
Takovou elitou mu byli i podnikaví Židé, zocelení
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pronásledováním. Eliminoval zcela etnickou, his-
torickou a kulturní identitu národů. Jako by neexi-
stovala. Vláda podle něj se má v Panevropě opět
vrátit šlechtě, ostatní obyvatelstvo se prý bude svo-
bodně mísit a vytvoří lehce ovladatelnou rasu
k práci a službě. 

Kterýsi horlivec napsal, že Couden-
hove-Kalergi získal podporu T. G. Masa-
ryka a Eduarda Beneše. Ve skutečnosti
o ni jako mladý ambiciózní politik v počát-
cích po vzniku Československé republiky,
jejímž byl podle místa rodiště a bydliště
občanem, usiloval. Kromě zdvořilého oce-
nění myšlenky zabezpečit mír mezi ev-
ropskými zeměmi se mu však žádné
podpory nedostalo. Masaryk i Beneš měli
jiné představy o sdružování v Evropě, vedené zá-
jmem o práva malých národů, o jejich samostat-
nost a svobodu, demokracii a humanitu.

Bližší jejich názorům byl v Německu nepohodlný
pacifista F. W. Foerster (1869 -1966). Obracel se
neúnavně na všechny státníky světa se svým plá-
nem na federalizaci svobodných, demokratických
národů Evropy. Přesvědčoval je o výhodách demo-
kratické federalizace národů ze všech sil. Nepřál
si normalizaci, splynutí nebo odnárodnění, nýbrž
bohatší, plnější a volnější život každého jednotli-
vého člena. Proč se dnes nepřipomíná jeho jméno?

Kdo spíše má být uznán za předchůdce dnešní
Evropské unie? EU má sloužit zájmům vybraných
elit nebo zájmům všech občanů?  Má hovět roz-
marům mocných, nebo usilovat o poctivý život ve

společnosti spravedlnosti, svobody a práva pro
všechny?

O Coudenhove-Kalergiho Panevropě nebylo
dlouho nic slyšet. Až teď našli někteří konspirativci
utajené jádro a příčinu až nepochopitelné podpory
nediferencované masové migrace ze strany vedou-

cích politiků EU. Podle Coudenhove-Kalergiho
plánu v Panevropě bude vládnout šlechta. Masy
snadno ovladatelného pracujícího lidu budou mít
smíšený euro-asijsko-africký genetický základ. Ta-
kový je skrytý důvod oficiální podpory Západu
k imigraci z arabských a afrických zemí?

Coudenhove-Kalergiho utopickému plánu se
dnes dostalo alarmujícího názvu: Legální genocida
evropských národů. Šíří se nedůvěra, podezření.
Masová imigrace v očích mnoha současníků před-
stavuje vážné nebezpečí pro celou Evropu a její
kulturu.

Je zajímavé, že nedávno Thomas Barnett, po-
radce bývalého amerického ministra obrany, ob-
jasnil, že cílem globalizace je homogenizace všech
států na zeměkouli prostřednictvím smíšení ras.

Proto má Evropa každo-
ročně přijímat miliony
přistěhovalců ze zemí
Třetího světa. 

Časové i věcné sou-
vislosti možná někdy
varujícím konspirativ-
ním teoretikům unikají.
Ale otázky kolem zacho-
vání státně politických
hodnot národů při inte-
graci Evropy, a zvláště
v době migrantské krize,
zůstávají.  

Proč tedy Evropská
cena má být poctou
zrovna Coudenhove-Ka-
lergimu?

Co
ud

en
ho

ve
-K

al
er

gi

Vlajka Panevropské unie

Lipa_01_2020_LIPA  23.04.20  18:41  Stránka 19



Židobolševismus, bolševismus, ismus…
KAREL SÝS

Antisemitismus opět zdvihá korouhev. Háv je
jiný, ale osoba pod plachetkou stejná.

Háv musí být jiný. Dnes by například kniha Hen-
ryho Forda Mezinárodní žid nemohla vyjít, ač ji na-
kladatelství Zápotočný a spol., Praha, Masarykovo
nábřeží 14, v roce 1935 vydalo zřejmě bez obtíží.
Tehdy ještě třeskot zbraní a mor idejí z nacistic-
kého Německa nedoléhal tak naléhavě a méně
prozíraví občané demokratické země si možná
mysleli, že jde třeba jen o jakýsi výstřelek. V roce
1935 nakladatel vydal již třetí dotisk, Mezinárodní
žid tedy zřejmě šel dobře na odbyt. Zajímavá je
však šifra překladatele: Bovary. Možná se překla-
datel přece jen zalekl a ukryl se za pozoruhodný
pseudonym. 

Kniha je pozoruhodná v mnoha směrech, nás
bude zajímat notorické svalování viny za „nákazu“
bolševismem a Říjnovou revolucí na židovskou
světovládu.

Dnes totiž – když vypustíme z oblíbeného ter-
mínu všech antisemitů „židobolševismus“ ono
„žido-“ – můžeme konstatovat, že boj proti bolše-
vismu je budován na staronových základech. 

Co tehdy Henry Ford tvrdil: Velká říjnová revo-
luce je dílem židovským. Je to generální zkouška
na něco, co čeká celý svět.

Samozřejmě lze v knize najít styčné body
s dnešní situací. „Zábavné podniky, hra, tingl-tangl,
laciné módy, nepravé brilianty – toto vše a ostatní
obchody, zkvétající následkem neviditelného tlaku
na lid a zbavivší se všeho bezúčelného haraburdí
za ceny, jež pohltily každé zlepšení příjmů: vše to
dělo se pod vedením židovským… Před námi leží
programová osnova, jejíž pomocí mají býti nežidé
s chladnou rozvahou zničeni materielně i du-
chovně.“

„Sovět“ podle Forda „není ruským, nýbrž židov-
ským zařízením. Také není moderním vynálezem
ruských židů, novou politickou ideou Leninovou
a Trockého: jest původu starožidovského.“ Asi jako
bychom tvrdili, že kolchozy, potažmo jednotná ze-
mědělská družstva, jsou vlastně kibucy. 

„Co povstalo v Rusku jest vládní forma, vnucená
nežidovskému Rusku židovskými revolucionáři:
Sovětské Rusko nebylo by vůbec možno, kdyby 90

procent komisarů
nebylo bývalo židy.
Právě tak sovětské
Maďarsko, nebýti
Bély Khuna, tohoto
velerudého a jeho
24 komisarů.“ Ford
cituje jistou dopiso-
vatelku: „Trocký
jistě bude stát
v dějinách jako
jeden z velkých mužů, které naše rasa darovala
světu… Rusko trvá v onom nevyrovnaném stavu,
jejž vždy doprovází znovuzbudování“. (Dnes by-
chom řekli „perestrojka“.) Za zdánlivým nepořád-
kem tkví plán, a ze zhroucení povstane pořádek.“

Ford ovšem vidí daleko do budoucnosti: „Roz-
hodující hlas o konci má Rusko a dosud nepromlu-
vilo. Již dnes třese se lidstvo před probuzením
skutečného Ruska a před strašnou odplatou na so-
větistech…“ Zatím je však (žido)bolševické Rusko
na koni: „Požár (rozuměj permanentní revoluce)
má zachvátiti celý svět, jak doufají židé východní
Evropy a mnozí židé američtí.“

Ford obsáhle cituje i tzv. Protokoly sionských
mudrců: „Počítáme s tím, že použijeme všech ná-
rodů k založení díla námi zamýšleného. Zprvu mu-
síme si zajistiti službu odvážných a nebojácných
agentů, kteří odstraní všechny překážky na naší
cestě. Provedeme-li svůj státní převrat, řekneme
lidu: ‚Vše šlo špatně, všichni trpěli. Odstraníme
vaše utrpení: nacionalismus, zemské hranice, roz-
dílnou měnu. Ovšem, můžete si o nás vytvořiti svo-
bodný úsudek, ale bylo by nespravedlivo, kdybyste
tak učinili dříve, než jste nám dali příležitost, aby-
chom vám ukázali, co chceme a co můžeme.‘“

Postěžuje si na slepou důvěřivost současníků.
„Nejdůrazněji se potírá tvrzení, že bolševismus, ať
v Rusku nebo ve Spojených státech, je židovský.
Oproti nežidům popírá se židovský charakter bol-
ševismu; v lůně a tichu židovských obcí však na-
jdeme pyšné přiznání – vlastnímu národu! – že
bolševismus je židovský.“

Uchyluje se i ke statistice: „Rada lidových komi-
sařů: počet členů 22, židovští členové 17, židovské
procento 77… Z 53 členů komisariátu pro veřejné
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vyučování jest označeno 11 jako nežidé. Jací to
jsou nežidé, se neříká. Jsou snad nežidy jako
Lenin, jehož mateřštinou jest židovský žargon.“
Aby dokázal, že sovětská moc byla do Ruska im-
portována z USA, opírá se i o výpověď duchovního
Dr. Simonse: „V prosinci 1918 bylo za předsednic-
tví člověka, který se nazýval Apfelbaum (Zinověv),
z 388 členů pouze 16 skutečných Rusů, všichni
ostatní byli židé s výjimkou snad jediného černo-
cha z Ameriky, který se nazývá profesor Gordon.
265 z této severní komunistické vlády, která za-
sedá ve starém Smolenském ústavě, přišlo ze
spodní východní čtvrti novoyorské.“

A automobilový král dodává: „Židovský převrat
v Rusku byl připraven a vyzbrojen z Nového Yorku.
Dnešní židovská vláda ruská byla skoro úplně do-
dána z doleních východních částí novoyorských.“

A navrch pozoruhodný citát z časopisu Americký
Hebrejec z 10. září 1920: „Z nejpronikavějších
zjevů této vážné doby jest židovská vzpoura proti
kapitalistickému pořádku, jejž si vymyslel sám jeho
duch a utvářela jeho vlastní ruka… Tento rychlý
vývoj ruské revoluce ze své ničivé fáze a její vstup
do fáze znovubudovací jest viditelným výrazem
tvořivého ducha židovské nespokojenosti. Co do-
kázal židovský idealismus a židovská nespokoje-
nost tak mocně v Rusku, hledí tytéž historické
vlastnosti židovského ducha a srdce způsobiti i v ji-
ných zemích. Ideály komunismu odpovídají nejvyš-
ším cílům judaismu.“

A Ford konstatuje: „Bolševická revoluce byla
pečlivě připraveným podnikem ze strany meziná-
rodního židovského finančnictví.“ Tedy ne už jen
zaplombovaný německý vagon s Leninem, ale celý
vlak vezoucí celosvětový převrat. „Rudá revoluce
jest největším spekulačním činem v celých lid-
ských dějinách.“

Nedá mu pokoje ani pěticípá hvězda. Ta hvězda,
která je v popřevratových Čechách odsekávána
z pomníků osvoboditelů. „Symbol židovstva stal se
také symbolem ruského proletariátu… Protože je
žid vynikajícím mistrem v umění tajných znamení,
není jistě bez úmyslu, že bolševická hvězda má
o hrot méně než hvězda Davidova. Nutno totiž spl-
niti ještě jeden bod světového programu… Přijde-
li tento světový samovládce, pro něhož je přistřižen
celý program, bude k hvězdě přidán i hrot šestý.“

Dejme se poučit, jak se takový převrat připra-
vuje. „Má-li dojíti k převratu, musí býti také prove-
deny k němu předzkoušky. Zde platí: pouliční

demonstrace, srocování před továrnami a vládními
budovami, dovoz četby, udávající přesně, jak se to
provedlo v Rusku a v Maďarsku. Avšak lépe než co-
koliv jiného mohou býti provedeny tyto předz-
koušky prostřednictvím filmů: toť názorné
vyučování, který pochopí i nejtupější mozek – čím
tupější, tím lépe.“

Takže Hollywood coby exportér revoluce?
„Prvního vítězství nad Ruskem dobyli židé ve

Spojených státech, konečným vítězstvím byl bol-
ševismus, zničení Ruska a vyvraždění rodiny Ro-
manovské.“ 

A kdy přijdou na řadu USA? „Nazval-li Zangwill
Ameriku tavírnou, neoznačuje správně proces,
který se zde odehrává. Předně jsou látky v kad-
lubu, které se nechtějí roztavit. Ba, pozoruje se
i vzmáhající se snaha, roztavit kadlub samotný.“

Kniha končí slovy, za něž by se nemusela stydět
ani současná propaganda (ani ČT 24 a Václav Ema-
nuel Moravec), chronicky obviňující Rusko z recip-
ročního zasahování do dění v USA: „Ve Spojených
státech jest více bolševiků než v sovětském
Rusku.“

Dnes už také není možno „pěstovat“ antisemi-
tismus a la Jan Cibuzar, jak ho doslova vyzvracel
do knížečky Jak se mají Marťané? Z názvu byste
možná neuhodli, že se nejedná o scifi. Knížečka
ilustrovaná koncesovaným (a kreslířsky zdatným)
židobijcem Karlem Rélinkem se zřejmě díky titulu
dostala i do jinak pečlivě připravené Bibliografie
české science fiction a fantaskní literatury z let
1853-1949, kterou pod názvem od Kolára k Fau-
charovi vydal Přemysl Houžvička.

Cibuzarova brožura je ukázkou, jak se může
opičí láska k národu zvrhnout. „Jedině opravdové,
upřímné, ryzí vlastenectví všech porazí židovskou
internacionálu krvavých teroristů a vyžene tyto
upíry lidstva i lidskosti, kam patří… Proto: Milujte
se vespolek, buďte silnými v lásce k sobě i k vlasti,
aby, až v brzké době nepřítel zaťuká na brány na-
šich měst, byl tak prudce odražen, aby mu zašla
jednou provždy chuť opakovati podobné pokusy.
S nepřítelem pak musí býti smeteno vše nezdravé,
nečisté, proradné a národnímu žití našemu škod-
livé.“

Nepřítel nezaťukal, vpadl do země bez klepání
a za první oběť si vybral právě nenáviděné židovské
obyvatele. A brzy nato smetl vše zdravé, české, ná-
rodní, slovanské. A z autorů této příručky milionu
chvilek nenávisti se stali kolaboranti.
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Ani nelze znovu napsat a vydat knihu Golem…
metla Čechů. Vydal ji Orbis v roce 1942 a údajným
autorem byl úhlavní lovec svobodných zednářů, šéf
pražské úřadovny SD JUDr. Walter Jacobi, popra-
vený 3. května 1947. Říká se však, že skutečným
autorem byl Jiří Smíchovský, obskurní postava,
agent všech tehdejších tajných služeb.

Nelze jít ve stopách Jana Rysa-Rozsévače a jeho
knihy Židozednářství – metla světa. Vydala ji v roce
1938 Vlajka a Rysovi mnoho štěstí nepřinesla, ku-
podivu ani ze strany německých chlebodárců.

A přece. Kolem roku 1990 začala vycházet
coby soukromý tisk edice Nagajka, v níž najdeme
výše uvedené myšlenky jako přes kopírák. Co to
umožnilo? Rozpad Sovětského svazu, toho „díla
židů a svobodných zednářů“. Samozřejmě, opa-
trnosti není nikdy nazbyt, ale „bolševismus“ se
už může hanobit po libosti i veřejně, v novinách
i v televizních kanálech, jen dlužno vynechat
předponu „žido-“. Autoři Nagajky si ovšem ser-
vítky neberou a v užívání této staronové přepony
se vyžívají.

Neuvádím autory, ostatně jde vesměs o pseudo-
nymy. Rozhoduje obsah.

„Mnoho Židů záměrně ničilo Rusko – od Troc-
kého až po Sverdlova (katana kozáctva), jeho sy-
novce Averbacha (řídícího Ruskou asociaci
proletářských spisovatelů), Kameněva (Rozen-
felda), Zinověva (Apfelbauma), Jakovleva-Epštajna
(strůjce divokého hladu na Ukrajině 1933) po Ja-
godu; kupa Židů běsnila na vedoucích postech
v NKVD (GPU), na stavbě Bělomorkanálu, na Bílé
Rusi, kolem Tuchačevského v armádě, v svitě vedle
Mechlise temně vyniká nedávno zemřelý Kagano-
vič. Dále Berman (náčelník gulagů) a jeho náměs-
tek Rappoport, Apeter (náčelník Hlavní vězeňské
správy). Kyjevské jatky, uspořádané židovskými če-
kisty v r. 1919, popisuje A. Vinogradov v článku
Jatky (1990); vyznamenávala se tam Eda Švarcová,
bývalá herečka židovského divadla, pak prostitutka
a nakonec zdivočelá katyně… Řadu vysoce posta-
vených židovských krvežíznivců Stalin postavil ke
zdi, nemálo ‚padlých andělů – partajních ničemů‘
poslal do lágrů…“

„Rusko bylo vybráno za první oběť internacio-
nálně řízené revoluce vůbec ne proto, že bylo po-
tenciálním soupeřem Anglie, Francie a Ameriky, ale
proto, že monarchistické Rusko stálo v cestě příští
světové vládě.“

A po přestavbě?

„Stalin zaplatil vlastním životem za snahu o ne-
závislost… Důstojní dědici těch, kdož kdysi jako
první mávali rudými vlajkami, změnili tvářnost
a jméno a inscenovali nečekanou smrt vlastního
dítka… Ale samo Rusko architekti a jejich poma-
hači přirozeně nemohou nechat na pokoji, bez
něho nelze dorazit k zaslíbenému cíli – k světo-
vému panství.“

„Možná, že gorbačovci měli upřímný záměr
zlepšit situaci v zemi, leč… proces se vymkl kon-
trole ze strany mocenských představitelů, změnil
je v loutky a vnutil jim formu chování, na niž dříve
nepomyslili. Mocenská špička vypustila džina
z láhve svými neodpovědnými reformami a směr-
nicemi. Udělala tak dobrou grimasu ve špatné hře,
proměnila se v loutku nezvládnutelného procesu
a začala předstírat roli uvědomělé reformátorky
společnosti.“

Na paškál si vzali i Lenina: „Děd z matčiny
strany Izrail Blank, chirurg a akušér, byl Židem.
Aby mohl studovat na carské státní vysoké
škole, musel přijmout pravoslaví (byl pokřtěn
v Samsonijevském chrámu r. 1820). Blank se po-
zději stal zakladatelem balneologie v Rusku.
Jeho dcera Marie (Blanková, provdaná Uljano-
vová), domácí učitelka, je matkou V. I. Uljanova-
Lenina. Když se v Institutu marxismu-leninismu
dohmátli, že v leningradských archivech byly na-
lezeny doklady o židovském původu Alexandra
(Izraila) Blanka, vypukl skandál. Objev byl zahla-
zen a všem vědoucím bylo doporučeno, aby
o něm nevěděli. Mariettu Šagiňanovou (která
objev učinila) za něj ovšem také nikdo nevyzna-
menal.“

Je to chytře, mazaně sepsáno. Mnohé se totiž
naplnilo nebo aspoň jakoby naplnilo.

Evropská unie ruší zemské hranice i národní
měny, plebs je obluzován bezduchými filmy, stu-
pidními reklamami, mýdlovými seriály, bezpohlav-
ními inkluzemi a vícepohlavními Grétami jezdícími
na elektřinu…

Jde ale o židovskou vizi? Na vize si odjakživa
potrpěli Němci.

Dovoluji si uvést poněkud dlouhý, ale poučný
citát z elaborátu, který v norimberské cele při če-
kání na popravu, jíž se vyhnul sebevraždou, sepsal
pro americké věznitele Dr. Robert Ley, náčelník ně-
mecké pracovní fronty. Jeho traktát „Život nebo
slávu? Politický rozbor“ obsahoval z dnešního hle-
diska pozoruhodné náhledy:
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„Věk národů skončil; začíná věk kontinentů.
Jednotlivé národy budou hrát jen podřadnou úlohu;
v příštích tisíci letech se rozvine boj o udržení a za-
chování ras. Adolf Hitler vždycky předvídal toto ro-
zuzlení, věděl, že jestliže Německo podlehne,
padne také poslední národ ve smrtelném boji za
všechny národy a státy a především za Evropu.

Dva kontinenty ovládají svět – Amerika a Asie,
ačkoliv Asie se dočasně skládá ze dvou velkých
skupin, z Ruska a z Číny. Považuji Anglii za část
amerického kontinentu, neboť bez Ameriky
a Ruska by se nikdy nedostala tak daleko.

Uprostřed mezi Amerikou a Asií leží Evropa,
která je v současné době ovládána zpola tím
a zpola oním činitelem. Bohužel, demarkační čára
probíhá středem Německa vzhledem k jeho země-
pisné poloze. ‚Kdo ovládá Německo, ovládá Ev-
ropu‘, praví staré přísloví. A v tom tkví jádro celé
věci. Proto půjde boj dál, dokud nebude otázka
vlády rozhodnuta…

Nejhorší ze všeho je nebezpečí, že jestliže
srdce Evropy, Německo, se zastaví, celé tělo
začne chřadnout a odumře. Jelikož však něco ta-
kového jako vakuum ve světě nebo mezi národy
není, zaplavila by Evropu Asie se svými fantastic-
kými populačními možnostmi. Amerika, která je
sama nedostatečně zalidněna, by se tohoto osid-
lování Evropy nezúčastnila a nemohla by tedy
o jejím osudu rozhodovat. Mocenský potenciál by
se tedy nutně obrátil ve prospěch Asie. Okupace
by na věci nic nezměnila. Moc Německa a Evropy
v lidech a v energii by byla roztříštěna a asijská
moc a asijské obyvatelstvo by je všude nahrazo-
valy, jak se to děje už nyní. Velmi významný důvod
je to, že Asie má mocnou a dynamickou Ideu –
bolševismus. Proti ní nenašly až dosud západní
národy rovnocennou obranu. Každý si může mys-
let o nacionálním socialismu, co chce; ale až do-
dnes to byla jediná idea, která dovedla sdružit své
přívržence pevně proti bolševismu. Jsem pře-
svědčen, že takový bude vývoj, dokud tomu ne-
bude učiněn konec. Německo – dokonce i dnešní
Německo, německý lid – a jeho bývalí západní ne-
přátelé – Amerika a Anglie, především Amerika –
mají stále dosti moci, aby zastavili a zvrátili tento
vývoj…

Amerika je nyní beze všech výhrad světovým ví-
tězem a tím i vládcem nad světem. Vzhledem ke
své technické a zbrojní převaze má dosti času, aby
mobilizovala pro svou potřebu stále existující síly

Německa – Evropy a použila jich tak, aby si zajistila
svou hegemonii s konečnou platností…

Nacionálně socialistická myšlenka prokázala ta-
kovou autoritu, vůdcovství a kázeň, že jí zatím není
rovné. Může jí být stále použito. I vůdce svým se-
beobětováním může sálat z hrobu mystickou sílu,
která bude možná působivější než síla žijícího
Adolfa Hitlera. Kdo dokáže využít této síly, bude mít

Německo a s Německem Evropu. Neboť získá na
svou stranu těch 80-90 milionů Němců; a jelikož
myšlenky se nerozdělují podle okupačních zón
a moderní zpravodajské prostředky umožňují šíření
myšlenek přes demarkační čáry, zaváže si ten, kdo
bude jednat tak moudře a tak jasnozřivě, všechny
Němce…

Především německá mládež. Neoddávám se
žádným iluzím; přidali by se bez výjimky k Americe,
kdyby Amerika měla odvahu podniknout tyto kroky.
Neboť já znám Němce jako málokdo. Vděčně se
chopí americké ruky, která je zachraňuje před zká-
zou…

Nyní se obracím k tobě, německý lide. Musíš se
rozhodnout buď pro, nebo proti, pro Ameriku nebo
pro Asii. Nemáš jiné volby…

Asie tě pohltí a zaplaví. Německo a Evropa se
stanou součástí Asie. Všechno, co má hodnotu, vše,
co je ušlechtilé, bude degenerovat, německý lide…
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Vůdce odmítl uzavřít jakoukoli dohodu s Asií, pro-
tože věděl, že by se Německo utopilo v přívalu.
Vážil si, snad i obdivoval Stalina, avšak vždy potřásl
hlavou, jakmile někdo nadhodil otázku sblížení…
Viděl v Německu hráz, která tento příval zadržuje,
a v tom také viděl svůj úkol a své poslání.

Nyní je tato hráz protržena. Ty, německý lide, ji
sám nemůžeš znovu vystavět. Amerika ji musí vy-
budovat, jestliže si přeje sama žít, a ty, německý
lid, jí musíš v tom pomoci. Neboť pro tebe a pro
Ameriku není jiné možnosti.

Amerika netouží zbavit tě tvé národní individu-
ality. Naopak, musí si přát, aby sis ji podržel. Jed-
nak je Amerika sama z evropské krve – téměř
z jedné třetiny je to krev německá – jednak to tvá
individualita dodává síly, které Amerika potřebuje
pro nastávající zápas s Asií… Čím těsněji spojíš
svůj osud s Amerikou, tím bude pro tebe lépe…

Jen tehdy, začneme-li se zabývat vážně tímto
problémem – můžeme přikročit k dalšímu – uvést
německý lid pod ochranu Američanů a učinit
z něho člena amerického společenství…

Tento krok musí být podniknut ve jménu Hitle-
rově, nikoliv proti němu. Nacionálně socialistická
idea – očištěna od antisemitismu – spojena s ro-
zumnou demokracií – je nejhodnotnější věcí, kte-
rou může Německo přispět. Bez této myšlenky je
zřízení evropské zdi proti Asii naprosto nemožné.
Jedině národní socialismus působí usilovně proti
bolševismu…

Akce musí být rozvíjena v naprosté tajnosti.
Myslím, že je to především v zájmu americké za-
hraniční politiky, aby si jejích zásahů nepovšimla
Asie příliš brzy. A je také v zájmu Německa, aby
bylo používáno této ilegální cesty při stycích
s Němci i s těmi, kteří žijí na východě a na jihový-
chodě. A pak propaganda ve prospěch Ameriky
a pro usmíření se židy bude pronikavější, bude-li
mít příchuť ilegálního romantismu. Znám Němce,
zejména mládež…

Jestliže se Amerika neujme vedení, ujme se ve-
dení Asie! Německo je bez vůdce; chce-li vůbec žít,
a ono chce a musí žít, i kdyby to znamenalo vzdát
se poslední a nejvyšší hodnoty – své podstaty –
pak se musí o někoho opřít, buď o Ameriku, nebo
o Asii. Asie je na pochodu, Amerika musí sáhnout
k činům a Německo se musí uchýlit bez váhání
a s naprostou důvěrou pod ochranu Ameriky…

V každé válce dosáhla vítězství správná strana.
A jelikož jsme byli my, Němci, vedení nacionálním

socialismem, tak těžce poraženi, je zřejmé, že jsme
neměli pravdu. A jelikož antisemitismus tvořil tak
značnou část našeho programu, usoudil jsem, že
v tom byla naše velká a těžká chyba.“

Možná vás při čtení textu z října 1945 (!) leccos
n a p a d n e !
Zvláště když
se dozvíte
málo známý
fakt, že Heyd-
rich po pří-
chodu do
Prahy založil
nadaci, pra-
cující s jedi-
n ý m
zadáním: Ně-
mecko pro-
hrálo válku.
V y p r a c u j t e
způsob, aby
se co nejdříve
opět dostalo do čela Evropy.

Moudrému napověz…
Dnes (a denně) bude v české televizi vysílána

další verze nekonečného seriálu. Na úvod hlasatel
povinně prohlásí, že Áda byl největší zločinec v pla-
netárních dějinách. Roztmívačka a pak Vůdce už
jen hladí (plavovlasá) dítka coby hodný strýček, co
nade vše miluje svou fenku Blondi a fenku Evu
Braunovou.

Hitler vaří, peče, smaží, snad i šoustá…
Von zas nebyl tak zlej, jak ho dělaj. Lidi makali,

vlaky jezdily na čas, dokud jízdní řád nerozštelovali
hloubkaři, zametaly se ulice, jen holt neměl zamíst
s těma židama. No, stalo se!

Koneckonců po Napoleonovi, masovém vrahovi,
pojmenovali i koňak. A Churchill, který svolával na
Indii hladomor, se dožil sochy namísto sochy Anto-
nína Zápotockého, který chtěl, aby dělníci a vůbec
všichni už nikdy neměli hlad. A to neuvádím heka-
tomby mrtvol ze Starého zákona. A Nový zákon za-
číná vražděním neviňátek. A nekončí vraždění ani
ve jménu kříže, item půlměsíce a spol.… Do frasa,
dějiny jsou plné rasů, nejen rasistů! Co s tímhle
pánbů udělá?

Antisemité si zatím jaksi nevědí rady s Karlem
Marxem. Přece jen je kurvaštelunk pohřben v Lon-
dýně, chodil do Britské knihovny, i buržoazní filo-
zofové ho citují…
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Proroky je radno kamenovat hlava nehlava, ale
když je to předem jaksi žinantní?

Jeden český spisovatel dal k lepšímu, že Marx
znásilňoval služky! Tvrzení jako by vypadlo z bible
německého antisemitismu Muchomůrka, v níž židi
znásilňují služky na běžícím páse!

A propos Muchomůrka.
Julius Streicher byl jakýsi Rejžek Třetí říše. Chlu-

bil se potencí a bujným ochlupením a ještě v no-
rimberském vězení prohlašoval, že ač je mu 61 let,
prokázal by zdraví, kdyby mu přivedli ženskou. Měl
sbírku pornografické, ale i židovské literatury:
„Studoval jsem to všechno, abych mohl dokázat,
jaký typ literatury čtou tihle lidé.“ Židobijce číslo 1
tak nevědomky zachránil cennou a vzácnou litera-
turu německých židů.

Vydával časopis Der Stürmer. A v příslušné edici
vydal i knihu Ernsta Hiemera Muchomůrka, kniha
bajek pro mladé i staré.

Učitel se obrací na třídu se slovy:
„Je už téměř poledne. Nyní shrneme, co jsme se

naučili v této hodině. O čem jsme hovořili?“
Všechny děti zdvíhají ruce. Učitel vyvolá Karla

Scholze, malého chlapce v první lavici. „Mluvili
jsme o tom, jak poznáme žida.“

„Dobře! Zopakuj nám to tedy.“
Malý Karlík si vezme ukazovátko, jde k tabuli

a ukazuje na obrázcích.
„Obyčejně se pozná žid podle nosu. Židovský

nos je na konci zahnutý. Vypadá jako číslo 6. Proto
se mu také říká židovská šestka. Mnoho nežidů má
zahnutý nos. Ale jejich nosy se nezahýbají na
konci, nýbrž výše. Takový nose se nazývá orlí nos.
Nemá nic společného s židovským nosem.“

„Správně,“ říká učitel. „Ale žid se pozná nejen
podle nosu…“ Hoch pokračuje: „Žid se pozná také
podle rtů. Jeho rty jsou obvykle tlusté. Dolní ret visí
často dolů. A pak se pozná žid ještě podle očí. Má
obyčejně víčka tlustší a masitější než my. Pohled
žida je ostrý a slídivý.“

Pak přistoupí učitel ke stolu a otočí tabuli; na
druhé straně je básnička. Děti odříkávají sborem:

„Ze vzhledu žida – hovoří k nám zlo,
ďábel, který je znám – po vší zemi jako metla.
Jestliže se zbavíme žida – budeme opět šťastní

a veselí.
Mládež musí proto jít s námi – potřít ďábelského

žida.“
Paradoxem bylo, že k obrovskému majetku

Streicherovi dopomohli sami židé. V začátcích vy-

dávání Stürmera skupovali volné výtisky, aby za-
bránili jejich rozšiřování. Když to Streicher zjistil,
ještě vystupňoval antisemitské útoky, aby zvýšil
„odběr“. 

Na popraviště vystoupil furiantsky. Zvolal na
kata: „Komunisti tě pověsí!“ a vlastní popravu na-
zval: „Purim 1946“ podle příběhu o oběšeném Ha-
manovi a královně Ester.

To uvádím, abychom viděli, že svět je každou
chvíli lícem naruby.

Proč moderní antisemiti nenapíšou rovnou, že
Marx byl
židák? To si
zatím ne-
troufnou! To
by s nimi pá-
níček vyrazil
futro! Náhra-
dou za
Marxe si vy-
mysleli zá-
stupný terč:
tzv. neomar-
xismus.

T r o c k i j
a čtvrtinový
žid Lenin už
jsou však
zločinci. 

A židožrout Hitler? Stal se ikonou nejen televize,
ale i vědeckých i rádobyvědeckých, konspiračních
teoretiků i praktiků, spisovatelů i pisálků, dojnou
krávou, která nese zlatá vejce, kdyby ovšem kráva
vejce snášela.

Hitlera na německý „trůn“ posadili podle kon-
spiračních teorií Rothschildové prostřednictvím taj-
ných „iluminátských“ společností Thule a Vril.
Financovali ho penězi Bank of England a americké
Kuhn & Loeb, kterážto údajně zaplatila i Velkou říj-
novou socialistickou revoluci.

Podle psychoanalytika Waltera Langera nebyl
Hitler Rotschildy pouze podporován, nýbrž byl jed-
ním z nich! Polínko přiložila i britská královská ro-
dina z domu Windsdor, ve skutečnosti však
z německého domu Saxe-Coburg-Gotha. „Jejich
královští příbuzní v Německu, které byste asi těžko
podezírali z toho, že budou podporovat nějakého
chlapíka z ulice, za jakého se Hitler vydával, patřili
k jeho nejvíce nadšeným příznivcům. Samozřejmě
proto, že věděli, kdo to vlastně je. Na světě neexi-
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stuje jiný způsob, jak se dostat k moci – Hitler byl
zkrátka jeden z nich.“

Langer jde ještě dále:
„Adolfův otec, Alois Hitler, byl nelegitimním

synem Marie Anna Schicklgruberové. Obecně se
mělo za to, že otec Aloise Hitlera (Schicklgruber)
byl Johann Georg Hiedler, který zařídil, že Marie
Anna Schicklgruberová žila ve Vídni v době, kdy po-
čala. V té době byla zaměstnána jako služka
v domě barona Rothschilda. Jakmile rodina zjistila
její těhotenství, byla poslána zpět domů, kde se na-
rodil Alois Hitler, pozdější otec Adolfa Hitlera.“

Informace údajně pocházejí od vysokého důstoj-
níka Gestapa Hansjurgena Koehlera. V knize Inside
the Gestapo (Uvnitř Gestapa) z roku 1940 popisuje
vyšetřování, jež zavedl rakouský kancléř Engelbert
Dolfuss (1892-1934): pátrání v rodných listech, re-
gistračních kartách policie atd.

Kopie dokumentů mu prý ukázal Heyd-
rich. Složka „způsobila takovou ka-
tastrofu, jakou žádná jiná složka na světě
předtím nezpůsobila.“ Je prý možné, že
vlastnictví kompromitujících dokumentů
způsobilo Heydrichovu smrt. Po nevydaře-
ném atentátu se na Bulovce začal zotavo-
vat a zemřel dva dny po příjezdu Hitlerem
vyslaného lékaře.

Dolfuss coby kancléř neměl těžkou
práci. Ve Vídni byl zaveden systém povinné
policejní registrace. Hitlerova babička
sloužila v Rotschildově vile, byla svedena
a opuštěna těhotná a vrácena do rodné vísky.

Hitler tohle všechno věděl stejně dobře jako Dol-
fuss. Dávno před svou strmou kariérou odešel (v
roce 1907) do Vídně. Následovalo deset měsíců,
o nichž historie nic neví. Autor spekuluje, že v in-
kriminované pauze se seznamoval s bratranci
a snažil se získat od nich peníze. Jen peníze?, ptá
se Langer. Adolf byl připravován pro jiné úkoly. Ta-
koví „tajní“ potomci jsou pod jinými jmény než je-
jich rodiče dosazováni na důležitá místa, kde záhy
slaví nevídané úspěchy. Langer dokonce tvrdí, že
i Hitler zplodil děti, aby pokrevní linie zůstala za-
chována.

„Alois, Hitlerův otec, se narodil v roce 1837, tedy
v době, kdy Salomon Mayer byl jediným Rotschil-
dem, který žil ve vídeňském sídle. Ani jeho žena
tam nežila, protože jejich manželství bylo tak
špatné, že zůstala raději ve Frankfurtu. Jejich syn
Anselm Salomon strávil většinu svého pracovního

života v Paříži a Frankfurtu, stranou Vídně a svého
otce.

Otec Salomon Mayer, žijící osamoceně ve vídeň-
ském sídle, kde pracovala Hitlerova babička, je
tedy hlavním a nejpravděpodobnějším kandidátem
na Hitlerovo otcovství.“

Navíc o něm bylo známo, že „měl velkou slabost
pro velmi mladé dívky, pro dobrodružství, z kterých
ho musela dostávat policie“. 

A tak se prý narodil „Adolf Salomon Rotschild
Hitler“. Tož tak.

Vraťme se ještě do roku 1945. Válka skončila,
ale antisemitismus začal znovu vystrkovat pazoury.

František Kohout, pracovník Propagačního od-
dělení československé sociální demokracie, napsal
pro edici Letáky všem pracujícím výstražnou bro-
žurku:

„Nedávno mne zarazil protižidovský výrok, tře-
baže byl pronesen jen bezvýznamným kolaboran-
tem. Jak? Tedy zase ta stará protižidovská
nenávist, a vyjádřená zase těmi starými, tak uboze
hloupými slovy? Zachránilo se až do srdce nové re-
publiky něco tak ošklivě starého? Jindy se přihodí
události, v nichž tušíš skryté protižidovské ostří…
Každého socialistu, každého demokrata, každého
slušného člověka musí vážně znepokojit zjištění,
že antisemitismus našel půdu v našich závodech,
mezi dělníky.“

Až otřesně působí jeho vzpomínka: „Hitler se
snad nikdy nedověděl o tom, co by byl mohl prá-
vem považovat za největší triumf svého protižidov-
ského běsnění. Slýchali jsme totiž
i v koncentračních táborech z úst jeho obětí, že Hit-
ler jedná správně, když chce vyhladit židy. Řekněte
mi: může být ještě ubožejší zaslepenost a zoufa-
lejší nepoučitelnost? Našel-li se však i mezi oběťmi
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fašismu leckdo, kdo i za ostnatým drátem koncent-
ráků držel palce antisemitismu v jeho hitlerovské
podobě, pak už tolik nepřekvapí, setkáváme-li se
s jakýmsi ohlasem jeho agitace tam, kde se mohla
po šest let šířit uvnitř pomyslných hranic ‚protek-
torátu‘ a ‚slovenského státu‘.“

Maně si vzpomenu na spisovatele Zdeňka Adlu.
Vyprávěl nám, že v Mauthausenu věznění němečtí
komunisté líčili vězněným Čechům budoucnost Ev-
ropy. Samostatné Československo nebude obno-
veno, ale bude komunistické. A jelikož si pořídili
ilegální krystalku, mohli poslouchat reportáž
z vjezdu hitlerovců do dobyté Paříže. „Postavili se
do pozoru a z očí jim tekly slzy dojetí!“ Že by stock-
holmský syndrom 1940?

Kohout je však spravedlivý. Zmínil dělníky, ale
současně i fatální selhání inteligence. „Kde je málo
kapusty a hodně slimáčků, tam ovšem vzniká na-
pětí mezi těmi, kdo se pasou na společné hlávce;
a kdyby jedni z těch plžů měli bílé bříško a druzí
žluté bříško, nejspíš by jedni považovali druhé za
své škůdce a snažili se je vytlačit ze ‚svého‘ zá-
honku. Boj proti židovským obchodníkům, lékařům,
advokátům, profesorům rostl mezi jejich ‚arijskými‘
kolegy ze stejných příčin.“

A jako by byl prorokem, varuje: „Bylo by neod-
pustitelnou chybou zavírat oči před nebezpečím
nových projevů antisemitských vášní, rodících se
ve středních vrstvách z konkurenčního napětí…
Otázka židovstva je otázkou lidstva a socialismus
ukazuje cestu k jejich společnému vyřešení: v svo-
bodném bratrství národů, zbavivších se falešné šo-
vinistické povýšenosti, bude místo i pro
roztroušený židovský národ, jenž osvobozen z tlaku
nepřátelského okolí se sám vysvobodí ze své vý-
lučnosti.“

Stalo se tak? Nestalo. Naopak. 
V roce 1948 ještě Maxima Gorkého zavraždil Ja-

goda na příkaz Trockého prostřednictvím lékaře
Levina (zřejmě příbuzný rabbiho Löwa): „Gorkij si
vyrval srdce z těla, aby vytvořil své dílo a aby vedl
lidstvo k novému životu.“ 

Vedl, vedl, ale nedovedl. Přišel rok 1989
a z Prahy zmizelo i Gorkého náměstí, ani žádná
ulice nenese jeho jméno. Inu, jmenoval se jen
Pešek a pořád chodil okolo!

Antisemitismus se dokáže i překabátit:
Urválek svého času začínal soudní proces se

„spiklenci“ slovy: „Ten a ten židovského pů-
vodu…“

Legenda křížovky z roku 2020 začíná: 
„Arnošt Goldflam se narodil roku 1946 v Brně

v židovské rodině…“
Nevyhubitelnými bolševiky pronásledovaný Jan

Hřebejk slzí:
„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.“ 

Co bylo ještě v 90. létech pokoutní, dokonce pro-
následované (viz osud brožury Adolf Hitler – Studie

vyvolencovy krycí legendy), je dnes již hlásáno ví-
ceméně, ale spíše více než méně otevřeně.

Velká říjnová revoluce nebyla ani velká, ani říj-
nová, smáli se občané socialistického Českoslo-
venska.

Dnes se dozvídáme, že nebyla ani socialistická,
jen zatím schází odvaha otevřeně prohlásit, že šlo
o židovské spiknutí. O tom sice již před válkou ho-
vořil Hitler s naším okresním hejtmanem, ale ten
Hitler tam pořád jaksi hapruje. Už i Evropská ko-
mise konstatovala, že válku zavinilo Hitlerovo Ně-
mecko půl na půl se Stalinovým SSSR. Ale zatím
je to pořád ještě napůl, a to je málo. Jak k tomu
přijdou esesáci a gestapáci, když jsou házeni do
jednoho pytle s židobolševickými komisaři!

Už aby se husa dočkala klasu!
Zdá se však, že co nevidět se dočká!
12. 2. 2020
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Stačí pár slov, která vás vyruší k činu. Stačí pár
slov, která ve vás probudí lásku, radost či naději.
Stačí pár slov, skrze něž vám kdosi podá svou ruku.
Věci malé narůstají do velikosti a náhle zaclánějí
svět vesmírných rozměrů rozměrem lidským. A já
si jen toužebně přeji málo, jehož prostor lze učinit
bezpečně obyvatelným a laskavým k žití. Tolik přeji
i vám.

***
Každý den vám přeji dobrý den!
***
Má-li být ve vás něco nenarozeného, ať je to kru-

tost. Má-li být ve vás něco mrtvého, ať je to nená-
vist. Má-li být ve vás něco pohřbeného, ať je to
zloba. Přeji vám, ať do vašich myšlenek stále ještě
svítí slunce.

***
Práce, která mění svět. Slova, která svět ohma-

távají. Myšlenky, které odemykají budoucnost. Sny,
kterými se nadechujeme. Přeji vám, aby to vše bylo
střechou vašeho života.

***
Jak snadno přelétávají ptáci nás i naši samotu.

Přeji vám však, aby vaše sny přeletěly dobu a po-
čkaly na potomky, kteří je postaví na zem.

***
Toto je náš svět, toto je naše civilizace, toto je

naše společnost. Přeji vám, ať jste jejich jinou
a srozumitelnější ozvěnou. 

***
Jestliže je dnešní svět horší než vy, ať vás ne-

přiměje k tomu, abyste byli stejní jako on. Ať žít pro
vás vždy znamená víc než být jen živý.

***
Stojíte na rozcestí a nevíte, kterou z cest si vy-

berete. Přeji vám, abyste se vydali tou, po níž
dosud nikdo nešel a za vámi nezaroste plevelem.

***
Ať nikdy nepřistoupíte na zrušení pravidel břehů,

protože tím udělujete rozpínavou svobodu povodni.
K čemu vám pak budou mosty? 

***
Dálky na zemi jsou dostiženy. Mnohem větší

dálky nám zbyly, vedou od člověka k člověku. Přeji
vám, abyste se vzájemně nacházeli.

***

Léta usilujete být
šťastní. Možná
i šťastní jste, ale
dosud nevíte, že
štěstí se nemusí
podobat jásotu. Ne-
čekejte už nic krás-
nějšího a jen si
úzkostlivě střežte,
aby slza nezabila radost.

***
Přeji vám, abyste neuvízli v malosti malých, ne-

prodali se za přízeň mocných, nenechali se zbavit
vlastního myšlení a nikdy nepřistoupili na roli vy-
konavatele cizí zvůle. Přeji vám, abyste nikdy ne-
věřili, že ve jménu krásných ideálů se dá lhát,
obohacovat, ničit a zabíjet.

***
Většina tužeb se vám nesplnila a nesplní. Přeji

vám, abyste toužili dál. Mnohem hůř jsou na tom
ti, kteří toužit přestali a již si nic nepřejí.

***
Buďte vděčni za každé svítání, které vás křísí

k životu. Přeji vám, abyste i vy sami byli někomu
svítáním. A bylo tomu i naopak.

***
Mateřídouška na stráni nečeká, až k ní poklek-

nete a přivoníte. Prostě voní. Kos na střeše nečeká,
až se zastavíte a budete mu naslouchat. Prostě
zpívá. Slunce nečeká, až se nastavíte jeho paprs-
kům. Prostě hřeje a probouzí k životu, co je k životu
určeno. A vám přeji, abyste vykonali to, co vykonat
máte.

***
Každá látka má líc a rub. Přeji vám, abyste se na

všechno uměli dívat z obou stran.
***
Všechno, čím se odlišujete, bude použito proti

vám. Všechno, čím se zprůměrňujete, vás bezpro-
blémově zařadí. Přeji vám, abyste unesli břímě od-
lišení a nezdeptalo vás poddanství průměru.

***
Není toho moc, co potřebujeme k životu, ale ne

každému je to dopřáno. Přeji vám, abyste dovedli
přijímat i málo. A aby to málo narůstalo do veli-
kosti.

MICHAL ČERNÍK
Kniha lidských přání
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***
Mluvím-li, nechte mě mluvit, mám co říci.

Mlčím-li, nevyvolávejte mne. Překážím-li, nestr-
kejte do mne. Stojím-li, nenuťte mne do spěchu.
Nelíbím-li se vám, nedívejte se na mne. Žiji-li, jak
žiji, nechte mne, mám k tomu důvod. To samé přeji
i vám.

***
Přeji vám, abyste se osvobodili z dobových mýtů,

které si přivlastnily váš mozek, z iluzí, které vám
ztrouchnivěly, z ideologie, která vám diktovala,
a konečně jste vládu nad sebou předali vlastnímu
rozumu. To bude vaše vítězství.

***
Lidstvo se nikdy nedobere ke společné pravdě

a stále bude balancovat mezi pravdou vítězů
a pravdou poražených, mezi pravdou bohatých
a pravdou chudých, mezi pravdou doby a pravdou
dějin, mezi pravdou rozumu a pravdou citu, mezi
pravdou účelu a pravdou poznání. Přeji vám,
abyste se kvůli dočasné snadnosti bytí nezřekli
pravdy vůbec jako přežitku.

***
Odpusťte si všechny své hříchy, nedostatky

a špatnosti. Tak velkorysí můžete být jen k tomu,
koho máte rádi. Mějte se rádi dál.

***
Ať si vždy uvědomujete, že v životě se platí za

pravdu i za lež, za odvahu i za zbabělost, za nevě-
domost i za poznání.

***
Vichr ohýbá trávu k zemi a nezlomí ji. Šlapeme

po ní a ona se zase napřimuje. Pokosíme ji a znovu
vyroste. Přeji vám její nezlomnost a vůli k životu.

***
Jak nádherné je mít svobodu, když jste bohatí.

Přeji vám, abyste byli stejně tak svobodní, i když
bohatí nejste. 

***
Kdejaká lež si stále vyhlíží své lidi. Přeji vám,

abyste v sobě navzájem nenašli zalíbení, abyste jí
nepatřili.

***
Nevyplašte drozda, když zpívá. Ať se ve vás

uhnízdí jeho zpěv.
***
Někdy je člověk sám a sám jak voják v poli, aby

přemohl svůj vlastní osud. Přeji vám šťastnější
úděl.

***

Přeji vám, abyste dozráli k moudrosti, protože
jste porozuměli sobě, a tedy i světu. Abyste se stali
mocnými, protože umíte přemoci sebe a přesvědčit
jiné. Abyste byli bohatí, protože k bohatství vám
stačí jen to, co skutečně potřebujete.

***
Přeji vám, abyste se nikým nedali koupit. Když

se necháte koupit jednou, už se musíte prodávat
pořád. Přeji vám, abyste si nikdy nenechali vnutit
roli ponížených a urážených. Přijmete ji jednou a už
vám zůstane navždy jako prokletí.

***
Budiž pochváleni všichni, kterým se daří překo-

návat vlastní hloupost. Přeji vám, aby se to podařilo
i vám a nezničila vás hloupost jiných. Budiž po-
chváleni všichni, kteří se uzdravili z vlastních
bludů. Přeji vám, aby se to podařilo i vám, a cizí
bludy vás nezdolaly. Budiž pochváleni všichni, kteří
svému životu dali sílu ideálů. Přeji vám, aby se to
podařilo i vám a nemuseli jste je později zatraco-
vat.

***
Člověk se pozvolna musí vyrovnávat se svým

stářím a s myšlenkou, že zemře docela nepozoro-
vaně. Jakápak sláva, jakápak světovost, jaképak
pocty a tituly, jaképak režimy a ideologie! Nezatra-
cujte, neodsuzujte, nestýskejte si. Co bylo, bylo,
a bylo-li to dobré, už to není, a bylo-li to špatné, už
to také není. Přeji vám, aby vás provázela myš-
lenka, že jste žili dobře a nebylo to zbytečné.

***
Každý potřebuje vědět, že je kýmsi milován,

a potřebuje někoho, koho by miloval. Je to tak pro-
sté. Přeji vám naplnění toho, co se lidem tak zou-
fale nedostává.

***
Nežli na louce utrhnete květinu, musíte se k ní

sklonit tak, jak se už nesmíte sklonit před nikým.
Přeji vám, abyste tomu dostáli.

***
Přeji vám, abyste nic nechtěli uklízet ze svého

svědomí. Abyste nemuseli obviňovat své mládí
a svědčit proti němu. Abyste nic nechtěli škrtat ze
své minulosti. Abyste své činy nemuseli obhajovat
sami před sebou.

***
Všude, kam pohlédnete, tiše spočívá země. Z ní

člověk čerpá svou sílu, ona je místem pro velké
činy. Ať je to místo, kde právě jste.

***
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RUKOTRHU
Ó ty všemocná
všeobklopující
nesmrtelná neviditelná
Rukotrhu
proč obracíš se k nám
hřbetem své dlaně?
Proč?

Komu jinému 
lijeme zlatá telata?
Komu jinému 
zařízli jsme beránka
uprostřed noci?
Komu jinému
kováme podkovy 
pro vlastní chodidla?

Mluv k nám!
Co ještě chceš?
Jaké další oběti?

To kvůli tobě pášeme zvěrstva
lžeme dětem
a necháváme své ženy neplodné
Co ještě chceš?
To kvůli tobě zrazujeme
zraněné
hladové sytíme hladem
nemocné nemocí
nešťastné neštětím
chudé chudobou
plačící pláštěm pláče
trpící utrpením
stárnoucí starobou
samotou 
a smrtí

To kvůli tobě krmíme
bohaté bohatstvím
silné silou
malé malostí
velké velkohubstvím
mocné mocí mermo
všehoschopna

pyšné pýchou
vyvolené volíme
s volskou zlovůlí

Co ještě chceš?
Co žádáš
po nás jež v prachu
před tebou
život svůj skládáme
na obětní oltář

Vždyť kvůli tobě to bylo!

Kvůli tobě mrdali jsme 
Jugoslávii do hlavy
to kvůli tobě
vzali jsme do rukou
klestící kleště
pro Irák
to kvůli tobě
odřízli jsme Afgánii
tolik údů

To kvůli tobě zaséváme semeno zla!
Copak to nestačí?
Ještě ne?

Pověz! Mluv s námi!
Přikazuj!
Neotáčej se zády!
Netrestej nás nevšímáním!
Neignoruj! Vyslyš nás!
Smiluj se
ty svatá
Mamonem křtěná
buď vůle tvá
kde je tvé království

JAKUB FIŠER
Rukotrhu
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jež jsi nám slíbila
pro něž se koříme
na oltářích lidovlád?

Ó ty všemocná
všeobklopující
nesmrtelná neviditelná
Rukotrhu

proč obracíš se k nám
hřbetem své dlaně?
Proč?

****************
Obyvatelstvu nutno
naparcelovat klece
na takovou vzdálenost 
aby své mrzačení
cítilo blahobytně
a bylo ochotno 
se kvůli němu 
zadlužit

Duševní rozvoj v klecích
bude udržován na úrovni
primitivizace
obzvláště s důrazem na výkrm
povrchních emocí
a rozvíjení tolik potřebné
primární agresivity

Pocitu zadostiučinění
dosáhne mrzačené obyvatelstvo
akceptací nadměrného počtu
nepotřebných věcí
které mrzačiteli nepůsobí
větších ztrát
zejména za situace
že je smířeno s tím
je uhradit
zrcátka a blyštivé předměty
je nutné s přihlédnutím k vývoji doby
modernizovat
neškodnou elektronikou
telekomunikačními prostředky
a dalším spotřebním zbožím
ale v nekontrolovatelném množství

Tím bude zajištěna 
všeobecná poslušnost

letargie a nasycenost
obyvatel klecí
kteří budou mít tak nadále
potřebu se s pocitem uspokojení
rozmnožovat

Zvláštní zřetel
je třeba věnovat 
destrukci jazyka porobenců
podporovat soustavné zakrňování
jeho podstaty
na technokratický základ
a postupně nahrazovat
jazykem porobitelů
Snížit úroveň jazyka natolik
že dotyční nebudou schopni
kvalitativně komunikovat
mezi sebou
intelektuálně se rozvíjet
ale mluvit pouze 
o základních potřebách 
a pouze s porobitelem
skrze k tomu uzpůsobené
otvory v kleci

*************
Pane bože můj
ty jsi mne stvořil
takového jaký jsem
tak teď vole nelituj
nedals mi křídla
přece ses slitoval
slovo jsi mi dal
hubu otevřel

HRDINOVÉ NAŠÍ DOBY
Tituly a znalosti
namísto něžností
hodnotou zdárnou

bezcitní buržousti 
vládnoucí varnou 
kýčokracie 
všednosti

Hrdinové naší doby?
Sebemrskač v kravatě 
s úvěrem jak opratě
Santa Klaus 
a sobi
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Milý Honzo, posílám pro čtenáře Lípy pár krát-
kých aforismů. Rok 2020 rozhodně nezačal nej-
lépe, chyby a omyly na všech stranách mají
tragické následky! Člověku se tomu ani nechce
věřit. Tak tedy pár aforistických výstřelů a lobů.

Španělská komoda a rozumí rusky.  
Limity JZD, Ltd. 
Zákopy jsou vrásky armády. 
Mýtné na každé mítině. 
Blok s dějinami JeTe. 
Tirák na kruhovém objezdu. 
Devět sil a desátá slabost. 
Tabula rasa se všemi otazníky. 
Pavučina zakletá jinovatkou. 
Alternativní energie: Alter ego. 
Drábová při kontrole atomů. 
Akvárium s potápěčským zvonem. 
Křivule v Benátském zrcadle. 
Evropské páky: lomy světla a stínu.  
Poštovní holub řídící vánoční provoz pošty.
Polička s bystou Bohuslava Martinů.   
Božský týden: sedm neděl v týdnu.
Čekatelé na štěstí jsou šťastní, většinou už ve

frontě.  
Osud prodal licenci kolu Štěstí.
Nikdy není tolik dobrých dramatiků, aby složili

jednoho Shakespeara.
Oči klisny: vesmír před sto milióny léty.
Socha Svobody s naslouchadlem. 
Pec pod Sněžkou, ještě doutnající.
Kostní moučka, přímo z kostnice. 
Jablůňkov s masopustní křížalou.
Změna klimatu vyhrazena!  
Jakou cenu má dnes horký brambor?  
Bobřík mlčení? A co na to svědomí. 
Plagioklas: kámen biologů. 
Operační sál s křídly Falkonů. 
Tomahawk strýčka Toma. 
Svaté duo: sv. Antonín a sv. Anna. 
I Moser začal s křivulí. 
Těžký průmysl s bantamovou koulí. 
Časopis Květy s vůní orientu!  

Se srdečným pozdravem Tvůj, 
a váš, milý čtenáři, Ivan Fontana

PS A tady je
nášup:

Každá slabika se
chová jako sněhová
koule. 

Poezie je cho-
máčkem páry
a plavčíkem dub-
nových bouřek. 

Vousáč má po přečtení dobré knihy na bradě
ještě literární drobky! 

Aforismus není román, jde spíš o skákadlo. 
Klišé jsou bezpečnostní rámy jazyka. 
Novinář nemá srdce, dal ho do svých nejlepších

článků. 
Diskuse je konverzace, jíž kdosi vnutil téma. 
Úbytek inkoustu znamená, že vedle prózy píše

i milostné dopisy (obdivuhodné, v jeho věku). 
Múzy obletují kritiky, nedopřejí jim klidného

spánku, dokud jim nesednou na lep. 
Péro - zbraň, vybuchující ve střelnici hlavy. 
Zelené peří: měděnka pražských věží. 
Památník národního písemnictví s husími brky

a peroutkou. 
Černé díry jsou zákopy astronomů. 
Tři tečky, jaká to mlhovina! 
Autor sci-fi, který zanechal brázdu na Marsu. 
Pohádka o Velkém třesku a jednom království. 
Energetická pecka z doby před Velkým třeskem. 
Některé kouty vesmíru patří ještě astrologii. 
Tmavé kouty vesmíru patří ještě astrologii. 
Záčátek vesmíru tzv. Velký třesk bychom měli

nazývat spíše Velkým pleskem. 
Raketa: Potrubní pošta prošlá rekonstrukcí. 
Meteorologické sondy jsou pokusem o pacifikaci

vesmíru. 
Černá díra je zákopem astronomů. 
Trpaslíci reprezentují pohádkový vesmír. � Černé

díry: jamky na greenu. 
Koloběh vody s kašnou přírody. 
Barokní kapka z kláštera ve skleněném futrálu

a původním koženém vaku. 
Růžencová kapilára se slzami císařovny Marie

Terezie. 
Noční síťka erotických snů Marie Antoinetty. 
Kaleidoskop se sklíčky Mistra Libeňského. 

IVAN FONTANA
Aforismy
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Selský sáh s magnetickým polem přitažlivosti. 
Magnetická hora, vytunelovaná na počátku XIII.

století. 
Uranové sklo jako palivo svítilny. 
Černý baret Mistra Jana Zrzavého s růžovou an-

ténou. 
Bratři Ebenové v jednom filmovém triku. 
Barokní čapka stavitele Jana Eichla Santiniho. 
Skleněný palác Mistra Libenského, realizovaný

v Dejvicích. 
Cibulkův seznam prelátů. 
Klička od okna je zajícem přírody. 
Sumec: štika účetního. 
Křižíkova tramvaj se zvoničkou. 
Atlas brouků s virtuální animací. 
Jedna jediná kvasinka vierko a jak rychle se člo-

věk změní ve zvířátko. 
Americké manželství funguje jako farma s kro-

cany a pštrosy. 
Zlatá muška s puncem dobré nálady. 
Kudlanka nábožná rektorka teologické fakulty. 
Hispánský král s letkou španělských ptáčků pro

malého Rudolfa. 
Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale může být do-

brým průzkumníkem! 
Dron je maska kolibříka. 
Kožená uzda houpacího koně ze stáje Porše. 
Korvetní kapitán se záchrannými kruhy pod

očima. 
Jsou tací, co nikdy nepřeplavou řeku, jsou to

plavci unášení proudem. 
Plachetnice s airbagem na ráhnu. 
Kalamář se Špálovou modří. 
Perský koberec zavátý k břehům Adenu. 
Setřeš-li slzy u pramene vytáhneš kapiláry

smutku. 
Finladia s tisíci labutích jezer. 
Mlha je klenbou galérky. 
Vodíkové můstky jsou neviditelným okem, ale

drží architekty v bezpečné vzdálenosti od vody. 
Každý rampouch pláče jen pár hodin. 
Španělsko se rozpadá, Katalánsko odchází

a Baskové umírají. 
Nepřehání demokracie, když ponechává volební

právo vězňům, kteří mohou zakroužkovat svého
kandidáta? 

I odposlechy posvěcené vrchním soudem
mohou být nahrané. 

Hozenou rukavici nemusíte zvednout, ale oče-
kává se to od vás. 

Dvacetpět změn zákona během deseti let, to vy-
povídá něco o agilní práci sněmovního výboru pro
spravedlnost. Za celé období se v něm vystřídalo
třicet předsedů. 

Novela zákona – o vela! 
Stará doba odchází s dluhy, se zisky nikdo ne-

počítá. 
Puncovní úřad s platinovou mincí v zádech! 
Šengenský prostor v EU – pohroma pro celníky.
Cínový vojáček v loďce proplouvající kanálem La

Manche.
Daň za lásku je zvyk.
Život je škola, ale kdo může říci, že jí prošel.
Nové předsudky vytlačují staré, ale jen do po-

stranních ulic.
Láska hory přenáší, ale zklamání neunese.
Ráj na zemi bude, jakmile se požerou všechny

obchodní řetězce.
Náš platový strop je u protinožců podlahou.
Dovršení lásky je rozhodnutí o tom, že nepotře-

bujeme rozum.
Samota netíží tolik jako prázdná slova.
Slabý myšlenkový proud dokáže strhnout jen

bezbřehou hloupost.
Hlupák si vezme slovo, kdykoli se naskytne

vhodná chvíle k mlčení.
Člověk přestane milovat tehdy, když druhému

přisoudí vinu za své neštěstí.
Absolutní hodnota člověka je v mozku. Skutečná

cena v charakteru.
Žádná definice nesmyslu nevyjadřuje beze

zbytku jeho smysl.
Když se blýská na lepší časy, počítejte s tím, že

někde musí uhodit.
Krásné ženě píšeme krásné lži.
Sledováním času se člověk připravuje o část

svého života.
Není století, aby se v něčem krutě nemýlilo,

a není generace, aby neopakovala chyby té před-
chozí.

Rozdíl slov a činů? A co když jsou činy nulové
a slova prázdná?

I láska s velkým L může mít další písmena malá.
Lež má krátké nohy, avšak dlouhonohá pravda

doběhne leckdy sama sebe.
I zdravá myšlenka může onemocnět.
Kat se neptá po smyslu své práce. Stačí mu

uznání veřejnosti.
Cesta pravdy je samá křižovatka; nedivme se, že

ten, který jí prošel, byl ukřižován.
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KDYŽ JSME SPOLU SKÁKALI…
Nesl jsem tě na ramenou,
radostí jsi skákal,
držel jsi mě za vlasy,
na všechny jsi mával.

Kdepak by mě napadlo,
že jednou půjdu shrbený,
o hůl se budu opírat
a do sebe stulený.

Budem se dívat do kraje
jak rychle se prodlužují stíny,
čekat až sníh roztaje
a příroda se opije víny.

Budeš mi říkat, tak pojď, tati,
ale pomalu, ne tak prudce,
všechno se v životě obrátí,
teď jdem zas ruku v ruce.

Snad udělal jsem všechno
co udělat má táta
teď už to nenapravím,
ten život ale chvátá… 

RIFLE
Přišel si za mnou se vzdorným čelem,
už nebudu nosit kraťasy.
Asi je to vážná věc,
tak proč asi?
Kluci se mi smějí
a děvčata se hihňají -
to přeci nechceš.
To jistě ne, 
já také nechtěl brusle na klíček
ale jen kanady.
Musíme tu záležitost projednat,
co mami?
Ať netrápí se, ten náš belami.
Tak tedy rifle, ale seprané
ať je z něj frajer, jako táta.
Tak do obchodu, na to tata.

BUDÍK 
Denně vstávám, tak jak budík zvoní,
a zvoní, zvoní, zpropadenně,
zvonící budík málokomu voní
zejména když zvoní dennodenně.

KAMARÁDI V JEDNOM CHUMLU
Být s nimi, kterým nic nedlužím,
kteří mi podají vodu z ledovce,
nebo z rampouchu,
když není po ruce ledovec.
Nehledám jejich pohled, úsměv,
ani jméno.
Vím, že vás najdu 
vím, že se mi zjevíte
že vás vyjmu z krabičky na pastelky,
že ještě ukážete co umíte.

Bojím se ale, že vás budu ztrácet 
budete odcházet jeden po druhém
a já budu nešťastný, až poletím 
k zapomnění
Zbude mi jen to divné chvění
v podbřišku.
Už mi nikdy nedáš dárek, 
Ježíšku…

POEZIE VŠEDNÍHO DNE
(RODINNÉ BALENÍ)

JIŘÍ KNOPP
Motto: Poezií za lidskost, pokoru, krásu a humanismus
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POHLEDY
Seděli jsme spolu odevzdaně,
před námi zelená opona,
na forbíně luční kvítí
a malá sklenka od vína.

Čekali jsme až otevře se opona,
vánek, větérek, ptačí skřek.
Pohlazení po duši,
balzám na oči, na uši lék,

Poznáme až otevře se opona
v jaké se drama bude hrát kulise,
vzal jsem svou milou za ruku
a pošeptal jí: modli se…

Já si myslím, že Bůh není,
anděl ani belzebub.
Přinesl jsem náruč květin
a košík plný hub.

Uvij si věneček jako kdysi 
a buď zas mou princeznou,
odvedu si tě až tam, však víš…
snad mě tam nohy donesou.

Už si ten věneček neuviješ
zlámané stonky ti padají do klína
opona padá, drama končí,
kdosi hvězdy zhasíná. 

AŽ JEDNOU PŘIJDEŠ…
Až jednou přijdeš k hrobu mému,
to už tě, milý synu, neobejmu.
Tam, ve stínu lesních velikánů
už se nenapijeme piva z džbánu
a nedáme si jednu na kuráž.
Už se mě, hochu, na nic nezeptáš…
A přece nevíš všechno,
co měl by znát můj syn,

jestli jsem byl vždycky chlap
nebo jsem někdy brečel do peřin,
zdali jsem byl stále plný sil, 
nebo jsem někdy sháněl šňůru 
na které bych se oběsil.
Jak jsem se třásl o tvůj život,
když jezdíval si na motorce
a pod nohy padaly mi smůly porce.
Je pozdě, přišel si s věnečkem a svíčkou,
já už jsem dávno mimo tento svět,
ledacos si budeš muset domyslet…

CHCI BÝT SÁM
Chci být sám vždycky když chci být sám,
nikdo přede mnou
nikdo za mnou
a také nikdo nade mnou
ani pode mnou.
Jen nějaké nebeské těleso
a také šumění.
Šumění,
snad závan, lehký vánek
vrnění… 
Takový zvuk, který nikdo nedokáže
Smetana, ani Bach
snad zátka, která opouští hrdlo lahve…

KDES BYL MŮJ TÁTO
Když jsem chtěl vidět svět
z výše tvých ramen.
Kdes byl můj táto,
když jsem tě tolik potřeboval,
kdys mi měl ukazovat svět 
z výšky svých ramen.
Kdes byl, když mě mamka živila 
z peněz, které vydělala za mytí oken 
v pátém patře.
Tys nám neposlal ani stovku
a já jsem tolik chtěl 
třeba ten jogurt s bonbónkama.
Proč mám nosit tvé jméno 
jako prázdné zavazadlo?

V noci z 18. na 19. 3. nás ve věku 85 let na-
vždy opustil člen našeho Výboru národní kul-
tury, přispěvatel do periodika Lípa, publicista,
spisovatel a básník JIŘÍ KNOPP. Jeho knihy
a básnické sbírky tu ale zůstávají s námi, stejně
tak i celá řada básní, otištěná v Lípě. 
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PODNIKAVÝ NEPOSEDA 
Podnikavý neposeda partnerky mi říkají. 
S Bárou v Brně je pohoda 
a pak v Aši s Dášou nocuji. 

S Marií mám malou vilku 
nenápadnou u Pyšel. 
Já v Ňufjorku nemít Milku, 
s prachama bych nevyšel! 

Žádná nemá ani zdání, 
že tři jiné miluji… 
Já však chytil z cestování 
schizofrenii. 

Pomůže mé diagnóze 
při přesunech prospat se. 
Dívku hledám, co mě sveze 
od partnerky k partnerce. 

Partnerky mé jsou náročné – 
musím přijít včas a fit! 
Za příchody opožděné, 
bývám totiž občas bit!

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY 
Na samé dno sil svých 
sáhnout musí kdo to zkusí! 
Přes lesy černé jít troufne si. 

Močály, skály a černé sluje 
těžko tu je!
Jen smělec uvidí Kostelec! 

Že jsem se nebál černými lesy. 
Dívku jsem potkal na konci trasy! 
Dívky z Kostelce, mají na líci
cudné ruměnce. A milují smělce!

V POSLANECKÉM DNES KLUBU, 
JAK NA ŠACHTĚ NA PORUBU 
Můj dědeček ubohý 
přišel z války bez nohy. 
Stát dal dle zvyku 
tehdy jemu trafiku. 

V poslaneckém dnes klubu, 
jak na šachtě na porubu. 
Za tak těžkou fušku, 
dávaj tu vejslužku. 

Obestřeno pro mně je tajemstvím,
proč trafiky dávaj dvounohým?! 

A co bych dál k tomu řek’: 
Dlouhej bič a malej dvorek! 
Kulomet bych vzal a sakra, 
co jsem to chtěl říct? 

Ne a ne si vzpomenout 
a zrovna teď. 
No samosebou: 
Ještě jedno pívo!

PRVNÍ JEŽÍŠŮV ZÁZRAK
Krabicový z Galileje,
od Ježíška dar!
Šup do vaku, tam se skreje,
hlavně slušně dál.

Pudem bydlet do Stromovky,
svítěj hvězdičky.
Do hlavičky nalejem si,
víno z krabičky.

Na kytáru zadrnkáme,
písně zapějem.
Malou vatru uděláme,
ať se ohřejem.

Bylo teplo U Pobudů,
plameny praskají a syčí!
Sto kubíků dřeva v čudu,
žasnou hasiči.
24. 2. 2020

VLADIMÍR PINTA
Písně lihové
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PÍSNĚ LIHOVÉ
U Lídla já čet v nabídce,
chytrá vína že maj v krabičce.
Kdybych se byl nebyl vínem zlil,
suprstárem za Goťáka já bych byl.

Rum do píva, víno v krabičce,
povzbudivá to trojkombinace.
Kolem ohně zatancujeme odzemek,
písně lihové zapějeme ve spolek.
21. 3. 2020

BAGATELIZACE NETŘEBA
Do kostelů rád chodívám,
z obrazů řeč odezírám.
Pámbůch a Syn diškurz mají,
Marxe možná probírají.

„Pámbíčkáři, hadí plémě,
chtějí prachy ždímat ze mě.
Jsem jen Pámbůch, žádnej Ročíld,
to Vatikán jim může pučit.“

Svět se zbláznil, o tom žádná,
útěcha duchovní tu pražádná!
S ruksakem chodí Pámbůch po světě,
trable svoje mu tam nacpěte.
8. 12. 2019

MŮJ KOKR
Má můj kokr cit, 
jak svět uklidnit!
Při úplňku vyje psíček
malou noční na měsíček.

Půlměsíc je symbol despotů.
Pes vycítí podraz, levotu!
Na půlměsíc vztekle štěká,
A věc odbyta! Je to kokr izraelita.

Díky mě má kokr vzdělání,
televizní střídám kanály.
Vědomostma, ne kroupama 
jeho hlava je nabita.

Zná můj psík seriál – 
hloupý se mu zdál.
Komisař Rex je u něj moula,
on se prý radši se psy toulá.

Moudré má vize –
léčí mé krize!
Jak zaslechne vzlyky táhlé – 
šprýmy dělá z pumprnágle.
30. 4. 2019

NA LOVU PŘED KLÁŠTEREM
Proč s kámošem nejdu na pivo?
Vyhořel jsem, nemám palivo.
Aktivity volnočasové,
okradly mne o čas, o lóve.

Hledám holku nevyhořelou,
ty prý před Voršilou korzujou.
Ukecat nějakou, to je unikum!
Když povedlo se, jdeme ke Flekům.

Vymotáš se hochu sotva, 
z ďábelských těch osidel!
Do ucha mi pak zašeptala:
„Je čas na modlení!“

Do kláštera spěchala.
Pryč je syndrom vyhoření.
Za bleskové uzdravení – 
díky patří holce Voršilce.
21. 6. 2019

POTRESTANÁ HRDOPÝŠKA
Krasavice na nádraží
s kufrem čekala.
Do vagónu, kam jsme vlezli,
kufr si nevzala.

Vidím kufr osiřelý 
na peróně stát.
Říkám: „Slečno, s dovolením,
mohu se vás ptát?“

Slečna na to: „Nemám zájem!“,
mobil dál mačkala.
Křik� jsem: „Kufr na peróně!“,
a mela nastala.

Řek na to průvodčí:
„Na záchrannou brzdu nesáhnu.
Jinak slečno,
dvacet tisíc za vás zatáhnu!“
24. 11. 2019
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SONET K MDŽ
Místo květů, které nedostal jsem pro Tě koupit,
protože mystérium toho svátku zaplavilo město,
já pokusím se uvíti Ti malou kytku přesto,
že v tento čas bych musel květy pouze loupit

v sklenících JZD či kdesi v květinářství,
což neudělám a Ty to dobře víš,
proto mi na to taky neodpovíš,
mně vždy příčila se zlodějna a lhářství.

Tož k svátku Tobě místo kytky slova vinu,
aby dobře psala, na tužku si vlhčím slinu
pro Tebe, má lásko všech mých dnů,

já k svátku žen, ale vlastně napořád,
denně přesně, jako bych měl v sobě jízdní řád,
se s rozkoší v objetí Tvé propadnu

SLAVÍCI
Ten den byl plodný, dočetl jsem Floriána,
můj smutek zhas, nedožil se rána.
Dobře tak, tak stát se zřejmě mělo,
nebe už dnes zase potemnělo,
ale uvnitř rozsvítili zářivky,
o lásce sní roztoužené naivky
a já si zpívám o své věrné ženě,
zpívám vroucně, poníženě
a ten zpěv můj doprovází slavíci,
své zásnuby tu právě slavící.

ŽHAVÝ PÍSEK
K večeru, když na obzoru uzříš karavanu,
s ní pryč jak žhavý písek z duny neodvanu,
ale zůstanu v oáze uspán fatamorgánou
a Ty až do půlnoci budeš nedotčenou pannou.
Kohoutí hlas však prozradí to před ránem,
až z lože spolu šťastně unaveni vstanem.
Jenže ta karavana k večeru se zase vrací
zpět do oázy, kde hlučí orchestrion hrací,
kde smích i z obyčejné studny snadno tryská,
protože štěstím je tu i jen vody plná miska.
Žár spaluje vzduch, písek, Tvoje myšlení,
v horečce i velbloudi jsou tady zelení,
představím Ti rozpálenou vášeň ve stanu
a až ráno s tím milováním přestanu.

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. 

MILOVANÁ GRUZIE
Víno, které dneska pijem, netuší,
že spletu si Tě snadno s Venuší
a když mi kapka vína spadne na ubrus,
úlitba bohům - spěchám na Elbrus,
abych už byl rychle v ráji Gruzie,
kde dost času na lásku a múzy je.

A tak bloumám po Kavkazu
bez bumážky, bez příkazu,
jen tak pěti smyslům pro potěchu,
bez cíle a zbaven spěchu,
napájím se vínem plným slunce,
v každém loku je ho víc než unce.

Takový maraton mne brzy zmůže,
už jsem dobyl zlaté rouno z ovčí kůže,
jenom Danajů se bojím, když jsem opilý,
i kdyby je vzácné dary zdobily.
Ale Ty, má lásko nejvzácnější,
roztočenou hlavu mou mi ukonejši!

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Souznění
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NÁVRAT
Ty jsi mojích putování šťastná Ithaka,
všechno v okolí i ve mně k tomu přitaká
a souhlasí s tím nadneseným výrokem,
jednou prohlásí mne za to prorokem. 

Až se vrátím domů z dálných cest,
pokleknu a zmáčknu rodnou hlínu v pěst,
přivoním a řeknu nahlas v dojetí:
Jsem doma, ženo, pověz, jak je Ti?

ROVNOBĚŽKY
Tak plujem vedle sebe rovnoběžně
jak na plachetnici ty dva stěžně.
Ach, kolik už to bylo vlastně dní,
byly dny sváteční, ale i všední
a taky noci dříve plné vášní,
nad stárnutím svým i světa žasni!
Ty rovnoběžky, to nebyla geometrie,
co úrodné brázdy vedle sebe ryje,
bylo tam i kamení, co pluhy tupí,
nad polem si poletují hladní supi
a podél mezí krájela radlice,
jak chleba krajíce kusy dělíce,
mne však zaujala velice
bible z Kralice.

HLÁSKOVACÍ TABULKA
Tvé jméno je v tabulce hláskovací,
dostalo se tam samozřejmě bez ovací,
hláskovací tabulka je předpis závazný,
v němž falešné tóny nikdy nezazní.
A přece je to špatně, H jako Helena,
já vztekám se, zlostí mi tváře zelená,
jakápak Helena, když je to Helenka,
to by Ti spadla s čela čelenka,
kdybys použil tu zdrobnělinu,
zadržel svou impertinentní slinu?
To jméno říkám zdrobněle i v horečce,
klaním se mu jak v divadle herečce
a chlapci na vojně u telefonů a rádií,
věřím, že i oni jako já mají rádi ji,
hláskují a mazlí se s Tvým jménem,
což je pro mne nejkrásnějším věnem.
Šílí na vlnách všech rozsahů éterem,
celému světu je lhostejné na kterém,
i vysílačky budou tokat zamilovaně,
už jen tím, že pomyslí si na ně
a antény se budou svíjet rozkoší,
vždy mne tím svůdným rytmem pokouší.

To jméno nezastaví nic ani přehrada,
jenom jestli mě máš taky tak ráda,
pak navždy změním hláskovací tabulku,
H jako Helenka, nebo aspoň na půlku.

V NOCI U SPLAVU
Srpek měsíce dnes svítí tence, 
taková iluminace pro milence,
jeho chladný obraz na hladině vodní
nechávají zrcadlit i hastrmani hodní.

Pozoruji tyto obrazy jak v zrcadle,
co z oblohy jsou v hloubce propadlé,
však náhle obraz luny cosi rozvlní,
měsíc skáče jako divoch z vlny do vlny.

To nahá žena se tu koupe ve splavu,
je zdejší, neruší tu enklávu
a její laškování s měsícem mi nevadí,
vždyť je to moje žena a ta je bez vady.

Od splavu s nadšením se na to dívám
a přísahám těm tichým, smutným jívám,
že za ten pohled, co je jak tanec sta víl,
bych třeba i nový splav pro ni postavil.

CHUDOBNÉ PŘÁNÍ
Přijmi, prosím, dárek prostý, skoupý,
nejsem bohat, ale tělem lomcují mi roupy,
jsem chud, v bance malé konto, skoro nic,
nad tou chudobou však slzy neroníc,
bohatý jsem navždy věrnou láskou Tvojí,
chráněn proti ranám jako rytíř v zbroji.
Tak životem jdu zcela bez peněz a majetku,
z toho předmětu bych složil zkoušku za pětku,
prostě neumím a už se ani nenaučím,
víš-li pak, že přesto bohatý jsem čím?
Tím, že půjdeš vedle mne po všechny doby,
což je největší bohatství, co mě zdobí.

ZAHŘÍVÁNÍ
Ve skříni mám pouze jeden kabát,
přesto nemusím se chvět a bát,
přijde-li chladno, přitulím se k Tobě,
odoláme spolu snadno mrazu, zlobě
a když přijde zima, může být i tuhá,
láskou zahřejeme vždy druh druha.

Naše ukázka z autorovy tvorby je z jeho 
sbírky SOUZNĚNÍ, vydané vlastním nákladem
v Brně roku 1998
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ZPRÁVA E.T. 
PRO PALUBNÍ POČÍTAČ
KOSMICKÉ LODI
Zkoušel jsem kouřit cigarety,
pít alkohol,
dívat se na fotbal                            
a psát básně
jenom proto, abych zjistil,       
k čemu to lidé potřebují.
Teď už to vím.
Nepotřebují to
vůbec k ničemu.
10. 2. 2019

ROZPRAVA O VĚČNOSTI 
Zeptal se prd prdu:
Do kdy tady budu?!
9. 4. 2019

DISKUSE 
Ten poví to
a ta zas tohle,
a všichni dohromady
neřekneme nic.
10. 11. 2019

ELITA
Tři vznešené dámy
vyrazily na večírek.
Co je to tady za divné osoby?
podivila se Víra.                                            
Jsou takoví ošuntělí…
To je Normální Slušnost,
řekla Láska.
A vedle stojí Soucit.
Naděje se zamračila.
Neměli by sem pouštět 
kdejakého pobudu.
Budu si stěžovat.
18. 4. 2019

MÁ ŽENA MILUJE HARRYHO 
POTTERA!
Stalo se jejím sportem    
občas s ním mizet do dáli. 

.                                          
Říkám si s kámo-
šem Voldemortem:              
Něco jsme, brácho,
zvorali.

POCHYBY BÍLÉ
PANÍ    
Někdy mne na-
padá
k ránu,
jak cítí se zeď,
když prochází skrze mne  
na druhou stranu.
9. 12. 2019

TENKRÁT NA VÝCHODĚ    
Pane,
vy řídíte osla
pod vlivem alkoholu!
Uvědomujete si,
že jste účastníkem 
silničního provozu?!
Okamžitě sestupte,
nebo použiji
donucovacích prostředků.
Josef brblal něco
o policejní šikaně,
ale Marie se mile usmála:
Pane strážníku,
nebuďte tak přísný.
Vždyť jsou Vánoce.
18. 4. 2019

CO ŘEKL SYN TESAŘE
Ani svatí
nepostaví Nebe
z latí.
7. 4. 2019

VÁNOCE ROKU 3000
Haleluja, gloria,
radujme se spolu,
porodila Maria
Crista-Coca-Colu!
21. 4. 2019

JIŘÍ PRSKAVEC
PF 2020
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MAGICKÉ OKO                    
Zíráme zbožně na displej 
jako do tváře Boha.                 
On jenom krčí rameny:
No… taková je doba.
30. 4. 2019

BOŽSKÝ ÚDĚL
Být andělem je těžká práce,  
no easy, samá buzerace.
Kdo nemá strejčka nahoře,          
shnije ve Věčné Pokoře.

Být andělem je velká dřina,
Hospodin často zapomíná
malé i velké zásluhy,
rád všechno svádí na druhý.   

Anděl si málo odpočine,
lidé jsou kůže zlé a líné.
Jak na lajně se namaká                    
a stejně je to na draka.        
11. 12. 2019

HOLUBÍ POMSTA
Za střely, jedy,
za bolest.
Až začne pršet 
jako kdysi,
nedonesu vám ratolest.
Utopíte se jako krysy.
7. 5. 2019

SEDMDESÁTÁ LÉTA         
Nad zbrusu novým oběžníkem
Svatý Václav
zoufalstvím rve si 
svoje svaté vlasy:
Budem to tu, prej,                   
kluci, hlídat
na Věčný Časy!                      

NAD NOVOU KNIHOU 
DĚTSKÝCH ŘÍKADEL
Pod silou zážitku
otrlá mysl klesá:
Tohle by složilo               
i Herodesa!
7. 8. 2019

HŘBITOV
Tady si nikdo nehraje                                
na kamarády z partaje.
7. 8. 2019          

ZROD LEGENDY
Hrdinské činy? Tady?!
Dobrodružství…?
Jednou jsme
s tvým strejdou Odíkem
kradli ovce.
Chytil nás při tom
nějaký jednooký děda
a nafackoval nám.
Připadal nám jako obr.
No, byli jsme ještě malí kluci.
Báli jsme se,                               
že to na nás řekne.
Tak jsme se tam v noci vrátili
a když usnul,           
vypíchli jsme mu klackem
jeho jediné oko,                
aby nás nemohl poznat.       
Ale to už jsem ti, Homére,
vyprávěl aspoň desetkrát.

UŽ NIKDY NEBUDEME SAMI!
Teprve internet
přiblížil nám celý svět
se všemi záhadnými chorobami,
kterými se můžeme
v klidu virtuálně protrpět.
3. 5. 2019

ZDRAVOTNÍ ZPRÁVA 
O STAVU ČESKÉ POEZIE   
Mladým básníkům
tvrdne srdce                                                              
zatímco těm starým
měkne mozek.
24. 12. 2019

VÁNOČNÍ STROMEK
Za kolik jsme ho koupili?
Byl ve slevě?
Je z dovozu, nebo vyrostl
na české plantáži?
Co pod ním najdeme?
Lži. Jenom samé lži.        
11. 12. 2018
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KLÍČOVÝ DOTAZ
Že Německo se potácí
a s řevem na zem klesne
že lidé přijdou o práci
v téhle té době děsné

Že řadu firem položí
co tady právě řádí
že bude nouze o zboží
a všude harampádí

To nevidomí zachytí
tak je to očividné
Zas budou virem zabití
sečteni koncem týdne

Co že mne potom napadá?
Že hospodářství naše
s německým, což je závada
ničivý virus našel

Jsme na Německu závislí
na zemi, která strádá
a to mám hlavně na mysli
když poklesne mi brada

Když Německo se potopí
pak my půjdeme za ním
voda vše plní po stropy
Já optimismus sháním

Je někdo, kdo nám zajistí
že přepřáhneme brzy?
Či z nás budou jen statisti
jimž řeknou: Nás to mrzí?

Toto je pro mne zásadní
proto mne to tak tíží
Senát se staví na zadní
však sám má lejno v spíži
13. 3. 2020

SNAD
Svět se otřásá, vy snažíte se hledat
aspoň kousek místa, místa k přežití
Ryje do masa svoje vzkazy bez dat
Váš let zkouší přistát. Snad se nezřítí...

Systém obnaží, jak je komplet shnilý
Svět se celý potí, blouzní ze spaní
Z vyšších podlaží, o nichž předtím snili
skáčou – a jsou to ti, jež nic nechrání

Co jsou virózy, na něž náš svět zmírá?
Za bod výchozí stanovíme vir a
pořád nám jedno nějak uniká

Nejde o kašel, jsou to metastázy
Blud je roznášel, rozum nenakazí
Obzory šednou – a jít není kam...
20. 3. 2020

PRO OSUD
Je čas, kdy lidé k sobě mají blíže
kdy spadnou masky, s nimi opona
kdy už je zřejmé, k čemu nelze vzhlížet
a co je zdravé – co se rozstoná

Kdy systém hodnot bude pod revizí
pomocná ruka je zas nad zlato
solidarita úrodu svou sklízí
sobeckost nechá ležet – nahatou

Přeji všem sílu zvládat, co se valí
laskavost předčí způsob neurvalý
buďme si blíže, nežli doposud

Mysleme na ty, kdo to mají těžší
Nikdo, než my, nás totiž nezastřeší
společně jděme. Pro co? Pro osud…
20. 3. 2020

ROZDÍLNÉ PROJEVY
Jsou tu dva projevy, 
tak zcela různé zrovna
jeden nás chlácholí, 

MAREK ŘEZANKA
PF 2020
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jak vše se opět zvládne
V jednom se objeví, 
že musíme se srovnat
být hadrem na holi 
a elity ctít řádné

Ten druhý nabádá, 
že hrozbě máme čelit
brát ohled na druhé 
– a nestrašit nás Čínou
Není již záhada, 
že není čestných elit
stmívá se nad kruhem, 
v němž všechny mýty hynou

Je zcela patrné, čí projev koho dělí
Většina zatrne při slovech od Angely
a kdo jí zatleská, ten do Zemana kope

Někoho rozlítí, když jiný vidí lumpa
v tom, kdo se neštítí řvát na ty, 
kdo jdou k pumpám. 
Máme zde ale vzkaz, 
kdo kým je nepochopen…

V ZAJETÍ
V ústech svoboda a všichni v jedné cele
Nikdo netuší, jak dlouho bude v ní
Kosti ohlodá a na prach rozemele
Hlavy bez uší, tmu ještě posvětí

Pobyt za mříží. Teď sáčky lepit zbývá
Trest svůj odpyká, systémem lapený
Nohy zatíží, jen koule působivá
Vždyť pout je tolik a k tomu jsou kameny

Stavbu vir rozkládá a kněží pouze vřeští
Je prázdná ohrada, tak pustá v silném dešti
oheň již nehoří, když vyhaslé jsou krby

Ty, kteří způsobí, že loď již ke dnu klesá
ozdobí způsoby, jež křičí na nebesa
Z reků jsou netvoři. A “ochránci“? Hřbet hrbí…
20. 3. 2020

KARLA UŠTVALI, PETRU SVATOŘEČÍ…
Kdopak že se nám to brání?
Petra Procházková
Udeřila novináře dlaní
Tak se “slušná“ chová?

Karel Slezák už zde není:
Kampaň byla štvavá
Chránil život bez prodlení
hned se strhla vřava

Která rána je tou správnou?
Která špatně míří?
Obzory nám nějak tmavnou
v celé svojí šíři

Manipulaci že trestá
facka novináři?
Jsou to nebezpečná gesta:
Společnost se vaří

Už je notně alergická
na ty dvojí metry
Karel je holt pouhá “nicka“
vedla “slavné“ Petry

Kdyby každý pomluvený
měl to ručně řešit
Denně by tu byly scény
popsaly by sešit

Něco ve mně silně křičí
to něco mi říká
že by Zeman musel s bičem
přijít na Bartíka
26. 11. 2019

PROSTÝ VZKAZ
Kdo nyní věří, že jen poprchává?
Liják je prudký, je čas průtrží
Kdo čeká v keři, až mu uschne hlava
nechápe skutky. Co ho udrží? 

Voda ho smáčí, celým břehem smýká
ten potom drolí, všechno vyvrací
Je doba k pláči, velká šlamastyka
kdy blátu z polí, plete drdoly

Co není vhodné? Zůstat nevyzrálý
pomoc teď bodne – kašlat na naschvály
Uvízne v jámě, kdo ji hloubí

Můj vzkaz je prostý: Spojujme své síly
stavme teď mosty, aby neděsily
sny dítě mámě, v tomto loubí…
20. 3. 2020
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STARÁ TŘEŠEŇ 
Stará třešeň
Celá léta
nám nahlížela
do oken,
objímala nás
víc a víc
a pak,
v jednom jaru,
v oknu,
celá bílá,
stála sama.
Nikdo jiný
se tam už
nevešel.
Stanula tam
jako navštívení krásy,
v ty dny
zkrásnělo všechno,
i štěstí,
co přikrývají 
řasy,
i my dva. 

JARO NA VYSOČINĚ
Podej mi ruku,
projdeme se spolu
českou zemí,
sladkou
i hořkou
vůní luk a lesů,
touhu po té
pouti s tebou
tak dlouho
v sobě nesu.
Teď, v březnu,
když napršely 
zlaté deště,
vrby pročísly si
vlasy,
vlny v řece
drnkají o kamínky
jak kytary –
pod splavem
slyším soprány
i basy.

JARNÍ ETUDY
Slunce tu a tam
neuměle brnká
na zlatou
kytaru,
borový háj
roztoužený
pročesává
vítr s písní,
hranou
po staru,
zas jak
před léty
je tu jaro,
chybíš 
ty… 

U POTOKA
Zabolí-li sladce
verše
nad kytičkou z máty,
nermuť se už,
ty můj
hochu zlatý. 

Zraní-li tě
bodlák
rázem – nechtěně,
s úklonou obejdi
rytíře, ať dále se
tváří vznešeně.

Je tu pomněnka,
i řeřicha
spanilá zrána,
k řece potok pospíchá,
ta voda
nechce být sama.

JÍVA
Kočičky jsou
v hermelínu,
voda pádí
v řece,
rychle
zbavuje se

splínu.
Co ti vzkážu:
že jsi stále se mnou,
stále,
pořád,
ještě,
vím, co bys
řekla,
i slzy
omývají deště.

DNY
Jsou dny, kdy máte
pocit,
že neunesete
své srdce,
tak těžké
zdá se,
a pak, když z něho
rozdáváte 
lístek po lístku,
a ono ho neubývá
jako sedmikráse,
vznesete se
rázem. 

PŘÁNÍ
Je tu opět červen
s růžemi, 
spěchám proto
s básněmi,
je mým dobrým
zvykem
přát ti zdraví, štěstí,
lásku,
za vše krásné končím
s díkem – 

MARIE VESELÁ
Pouť k horizontu 
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a růže ať to řeknou znovu
na obrázku. 

POZDNÍ SBĚR
Tak uzráli jsme
v sobě,
čekáme,
až v nás
pukne kámen?
K sobě vedou
staré cesty,
my nesměle se
po nich krademe.
Vždyť dávno
odešly už
mladé trýzně
a hrozny 
v slunci
zrají,
proč odpírat si
sladkost
pozdní sklizně.

ČERVENEC
Svatá Anna,
chladno bývá zrána,
za orosených jiter
zrají maliny
ve stráni, kde rozjímám
nad sebou
a nad tím,
kdo vinen
a kdo bez viny.
Kvítek spanilý
v maliní
a srdce plné rosy
nikoho,
nikoho
neviní. 

LETNÍ NOC
Noc
je dáma
v temně modrém
sametu,
nebe
je poseto
slzami
z démantů,
jezdec vítr

letí polem,
jeho vraník
stíhá jitro
za obzorem. 

KYTICE RŮŽÍ
Bylo to před léty dvaceti,
léto vyzývalo
rudé růže,
ty měls rád
jenom ty.
I dnes
sametové okvětí
tu není na věčnost,
jenom láska
má svůj květ 
i v pozdním podletí. 

PŘEHÁŇKA
Rozsypal se déšť
v korunách
starých lip –
pod strání
zní ozvěna
dětských hlásků,
jdou mraky
s mlhou
a znavené slunce
si vedou
na provázku. 

DAHLIA
(Jiřince)

V měsíci srpnu
se v zahradách
chystají
slavnosti jiřinek,
proto jsi
za nimi odešla.
Chyběla jsi jim,
bílým 
i růžovým, 
k ránu mi to
pověděl barvínek.
Možná proto
se v záhonu jiřinek
tak náhle,
tak krásně rozvila
nachová Dahlia. 

V POLÍCH
Sehnutý večer,
do brázd a jetelišť
pomalu shlíží
hvězdná tříšť,
pod trnkou
hlesne
koroptev,
pod trnkou
se básník
zasnil,
opřen o větev.
Ticho pase
beránky,
tiše si plavou
v azuru
a slunce na západě
mou zemi obléká
do královského 
purpuru. 

JITRO
Džbánečku
po okraj naplněný
milostnou
rosou,
co vyplakala
tma,
nech mě snít,
džbánečku
po okraj naplněný,
nech mě pít. 

Ze sbírky Pouť k horizontu,
kterou vydalo nakladatelství
KMEN v roce 2019.

Milé Marušce Veselé, bás-
nířce, která přišla na tento náš
svět vezdejší ve znamení senzi-
tivních Ryb, přeji k jejím naroze-
ninám vše nejlepší, zdraví
a hodně tvůrčí inspirace a elánu
do dalších let. 

Jan Poláček za celou redakční
radu periodika Lípa
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Napřed musel padnout Berlín
Napřed musel padnout Berlín
(16. 4. - 2. 5. 1945)
Pod náporem Rudé armády
Konečné nacistů pády
I Poláci pomáhali Berlín
Dobít
Nacistickou metropoli
Rozbít
Ve stejný den
Povstal Přerov
(1. 5. 1945)
Brzy tam byl
Povstalců hrob
Stejně jako
Při povstání v Třešti
(2. 5. 1945)
Fanatičtí nacisté dál třeští
Místy vraždí civilisty
Na potkání
Ani ve smrtelné křeči
Neznají pokání
Povstali Češi
V oblasti Českého ráje
(3. 5. 1945)
Udeří-li na ně Schörner
Půjdou též do háje
Neb má v Čechách stále
Milion tří set tisícovou armádu
Dobře vyzbrojených
Dobře vycvičených
Vojáků
Jež by sice rádi prchli
Pryč od Rudé armády
Nacistické plány stále
Ještě nejsou zbourány
Praha má být opevněna
Bráněna jak Berlín
By v ní zůstali jen
Trosky
Hory mrtvých
Kouř a dým
Česká národní rada
Připravuje povstání
Beze zbraní je to ale
Nejen v Praze k zoufání

Vlastenci v po-
ledne
Napadnou Český

rozhlas
(5. 5. 1945
v 12.33)
Vysílání
Střelba:
„Voláme všechny

Čechy!“
By nacisty smetli!
„Pomozte bránit rozhlas!“
Ozve se český hlas
Pak se ozve
Německá opera
Zaštěká samopal
Neplatí zmýlená:
„Voláme všechny Čechy!
Stavějte barikády!“
„Zbavme se nacistů!
Budeme zas doma pány!“
Pražský lid
Rázem povstane
Od vzdavších se
Některých Němců
Pár zbraní dostane
Padne mu do rukou
I jeden muniční vlak
Jak se s pancéřovkou střílí?
Jak?
Má jen to co
Ukořistí Němcům
„Vydláždit Václavské náměstí
Lebkami českých psů!“
Nařizuje vrchní
Esesák K. H. Frank
Pražský lide
Srdnatě se braň!
Vrchní kolaborant Moravec
Má prý pech
Na útěku mu auto chcípne
Nad Klárovem se zastřelí
Nacisté opevněni
V Dejvicích
V Bubenči
Schörnerova vojsko

JAN ZEMAN
Československo 1939 – 1945. 8. díl
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Stojí u Kobylis
Nedostává rozkaz
Do útoku vyjít
Na Vysočany útočí
Jen divize Waffen SS
Gestapa
Na bezbranných civilistech
Nejedna poprava
„Stavějte barikády!
Přes ně tank neprojede!“
Třeba někdo na pomoc
Povstalé Praze dojede
Vyrůstají v noci
Stovky barikád
(5. / 6. 5. 1945)
Z dlažebních kostek
Z kvetoucích kaštanů
I z klád
Z převrácených tramvají
Leckde na dostřel nacistů
Mistrů ve střílení
Českých psů
Pražský rozhlas volá
O pomoc
Nacistický bombardér
Shodí pár bomb
Jeho budova poškozena
Není sic k zemi shozena
Však vysílat se
Z ní už nedá
Z náhradní lokality
Vysílá dál
Potrubní pošta
Malý král
Do vzduchu letí
Libeňské předpolí
Libeňského mostu
Holešovický most
Má z barikád kostru
Ze severu nacisté
Zběsile útočí
Se všemi Čechy
Ukrutně zatočí
Však obránci mostu
Se drží
Byť se mnozí stávají
Syny smrti
Nabídka pomoci
Povstání od vlasovců
(6. 5. 1945)

Jež zradili svou vlast
– vzali funkci
Partyzánů lovců
Nabízí tak trochu past
Když jim prominou
Jejich předchozí zločiny
Vytlačí nacisty
Ze smíchovské kotliny
Však když vedení povstání
Pardon nezaručí
Opouští povstání
(7. 5. 1945)
– ať klidně krvácí
Ať si klidně vykrvácí
Celá Praha
Jejich program byla
Od začátku zrada
Nacisté útočí
Střílí. Vraždí
(6. – 8. 5. 1945)
Ženy. Starce. Děti
Ženou před tanky
Proti barikádám
By obránci
Nemohli střílet
Pod tanky končí
Nucený dětský výlet
Střílí civilisty
Ve sklepích Pankráce ukryté
Povstalé vnitřní město
Má být rychle dobité
Však vzdoruje dál
Na barikádách
Pod velením
Maršála Koněva
Od Berlína
(6. 5. 1945)
Od Drážďan
Vyráží Rudá armáda
(7. 5. 1945)
Povstalé Praze na pomoc
V Krušných horách bojuje
S Němci moc
Předválečné
Pohraniční
Opevnění
Jí stojí v cestě
Minové a olověné
Nadělení těžké
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FINANČNICE
U záložny lidé stáli,
z plna hrdla křičeli.
Kde jsou naše prachy, králi,
kam úspory zmizely?

Královy jim ruce kynou –
mlčte, dám vám svobodu!
Lid však kleje: piješ víno,
nás posíláš pro vodu!!!

Tady každá rada těžká
ve čtvrtek i v pondělí.
Zeptejte se Klause, Johna
kam se prachy poděly.

Král jim hází hračky z věže –
Klause, Ježka, Kohouta.
Všechno marno, Klaus i Ježek
bum bác letí do kouta.

Bude-li vám, lidi, zima
bude-li se krátit dech,
chcete-li se míti prima,
čtěte si v mých dramatech.

Zase křičí, rudnou v líci –
čti si svoje kydy sám!
Že na vás, vy nezbedníci,
Koženého zavolám?

Pojď si pro ně, zbohatlíku,
pojď, vem si ty zlostníky!
A hle, kdosi bere kliku,
lodě, banky, podniky –

Jako stín se ruka plíží,
na co sáhne - otočí.
Z obýváků, ložnic, spíží
vybírá si obročí.

Již vztahuje černé ruce
po chlebě i po soli –
Sametová revoluce
dneska právě vrcholí

Slyšte, první, druhá, třetí,
v poledne zvon udeří –
klika cvakla, dveře letí –
EU vchází do dveří.

Ve mdlobách tu národ leží,
na čele se perlí pot.
Pokladna je prázdná, temná –
zbudou prachy na důchod?

MILION CHVILEK PRO DEMOKRACII
My jsme ti Pražáci, vltavská krev!
Když není po našem, ozve se řev!
Svobodné volby být samozřejmě musí.
Ale když prohrajeme, tak to si vláda zkusí! 

Pražáci nepřiznají ve volbách prohru,
to potom Václavák zažívá dohru. 
Pražská kavárna a opozice kvílí,
lidé tleskají, pískají, šílí. 

Plný Václavák přísahal věrnost Hitlerovi.
O pár let později zase Gottwaldovi.
Antichartu podepsal snad i Spejbl a Hurvínek
Umělec vždycky ví, kde je jeho stupínek.

O sametové revoluci zvonili nejvíce klíči Pražáci. 
A za pár měsíců v ČKD a i jinde přišli lidi o práci. 

Dav má pocit, že téměř plní boží vůli.
A vůbec netuší komu na Václaváku

je vlastně k vůli. 
Nenávist, závist a touha po moci.
Některým lidem již není pomoci.

Co chvíli z davu výhružka vzlétne:
„Příště se sejdeme všichni na Letné!"
Dav vůbec netuší, že voděn je jak ovce.
Že politik nebo aktivista 
si s ním dělá klidně, co chce. 

OPTIMISMUS... 
V lese řádí kůrovec, 
všude samá souška.
Ve městech zas viróza, 

Z LIDOVÉ TVOŘIVOSTI 
Nejen na motivy Karla Jaromíra Erbena
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je to těžká zkouška.
Až u ohně či u piva. 
budem sedět v kroužku,
vzpomeneme s nostalgií, 
kdo jakou měl roušku.
Byly různých velikostí, 
měly hezké vzory,
v ulicích jsme potkávali, 
maskované tvory.
Jeden jí měl ze šátku, 
druhý z dámské vložky,
tak jak nám to nařídily, 
bezpečnostní složky.
Ať každému pěkný úsměv 
opět zdobí líce,
aby všechno přežil, 
a měl zdravé plíce.
26. 3. 2020

ŠIČKÁM
Za mašinou s tuhým tělem
sedí ženy podvečerem:
„sviť žárovko sviť,
ať mi šije niť.

Šiju, šiju huboroušky,
proti virům nemám zkoušky,
sviť, žárovko, sviť,
ať mi šije niť.

Dnes je čtvrtek, zejtra pátek -
rozstříhám i modní šátek:
sviť, žárovko, sviť,
ať mi šije niť.

Zelené šaty, botky rudé,
brzy virus zničen bude:
sviť, žárovko, sviť,
ať mi šije niť."

Ráno, raníčko šička vstala,
roušky si v uzel zavázala:
„Půjdu, matičko, roušky prát
musím je celé dezinfikovat"

„Ach nechoď, nechoď mezi lidi,
v testech se staly už i chyby
Já měla zlý té noci sen:
nechoď, dceruško, bez roušky ven.

Virus se tobě vyhýbal,
asi se české šičky bál,
v sukničce jako z vodních pěn:
nechoď, má šičko, k lidem ven.

Bílé šatičky smutek tají,
v perlách se slzy ukrývají,
a pátek nešťastný je den,
nechoď, má šičko, k lidem ven."-

Nemá šička, nemá stání,
rozdávat roušky ji cos pohání,
roušky všem dodat ji teď nutí,
nic doma, nic jí po chuti. -

První roušku už lidem dala -
zakryla ústa, naději dala,
po ochraně teď šité od srdce
zavířilo se rychle velice.

Narazil u nás virus tvrdě,
české šičky to vzaly hrdě,
na mapě zkázy co světu dal
zelený mužík dotleskal.  
27. 3. 2020 
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O KOALOVI, KTERÝ SE TOPIL
Bylo takové vedro, 
že i les žhnul jako výheň.
„Musím se ochladit,“ řekl si koala, 
„nebo ještě dostanu úpal!“ 
Slezl z eukalyptu a skočil do řeky. 
Ale řeka byla hluboká 
a koala se začal topit. 
Zaječel: „Pomoc! Topím se!“ 
Z vody se vynořil ptakopysk 
a zakroutil nechápavě hlavou: 
„Tos nevěděl, že tu je hloubka? 
Jak to, že neumíš plavat? 
Kdyby ses včas přihlásil 
do plaveckého kurzu, 
nemusel ses teď topit! 
Všichni chtějí ušetřit pár pětek 
zápisného a pak pozdě honí bycha!“ 
„Nemohl bys mě, glo glo, 
nejdřív zachránit,“ škytl tonoucí koala, 
„a vynadat mi až pak? 
Co nevidět, glo glo, se utopím.“ 
„Tak to máš poslední příležitost 
přihlásit se do mého plaveckého kurzu,“
kvákl ptakopysk. „Platí?“ 
Když koala zachroptěl, že platí, 
ptakopysk ho vytáhl na břeh, 
inkasoval 50 dolarů za záchranu a
dalších 50 kurzovného a
neprodleně přistoupil k výuce: 
„Nejrychlejší a nejspolehlivější metoda 
výuky plavání, ověřená staletími praxe, 
je prostá: šup s neplavcem do vody!“ 
Popadl koalu, hodil ho do řeky 
a křikl za ním: „A teď plav, 
nebo se utopíš!“ 
Naučení: Vždycky je to gauner, 
kdo tě donutí platit předem 
za kurz tonutí.

PRAVIDLO ŠŤASTNÉHO MANŽELSTVÍ
V lese se chystala mývalí svatba. 
Večer před tím slavným dnem 
si nevěstu vzala stranou její maminka. 
Řekla jí: „Dceruško, přišel čas, 
abych ti prozradila pravidlo šťastného manželství. 

Musíš toho svého
chlupáče krmit
a krmit 
a krmit! Láska pro-
chází žaludkem 
a pořádně nadláb-
nutý chlap se ne-
hádá, 
ani ženu nebije,
natož aby běhal 
po všech čertech za ženskými. 
Domácí kuchyně, toť nejmocnější ženská zbraň!“ 
Mývalí novomanželka byla poslušná dcera 
a dobrá kuchařka. Servírovala milovanému 
mužíčkovi ty nejchutnější lahůdky, 
a tak není divu, že vůčihledě tloustl. 
Byl to velice hodný chlupáč, nehádal se, 
ženu nebil, a když si po obědě 
nebo po večeři dával na kanapi šlofíka, 
ani ho nenapadlo běhat 
někde v nepohodě za samicemi. 
Mývalka si libovala, jak jim to 
doma pěkně klape, 
vyvařovala jako hotel Pupp a mýval přibýval 
a kynul, až ho tloušťka zadusila. 
Ubohá mladá vdova manžela upřímně oplakala 
a od té doby všechnu svou lásku 
věnovala dětem. A když své dcery 
zasvěcovala do kuchařského umění, 
už se těšila, jak jim jednou, 
v pravý čas, 
prozradí pravidlo šťastného manželství

O HODNÉ HOLCE
Byla jednou jedna lachtaní slečna 
a ta byla převelice hezká. 
A protože jí nadbíhali všichni 
lachtaní dorostenci, rodiče ji nabádali: 
„Buď hodná holka, nezapomeň 
na slušné vychování!“ 
Ani jí to nemuseli připomínat, 
byla to hodná dcera a návrhy 
mladých lachtanů, aby se nechala 
polachtat, pokaždé odpálkovala: 
„Ani pusinku vám nedám, vy kanci, 
natožpak abych s vámi lachtala. 

JIŘÍ ŽÁČEK
Život je boj
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Leda s tím, kdo se mnou bude mít 
vážné úmysly!“ Zhrzení nápadníci skuhrali: 
„Ta děvka si z nás akorát utahuje!“ 
a šli se vyřádit do nočního klubu, 
jehož personál si nemohli vynachválit: 
„To jsou hodný holky! 
Nechají se polachtat a
vůbec nevyžadují vážné úmysly!“ 
Ta slušně vychovaná lachtaní slečna 
nakonec zůstala na ocet a dodnes 
nemůže pochopit, proč přítulné hostesky 
z hambince mají pověst hodných holek, 
zatímco o ní, hodné holce, 
která vždycky dbala na slušné vychování, 
kolují pomluvy, že je děvka. 
Inu, řeč je plná tajuplných záhad, 
a kdo chce mít dobrou pověst, 
ten se nesmí zdráhat

O ORANGUTANOVI, KTERÝ SE CHTĚL ŽENIT
Starý orangutan dbal při výchově 
na osvědčenou pralesní zásadu: 
Škoda rány, která padne vedle. 
Pohlavkoval synka na potkání a říkal: 
„Že jsi nic neprovedl? Ale provedeš — 
tumáš zálohu!“ A tak to šlo den za dnem, 
až synek dospěl a oznámil otci, 
že pomýšlí na ženění. 
„Na ženění máš dost času!“ 
vlepil mu ctihodný rodič pohlavek. 
„Takovej cucák! Tumáš ještě jeden lepanec, 
aby tě přešly ty tvoje fantazmagorie!“ 
Ale mladý orangutan otci pohlavek vrátil. 
Tatík sletěl dolů na zem, a když se otřepal, 
pravil uznale: „No vidíš, synku — 
konečně ses pochlapil! 
Teď už se můžeš spánembohem oženit!“ 
Naučení: Když ti syn vrátí pohlavek, 
je nejvyšší čas k tomu, 
abys ho fofrem vypakoval z domu.

O KOUZELNÉM ZRCADLE
Pštros si koupil na tržišti kouzelné zrcadlo 
a hned ho vyzkoušel: 
„Pověz, kdo je v zemi zdejší 
ze všech pštrosů nejchytřejší?“ 
Zrcadlo se zakalilo a odpovědělo: 
„Ty. A víš proč? Protože sis dokázal 
namluvit tu nejlepší, nejpilnější 
a nejhodnější pštrosici!“ 

Pštros nadmul hruď: „To rád slyším. 
Ještě mi pověz, 
kdo je v zemi zdejší nejhloupější?“ 
„Tvoje žena,“ řeklo zrcadlo, 
„protože si vzala za muže 
toho největšího flákače, 
hňupa a budižkničemu!“

O EZOPOVI
„Přiveďte mi sem toho Ezopa!“ 
rozhněval se lev, král zvířat. 
„Rozšiřuje o nás zvířatech, 
a zvlášť o mně, hanebné pomluvy!“ 
„Dovolte, Vaše Veličenstvo,“ 
pravil učený slon, „abych vás zasvětil 
do specifiky žánru. 
V Ezopových bajkách sice vystupují zvířata, 
ale autor má na mysli lidi.“ 
„Takže on ten Ezop vlastně 
míří do vlastních řad?“ ujistil se lev. 
„Kabrňák! Neměli bychom mu 
za to udělit říšské vyznamenání?“ 
„To nepůjde, Veličenstvo,“ 
zavrtěl hlavou slon. „Ezop byl v Delfách 
odsouzen k smrti 
a rozsudek byl řádně vykonán.“ 
„Jako vladař to chápu,“ zabručel lev, 
„ale kam to lidstvo spěje? 
Ty nejmoudřejší posílají na smrt 
a hlupáci se množí. To je totální popření 
zákona přírodního výběru! 
To nemůže dobře skončit.“ 
A zmožen svým nezvykle obšírným 
myšlenkovým pochodem si šel zdřímnout. 
Že se nám z bajky vytratilo naučení? 
Tak si ho, vážení milovníci happy endů, 
vymyslete sami!

ZVON A KANON
V depozitáři muzea se ocitl zvon vedle 
kanonu a z dlouhé chvíle se spolu daly 
do řeči. „Já,“ ozval se hrdě zvon, 
„já jsem každý den připomínal lidem, 
aby obrátili mysl k Bohu.“ 
„A já,“ zaduněl kanon ještě hrději, 
„já jsem mu je posílal po tuctech 
rovnou do nebe!“
Naše ukázka z autorovy tvorby je z jeho knihy 
ŽIVOT JE BOJ, kterou vydal Šulc-Švarc, s.r.o., 
Praha, 2008
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Spomienka na recenziu 
po dvadsiatich rokoch PAVOL JANÍK

V súvislosti s najnovším vývojom spoločenských
udalosti som si spomenul na recenziu, ktorú som
pôvodne publikoval pred viac ako 20 rokmi (10. 1.
2000) a ktorá očividne dodnes nestratila aktuál-
nosť.

***
Autorom výnimočnej knihy Kecy a fakty o tzv.

demokracii (vydavateľstvo Eko-konzult) je
RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. (1952), vedúci vedecký
pracovník Ústavu molekulárnej fyziológie a gene-
tiky SAV, ktorý 5 rokov vedecky pôsobil na nieko-
ľkých univerzitách USA. Ako spoluautor sa
zúčastnil na vyše 60 vedeckých prácach z oblasti
molekulárnej biofyziky, ktoré boli publikované v re-
nomovaných odborných časopisoch, z toho 12
v USA a 27 v západnej Európe.

Nezvyčajná publikácia zrejme nie je určená na
čítanie pred spaním, pretože by sa čitateľ pravde-
podobne nevyspal z dvoch dôvodov: jednak jej
obsah je natoľko pútavý, že sa od neho nedá od-
trhnúť a pohltí vnímateľa od prvej po poslednú
stránku a jednak prijímateľovi predkladaných in-
formácií nedovolia spať šokujúce fakty z oblasti
svetovej ekonomiky, politiky, diplomacie, vojenstva,
špionáže, oznamovacích prostriedkov a ďalších
sfér života.

Kniha v rovine konkrétnych údajov ostro pole-
mizuje so všeobecne mediálne šíreným idylickým
obrazom súčasnej civilizácie a jej rozhodujúcich
trendov. Presnými číslami dokumentuje skľučujúcu
skutočnosť, že existujúci spoločensko-politický
a sociálno-ekonomický systém nevytvára podmi-
enky na racionálnu perspektívu ľudstva; napriek
rečiam o rovnosti neposkytuje rovnaké príležitosti
každému a neprináša rovnaké možnosti rozvoja
všetkým krajinám. 

Naopak, štatistické údaje poukazujú na priamu
úmeru medzi rapídnou kumuláciou majetku v ru-
kách úzkej skupiny najbohatších globálnych inves-
torov a medzi enormne sa rozrastajúcou
nesplatiteľnou zadlženosťou najchudobnejších štá-
tov, v ktorých ročne umiera 11 miliónov detí a 1 mi-
lión detí je profesionálne zneužívaných v rámci
prostitúcie. 

Autor rozkrýva mechanizmus jednostrannej ex-
ploatácie ľudských , prírodných a hospodárskych
zdrojov, ktorý má neraz zreteľné prvky otrokárskeho
systému. Niektoré prehlbujúce sa majetkové rozdi-
ely sú natoľko priepastné, že sú graficky nevyjadri-
teľné – napríklad nemožno zobraziť pomer, keď 358
najzámožnejších osôb vlastní majetok v hodnote
760 miliárd dolárov, čo sa rovná majetku 2,5 mili-
ardy najchudobnejších ľudí na svete, pretože v zná-
zornení by pri stĺpci s výškou 1 centimeter musel
byť druhý stĺpec s výškou 69,83 kilometra.

Kniha obsahuje aj vecné informácie o americkej
vojenskej a bezpečnostnej účasti na flagrantnom
porušovaní ľudských práv v rámci invázií, prevratov
a diktatúr, realizovaných, podporovaných, koordi-
novaných a riadených ozbrojenými zložkami a špe-
ciálnymi službami USA. Charakteristickou črtou
publikácie pritom je, že sa vo všetkých častiach
opiera výlučne o mediálne, archívne a knižné pra-
mene americkej proveniencie a o osobnú skúse-
nosť autora, ktorú nadobudol v bezprostrednom
styku s inštitúciami a reáliami priamo v USA.

Bez zaujímavosti nie je ani skutočnosť, že v pod-
mienkach tzv. otvorenej spoločnosti sú mnohé
dôležité informácie verejne neprístupné. Napríklad
fakt, kto je vlastníkom najmocnejšej americkej
bankovej organizácie Federal Reserve. 

Kniha nastoľuje veľa horúcich tém, na ktorých
pozadí môžeme triezvo vnímať aj súčasné aktivity
niektorých našich vládnych činiteľov a iných zo za-
hraničia financovaných tzv. nezávislých iniciatív
a médií, ktorých cieľom je vytvoriť podmienky glo-
bálnym investorom na privatizáciu a reprivatizáciu
strategických odvetví slovenskej ekonomiky, pri-
rodzených monopolov a finančného sektora.

Publikácia Kecy a fakty o tzv. demokracii dáva
k dispozícii každému rozumnému človeku logicky
usporiadaný súbor frapantných skutočností, ktoré
nás naozaj nemôžu nechať spokojne spať a nečinne
či ľahostajne sa prizerať vlastnému systematickému
a programovému ožobračovaniu, organizovanému
na medzinárodnej úrovni i v zákulisí miestnych po-
litických, vládnych a ďalších ustanovizní.

20. 3. 2020
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Co jsem viděl na světě? Táže se pár stránek před
koncem své nové knihy Karel Sýs. To je klíčová
otázka a odpověď zároveň. Obsahuje totiž v zásadě
vše podstatné, co se dá o knize říci.

Jmenuje se Osudy
dobrého básníka K. za
studené války. Když
jsem toto laudatio
psal, vetřel se mi do
klávesnice šotek
a místo „osudy“ vyro-
bil „oudy“. Pouhým
vypuštěním písmene
„es“ povstane nový
smysl a význam. Jak
je ta čeština krásná
a technika hnusná!

Co říci o knize,
která se nedá popsat?
Na jednom místě tam
autor ironicky píše
„Lidé, spěte!“. Odpo-
vídám mu: „Lidé,
čtěte!“

Je to fascinující
pásmo postřehů, lepo-
relo příběhů prožitých
v různých časech
s různými lidmi, někdy
jmenovanými po sprá-
vnu (a s úctou, jako Kamil Lhoták), jindy s despek-
tem (jako Michail Sergejevič Daladier a Adolf
Bush). Jsou tu sny o nebyvším a krutá pravda
o jsoucím. Je to rychlovlak dějin. Jen si to před-
stavte. Píše se rok osmnáctistý devadesátý pátý,
bratři  Lumièrové vypouští na ekran valící se loko-
motivu, míří na vás, právě na vaše sedadlo, už vás
skoro má – a vy nemáte kam utéct. Tak tenhle
pocit jsem si odnesl ze Sýsovy knihy pamětí-ne-
pamětí.

Taky už toho pamatuju docela dost, i když o pat-
náct let míň než Karel. Nesoupeřím s ním. Zvěčnělý
přítel Václav Erben mne už někdy před dvaceti lety

nabádal: „Nikdy nepiš memoáry, přejede tě auto.“
Poslechl jsem ho, ostatně co je komu do mého ži-
vota. Jen tu a tam porůznu vypouštím prchavé
vlaštovky historek, jejichž smyslem a úkolem je

svléknout donaha ně-
které z ikon dneška.
Karel je důslednější.
Bere to od podlahy a ne-
bojí se.

Ale ještě jedno je třeba
dodat: Karel zde nezapřel
novináře ani básníka.
Jeho jazyk je nabroušený
jak turecká šavle, pole-
tuje mezi metaforami,
střídá kratičké aforismy
na půl řádku s odstavci
jen o málo delšími. Jako
by neměl dost času. Jako
by nechtěl plýtvat slovy,
která nezbytně nepotře-
buje k tomu, co chce
a co nutně musí říci. Je
věcný a nevybíravý. 

Titul knihy Osudy dob-
rého básníka K. za stu-
dené války umožňuje
hned trojí asociaci. Sa-
mozřejmě v první vlně tu
švejkovskou. Ale vzápětí

tu kafkovskou. Sýsův K. je sice Karel, ale zrovna
tak to může být onen K. bloudící Zámkem nebo
procesovaný v Procesu. Nu a třetí spojitost – válka.
Studená, horká, polovlažná, teplá, ještě teplejší,
s teplými či proti nim, to už si přeberte, jak libo.
Válka je vždy strašná. I ta naše dnešní. Válka, která
umlčuje múzy a z múzáků dělá nuzáky. I o tom náš
autor něco zatraceně ví.

Nu, tak co mu smím popřát závěrem? On zakon-
čuje svou knihu větou „Kdo rozumíš, rozuměj“. Tak
já mu přeju, abych těch rozumějících bylo čím dál
víc.

18. 12. 2019

Inter arma silent musae 
aneb Dobrý básník za jakékoli války
PETR ŽANTOVSKÝ
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Než Hejátko vstoupil do zahrady
MONIKA B. HEJÁTKOVÁ

Jako je básníkovi múzou žena, je básníkovým
tvůrčím osudem jeho rodný kraj. V případě Pavla
Josefoviče Hejátka (*30. 9. 1975), rakovnického ro-
dáka, rodný v jakési rovině latentní. Rovině zvole-
ného uvržení soupeřícího s uvězněním. A právě zde
se dostáváme na počátek zrodu jeho osmé bás-
nické sbírky Zahrádkami nejen květenou (2020,
Kmen) obsahující básně z let 2015–2020, poezie
zrozené z prostých premis – bezútěšnosti a stesku
po nebylém. A jako na počátku bylo slovo, na konci
živý sen, neboť jen on je pravou skutečností. Jedi-
nou možnou básníkovou cestou – od sebe k sobě.
Všechny ostatní cesty vedou domů, jak nás ostatně
Hejátko přesvědčuje již v první básni této nadchá-
zející sbírky. Po pětileté odmlce navazuje tam, kde
zatím poslední milostnou sbírkou A mory (2015, De-
nudato) skončil. Důvěrný čtenář jistě nepozapomněl
na její závěrečné verše, pakliže ano, připomeňme
si alespoň nejvýslovnější z nich: „v opuštěné cha-
lupě / Hamlet se dívá dál / bez kostýmu si protiřečí
nahý / Stmívá se a jsme u cíle.“ Pojďme se pro ná-
zorné pochopení potkat na konci, který jsme po-
znali verši výše, a začátku sbírky nové, snad jedním
dechem navazujícím: „Mezi prsty hroudu rozemnu
si / vždy než vejdu do kraje.“ A jakému cíli se básník
oddal? To nám bez zbytečných tajnosnubností po-
etizuje ve sbírce právě přicházející, monumentální
ukázce nejen rustikální poezie, ale vřelého objetí ly-
riky přírodní a té takřka milostné.

Jaký ale je onen básníkův kraj? O tom vypovídá
každá z následujících sto padesáti tří básní blíž
a blíž. Až tak blízko, že se nám může zdát, že spolu
s Hejátkem se i my ztrácíme ve světě dávno dáv-
ném, ocitáme se v pohádce, memoáru, časopros-
toru (ne)prožitého. Pokračujme tedy s naším
poutníkem dál: „A kdyby déšť životabudič jen tušil
co z něj / už brzy vzejde / pršel by veškerou magii
na ty čarující lesy.“ Nepřísluší mi pokusy o literární
rozbor básní, ale pouze se pokouším v tomto nor-
mativně vymezeném prostoru představit verše pře-
sahující svou literárně estetickou funkcí do roviny
bytostného jsoucna básníkova. 

Básně odrážející touhu. Touhu minulého, stesk
živého. Zahrádka, nenápadná víska na Vysočině se
stala osudovou múzou. Lyrika rurální, které mohou
sbírky poezie milostné jen vášnivě závidět. Snad

múzám z masa
a kostí budiž útě-
chou, že tento kraj
stárne rychleji než
láska. Matoucí
hříčka. Zahrádkami
nejen květenou.
Přesněji Za-
hrádka(mi) nejen
květenou. „Mi"
stalo se „nám".
Básníkův únik hra-
ničící s útěkem. Únik z domoviny, kde chléb chutná
po námelu.

Pojďme se raději dotýkat fantazijního světa pří-
značného právě poezii, v případě Hejátkově o to
magičtěji. Hmatatelnost tohoto dotyku nám věnuje
seznámením se s každičkým veršem sbírky vnímat
onu sílu našeho lyrického subjektu, básníka, který
dýchá jen vlastní narací, či snad sugescí!? Nebýt
tohoto nádechu, nastala by jeho zničující definitiva.
Ale Hejátko se raději skromně schovává ve světě
sebou samým posvěceným, nenašel toho, který by
z něj toto břímě sňal. Budiž tedy alespoň nám čte-
nářům darem, co pro básníka bylo dědičným tres-
tem. Kvůli jehož odrazu se musel rozhodnout –
kudy odejít k návratu. 

Hejátko nás tak přivádí do svého předvědomého
snu, jeho jediného tepajícího domova. Ale buďme
opatrní, sám je mu pouhým hostem! O to laskavější
pozvání, pokorně skrývající účel této slavnosti po-
ezie. Slavnosti světa tak čirého, jak jen básník
svede vypovědět, vytvořit, či snad až dokonce my-
tizovat!? Pohádky se vyprávějí dětem a nám do-
spělým jsou ve stáří imprintovány hluboko do
srdce, potkávajícího se s myslí a intuicí odžitého.
Díky tomu můžeme vnímat skrytý Hejátkův predi-
kát, sbírkou prostupující melancholie neprožitého
je otiskem kraje, jemuž je vřelost cizí. Zahrádka –
pohádka, co není, musíme snít spolu s básníkem
namísto rezignace: „Zahrada usnula únavou / s trá-
vou polehanou snahami / z pozůstavších záškubů
o vzedmutí.“

Sbírka v kostech koncipována jako deník, dů-
věrný záznam kola roku, kde stěží hledat počátek,
onen stín konce: „Těmi starými vrátky v Zahrádce
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Hladce a obrace aneb Spisy sebrané kdysi
ZDENĚK ŠTEFEK

Kdo by neměl rád svého dědečka! Autorka dnes křtěné knihy však v něm nalezla i velkou inspiraci.
Není se čemu divit, že svůj prostor dostal i v ní a že vzpomínkami na dědečka kniha vlastně i začíná.

Ale není to kniha o dědečkovi. Je to kniha o životě. O cestách od Jizerek a Tater po Sázavu, Dobříš
a Prahu. Ale i dál. Od vany a spíže přes domácí potřeby, nemocnice a restaurace po operní síně. O cestách
od rodičů a sourozenců, maminky, babičky, po jiné velikány jako jsou Fráňa Šrámek, Vítězslav Nezval,
Karel Čapek, Jiří Wolker, ale i Leoš Janáček či Ludwig van Beethoven.

Próza, co není poezií, ale přesto se lahodnou češtinou poeticky slovo po slovu pohybuje po rozbouře-
ných vlnách života.

Úplně to svádí sednout si k rozpálenému krbu, natankovat si svařák, začíst se do těch stránek a při
každém šustění otáčeného listu jen zvednout oči k namrzlému oknu, za kterým by na sklo mihotavě při-
stávaly pomalu padající majestátné vločky…   

Autorka zkrátka umí. Nemá za sebou obchodní agenty, ale to nevadí, ty zaštiťuje drobným, upřímným, poc-
tivým a dlouhodobým úsilím přenést a sdílet obsah svého srdíčka na zažloutlý papír. Umně žongluje bohatým
českým jazykem, jako by stále smyčcem hrála na housle, hru na housle totiž na konzervatoři studovala.

Básnířka, autorka milostné lyriky, publikuje od roku 1975 v Tvorbě, Literárním měsíčníku, Kmenu,
Hostu, Obrysu-Kmeni, Salonu Práva, Lípě a v dalších časopisech a novinách. V roce 1979 začala publikovat
i knižně, v nakladatelství Mladá Fronta básnická sbírka Noci bez krajnic. Do roku 1990 se věnovala pře-
vážně poezii, posledních dobu však píše básnickou prózu. 

Autorka nevyje s vlky a přesto či právě proto sklízí řadu ocenění. Za básnickou sbírku Vzkaz bosé stopy
jí byla Masarykovou akademií umění udělena Cena Karla Hynka Máchy. Za sbírku Kapesní déšť a Z Hvězdy
pod okap pak v roce 2011 obdržela cenu Unie českých spisovatelů.

Dnes křtěná kniha je souborem textů, které jsou podvědomě spojeny láskou k životu, pochopením
druhých i uměním slova. Texty spolu často zdánlivě nesouvisí, ale dávají dohromady kouzelný obraz au-
torčina světa. Jako technika pletení známá více našim babičkám, kterou vznikají mnohé celoživotní
svetry a další dílka. se Jmenuje se Hladce a obrace aneb Spisy sebrané kdysi. A autorkou je Eva Franti-
nová.  Ať se knize i autorce daří!

Autorem předneseno na křtu knihy ve Slovenském domě v Praze dne 18. 12. 2019

/ do zahrádky vcházíval jsem / tolikrát, // protože
jen tak jsem dokázal stárnout / a milovat / přes to
zděděné temno v chalupách.“ Ten tentokrát ještě
není namístě. Všechny rustikální a přírodní motivy
jsou manifestací básníkovy touhy po domově, vy-
sněném. Hejátko bývá označován za postroman-
tického básníka, v žádné z předešlých sbírek nešlo
o odžitější, sněnější. Zdánlivě volný rým je v Heját-
kově případě natolik vázaným ke světu jím vytvo-
řenému, až by se mohlo zdát, že i touto nahodilostí
nám poskytuje indicií k našemu společnému bdě-
lému snění: „Na návsi slábne ruch a my se sotva
vykoupíme / vsákne nás kabalou barev / jaro ne-
zasklené / právě nespím jen tvou nespavostí / tak
už nepros ať se probudíme.“ Básník nás ale prozí-
ravě bere za ruku, laskavým pohledem dohlíží na
to, abychom nezabloudili ve světě, kde stěží roze-
znat východ od západu. 21. 3. 2020 Pa

ve
l J

os
ef

ov
ič

 H
ej

át
ko

. F
ot

o 
M

. H
.

Lipa_01_2020_LIPA  23.04.20  18:42  Stránka 55



Na voru poezie
MILAN BLAHYNKA

Téměř uprostřed své nové knihy HLADCE A OB-
RACE aneb Spisy sebrané kdysi (vlast. nákl. za
podpory Středočeského kraje, kresba a grafická
úprava Jan Weber, Praha 2019, 220 s.) vzpomíná
Eva Frantinová, jakou událostí se stala pro ni – na
podzim 1975 devatenáctiletou – první publikace
její básně: „Člověk se zhroutil do té tiskařské černi,
plul na voru té první básně odpředu i odzadu
četl...“ K té první své tištěné básni (vyšla v prosin-
cové příloze týdeníku Tvorba) se Frantinová stále
vrací jako k bodu obratu, jako k datu svého „pře-
šupačení“ od úpisu hudbě k úpisu poezii. „Hodiny
na konzervatoři se staly proti idylce v hudebních
kurzech také mučírnou, výstupem na horu, před
kterou jsem kapitulovala – horolezecké boty mi
v sedmnácti letech sundala z nohou poesie.“ Nic-
méně hru na housle a na klavír na Státní konzer-
vatoři v Praze vystudovala a hudba ji také živila.
Neboť poezie sama u nás nikoho neuživí. 

Jsou autoři usilující o absurdně absolutní origi-
nalitu. Jsou to často spisovatelé stejně ambiciózní
jako nakonec až nicotní. Vysmál se jim už KHB:
„Není nad původnost, / každý po ní touží, / lidé
chodí přes most, / to já půjdu louží.“ Vše jen ze ži-
vota, nic z literatury, kterou ani nečtou, čtou jen
sebe, a tak často objevují Ameriku. Naopak jsou
básníci, při pitvě jejichž díla objevuje literární věda,
že ve svých vrcholných dílech připomínají své
předchůdce i současníky, a štěničkující pavěda
volá běda, co všecko a kde ten poklad národní
nebo dokonce světové poezie, ten vlastně darebák,
drze nakrad a on to není žádný velikán: Shakespe-
are, Nezval. Jejich literárním udavačům nedochází,
že připomínání toho, co čtenář, posluchač nebo
divák důvěrně zná, působí pozitivně pro přijetí sta-
ronového díla, zjednává mu snadný přístup do jeho
mysli, a že právě na pozadí a díky tomuto pozadí
vynikne, v čem je nový, v čem je rozhodující při-
daná hodnota (Hospodin, Bůh, Buddha i Alláh od-
pusť ten ekonomický termín) dejme tomu básnické
sonáty Edison, přestože fascinující měňavý refrén
radost i smutek z života a smrti se rýsuje už
v Cendrarsově Panamě aneb Dobrodružství mých
sedmi strýců a že např. slavnému Sbohem a šá-
tečku předcházel Cocteau; tak se skutečně jeden
dobrák pokusil jako svým domněle usvědčujícím

„objevem“ po-
smrtně stáhnout
kůži z absolutního
básníka Sbohem
a šátečku i Abso-
lutního hrobaře. 

Eva Frantinová je
z autorů, kteří ne-
píší jen ze života,
ani z autorů vůbec se nerozpakujících těžit tu
z hladkého, tu naopak obráceného navazování na
klasiky i na současníky (upozorňuje na to nyní už
názvem Hladce a obrace); usiluje vyzkoušet
všechny možnosti slovesnosti: píše verše, prózu
několika typů, publicistiku; publikuje časopisecky,
knižně, pódiově s hudbou i bez; vychrlí básnickou
skladbu rozměru knihy nonstop jako jednu větu
a jindy složí knížku ze sekulárních střelných, někdy
až drze blasfemických modlitbiček o pár slovech;
a inspiruje se tu životem, tu poklady i kýči velké
i pokleslé slovesnosti všeho rodu. 

Před devíti lety, 2011, vydala jak životem inspi-
rované verše ve sbírce Kapesní déšť, tak téhož
roku sbírku Z hvězdy pod okap, křtěnou živou
vodou slavné i neslavné slovesnosti. Ale ani do
sbírky jakoby jen „ze života“ Kapesní déšť neodo-
lala vložit Šátek, objevnou parafrázi snad nejslav-
nější z menších básní Nezvalových. Když
v básnické próze Sprostá slova (v knize Prstem po
mapě těla, 1999) jedno z těch slov vyřkne na závěr
jednoho svého sexuálního zážitku, jakoby schválně
nevzpomene Nezvala, který to sloveso měl za
jedno z diamantových slov; ponechává na čtenáři
Sexuálního nokturna, aby si sám vzpomněl. Se-
čteno a podtrženo: při veškeré různorodosti své
práce se Eva Frantinova plaví na voru poezie.

Však také v zatím poslední své knize Hladce
a obrace, složené z pěti set a jednoho záznamu
(spočítal-li jsem je dobře), má jeden záznam na-
zván Na palubě. Je to paluba, jak lze z toho záz-
namu vyčíst, ošidná, vratká a kluzká, neboť poezii,
které Frantinová propadla, zdá se dnes odzvoněno,
a „co je dnes básník? Nula!“ Zažila to nedávno,
když své vrstevnice, básnířky svého a též jejich
mládí, verbovala do antologie Dámská jízda. Poezie
pro některé z nich byla už minulost. Ale Frantinová
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nemůže a nechce připustit, že básník je dnes nula:
„Ne tak docela. Jak a kde.“ Desítky básníků přímo
vyvolává jménem nebo jejich dílem (některé opa-
kovaně: Nezvala, Závadu, Sýse…). Některým vděčí
za svou volbu pro poezii, v níž našla své osvobo-
zení a příklad, jak šťastně, byť nikoli snadno, žít.
Jiné naopak připomíná, aby je vysvobodila ze za-
pomínání a zapomnění. Poezie jí, byť vykázána
z dvoran slávy sezónních prchavých celebrit, není
Popelka. Naopak:

„Poezie stojí nejvýše – obsahuje v sobě hudbu
i malířství. A také sochařinu a fotografii! Slovo je
úžasný materiál, můžeš ho hníst, míchat s jinými
slovy a významy, můžeš ho i vymýšlet (…). Je to
hra, z které má největší potěšení hráč, o které
nikdy nevíš, jak a kdy skončí, hra, kterou vykládají
kritici – ale proč jí rozumět?“

Hladce a obrace je však nejen chvalozpěv na po-
ezii, ale i osobní vyznání. Kdo se napříště odváží
vzít do recenzního prádla kteroukoli knihu Evy
Frantinové, aniž si v této ódě na básně a básníky
přečte třeba Jak dostat do básně sníh, úvahu Co je
poezie, záznamy Ze světa básnických samot, Udice
jedné básně, Psát si jak lidé pískají, Dopsáno nebo
Nepotkat básníka, a přece ho spatřit, vystaví se ri-
ziku, že bude vedle jak ta jedle. 

Ale Hladce a obrace není jen o své autorce, ale
je to i nepominutelný pramen ke kulturním, zvláště
hudebním a slovesným dějinám od šedesátých let
podnes. Frantinová se ptá, zda „může básník za-
trpknout“, zda ho „může převálcovat doba“, zda
„může zavrhnout své knihy a odvézt je jednoho
dne do zaopatřovacího ústavu Zánik“, a není slepá,
ví, že se tak děje, ale dělá vše, aby přece jen za-
chránila, co se dá. Připomíná kamarádky společ-
ného básnického mládí, Jitku (Badoučkovou),
Blanku (Albrechtovou), Jiřinu-Gabrielu (Zelenou-
Veinerovou) a další, které už nepíší, ale i objevuje
dnešní básníky „z čeledi tichých“, několikrát se vy-
znává z obdivu k „nejskromnějšímu současnému
básníku“ Josefu Prskavcovi.

Rád se přiznávám, jak si cením záznamů, kde se
Frantinová přiznává k tomu, co pro ni znamenal
a znamená básník mého života Nezval, a připadá
mi, že Hladce a obrace jde přímo stopou Nezvalo-
vých kapitol Z mého života, zejména na stránkách,
kde evokuje „zběsile krásnou“ dobu svého mládí:

„Chodit Prahou a recitovat Seiferta, Halase,
Horu, tu Kainarovu o holkách a vesmíru, který ti
jednoho dne vezmou, číst Hrubínovy Lásky a slyšet

jména Skarlant, Žáček, spatřit Petra Skarlanta na
rohu Polské ulice v medových manšestrácích, jindy
vidět, jak někdo žasne nad sbírkou Nadechni se
a leť, ‚To je to nejlepší, co Karel napsal!‘, a jindy
slyšet o Závadovi: ‚Byl strašně hodnej, po mně
chtěl jednou pusu, vážně…‘ ‚Hodnej je, mně také
odepsal, píše mi, ať pokračuju…‘ trumfovala
jsem.“

Předností i Achillovou patou jejích pohledů na
známé i zapomínané a neznámé osobnosti je ryze
osobní zkušenost s nimi, ať se s nimi potkávala
stále, ať třeba jen jednou. Čtenář ať si sám přebere,
v čem poznání o nich prohlubuje, v čem jim straní
nebo výjimečně i křivdí. 

Nostalgie? Jistě. Tuny nostalgie. Hladce a obrace
má dva nosné pilíře: poezii a hluboké zázemí v ro-
dině, jejíž část pohltila Osvětim. Stesk po rodičích
a po štěstí u dědečka v Josefově Dole. Po hustě
a jmenovitě zalidněném dětství, po místech, kde
všude žila a byla, po nesčetných místech v Če-
chách i v Izraeli. A při tom všem i nadhled, humor.
Jeden záznam za všechny: „Slepice plaší smrt.“
Je to – na křídle travestie názvu slavné Halasovy
sbírky – legrační historka o knihkupci, jemuž se
daří prodávat knížky poezie, když ke každé přidá
pár vajec („lidi berou i básně“); není samoúčelná,
Frantinová se od ní odpíchne a spočítá, kolik
(vajec) ji její knížka vlastně stála. 

Hladce obrace je kdákavá slepice, která snáší
(přirozeně nejen zlatá) vajíčka – a přitom plaší
smrt; smrt poezie a lidskosti. 

13. 2. 2020
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Letáky
JAN DAWIDKO

Jako malí kluci jsme s maminkou
jezdili na prázdniny do Radešovic–
Říčan. Bylo to asi dvacet dva kilo-
metrů za Prahou. Pokaždé nás tam
odvezl strejda Králík, který opravo-
val stará auta, a my jsme měli s brá-
chou díky tomu možnost se v těchto
veteránech svést. Celé dva měsíce
jsme pak bydleli u Blažků, byli to
známí našeho otce a my jim mohli
říkat dědo a babičko. Ti každé léto
jezdili malým náklaďáčkem značky IFA na sběr lé-
čivých rostlin. Ráno vždy v sedm hodin jsme
všichni odcházeli na malé koupaliště v lese za ho-
telem Amerika. Tam to trvalo pomalou chůzí asi
dvacet minut. Naše každodenní práce s bratrem
byla zajet s kárkou a dvěma dřevěnými soudky pro
čistou pramenitou vodu do lesní studánky. Což
jsme za den absolvovali tak dvakrát třikrát, podle
potřeby. Mezi tím jsme chodili na houby, na šišky,
na dříví a nosili malé partičce penzistů pivo, udr-
žovali oheň v malých kuchyňských kamnech, kte-
rým se říkalo mašinka. Na oběd se nás scházelo
kolem deseti. Babička totiž vařila a dobře i pro tu
malou partičku penzistů, kteří na koupaliště chodili
pravidelně každý den. Děda měl na koupališti
u vchodu dvě malé chatky. V jedné se prodávalo
občerstvení a v té druhé byla pokladna, velká ku-
chyně a malá místnost na spaní. V chatce pro ob-
čerstvení byla v podlaze odklápěcí dvířka a pod
podlahou dvě velké skruže coby nádrž, do kterých
stékala ze studánky vody. Chladilo se tu takhle pivo
a limonády. Celé koupaliště mělo patnáct dřevě-
ných kabin na převlékání. Za těmito kabinami byl
výběh a prkenná bouda pro velkou černou psí
dámu, které děda říkal Sylva. Tuhle fenu pak vy-
pouštěl na noc na koupaliště, když tu nikdo nebyl,
aby ho hlídala a taky se trochu proběhla. Jednoho
krásného dopoledne jsme s bratrem seděli na
lávce před koupalištěm a chytali na režnou nit a ze
špendlíku udělané háčky ryby. V pětilitrové ple-
chovce od okurek v tu chvíli už několik červeno-
peřic. Najednou jsme uviděli na obloze plout dva
velké balóny. Bratr hned běžel za rodiči, ať se jdou
na ně taky podívat. Jeden z balonů letěl hodně
nízko zrovna nad lesem nedaleko tenisových kurtů

u sousedního koupaliště Jureček. Pojednou se
ozvala obrovská rána a z balónu se začaly sypat
malé papírky, připomínající papírové peníze. A sku-
tečně, když jsme tam doběhli a pár papírků zvedli
ze země, uviděli jsme, že je na nich vytištěna ban-
kovka v hodnotě jedné koruny československé. Leč
na straně druhé byl text, namířený proti první čes-
koslovenské celostátní spartakiádě. My jako malí
kluci jsme o politice neměli ani šajnu, pro nás to
cenu vůbec žádnou nemělo, tak jsme se zklamaní
zase vrátili zpátky k chytání ryb, a díky tomu čer-
venopeřiček v pětilitrové plechovce ještě pár při-
bylo. Skončily na babiččině pánvi na másle
s kmínem. A jak skončily z balónu shozené proti-
spartakiádní letáčky? Ty rozfoukal vítr, ten jediný
o ně projevil zájem.

19. 8. 2019
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Jde to ekonomicky ztuha. Od nikoho a odnikud
kabinetu nezávislé kultury nekyne žádná podpora.
Prostor byl a dodnes je tak třeba pro samizdaty.
Dokládá to i Rádio Hortus, kde se loni četl na po-
kračování samizdat popisující léta 1968 až 1970,
letos pak podobně netradičně viděný popis roků
1989 až 1992. Prostor je tu i pro připomínku 2. svě-
tové války, a samozřejmě také pro palčivé pro-
blémy dneška. To dokládá už bezmála dvacet
Valdštejnských besed, každá z nich na jedno sa-
mostatné téma, uchopené zástupci parlamentních
politických stran a hnutí. A stovka přítomných, mix
středoškolských studentů a seniorů, se v žádném
případě nedala opít rohlíkem, nestrpěli by předná-
šejícím, aby jim téma odbyli citací ze svého voleb-
ního programu. Besedy natáčí jedna z nových
moderních televizí, ty nejzajímavější otázky a od-
povědi kolují po sociálních sítích. Za zmínku stojí
také to, že mezi účastníky Valdštejnských besed
přišlo i šest kandidátů na europoslance, a ve vý-
sledku se jim to vyplatilo. Čtyři z nich do Bruselu
postoupili, jeden dokonce přeskákal na volební lis-
tině své strany sedm konkurentů. 

Myslím, že to byl Jan Werich, který žil na Kampě,
ne zase tak daleko od Valdštejnské ulice, a v do-
bách, kdy mu ti, kteří tehdy řídili československou
kulturu, hodili pod nohy celý Boubínský prales, řekl
nadčasovou pravdu, že totiž v každé společnosti je
asi pět procent blbců. Neříkám, že by měla být si-
tuace po padesáti letech optimističtější, ale možná
že se ti dnešní blbci také zabydleli na sociálních
sítích, kde se nechávají krýt anonymitou. Samo-
zřejmě, že při debatách v Jazzové sekci posléze
člověk dojde k názoru, že si musí nakonec utvořit
názor sám. Ale nejen z emailů z různých koutů
světa se dozvídám, že přece jen schází větší infor-
mační gramotnost, a není zase až tak těžké pře-
jmout i naprostou pitomost, která se tváří obsahem
i formou zasvěceně. 

Nejsem jediný, který tvrdí, že několik let po udá-
lostech listopadových roku 1989, romány, novely
a povídky pro svého čtenáře něco znamenaly, po-
máhaly jim pochopit svět kolem a také svět, který

dosud nepoznali. Dnes je literatura na okraji zájmu
lidí, nemají na ní čas a náladu, také schází možnost
se orientovat v těch stovkách vycházejících titulů.
Záchranou snad tu může být jen fakt, že stále ještě
máme poměrně rozsáhlou síť veřejných knihoven. 

A právě v onom kabinetu nezávislé kultury vidím
také časový faktor. Druhou kosmickou rychlostí od-
cházejí z našeho středu pamětníci nejen roků kon-
čících na osmičku. Ti, kteří byli v letech, které by
nás měly nejvíce zajímat, v plné síle, dnes raději
mlčí a berou si své životní vzpomínky na věčnost.
Nemají příliš chuti vystoupit ze stínu svých nemocí,
vymlouvají se na svou dnešní nevýznamnost. A jak
zjišťuji na těch, kteří se narodili až po roce 2000,
oni by právě o takové vzpomínky zájem
možná měli.

19. 2. 2020

I po padesáti letech Jazzová
sekce – Artfórum žije
PETR BURDA
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Pražák, kterého milují i Rusové.
Získal si je západním jazzem
Vladimír FRANTA hovořil s Vladimírem PINTOU

Úřad Městské části Praha 1 “vyhostil“ hudeb-
níky ze Staroměstského náměstí. Vrací se doba
kádrování? Plyšové pandy před Týnským chrá-
mem byly kýčem. Ale mezi muzikanty ze Staro-
máku se našly i celebrity ze slavných big bandů.
Všechno se nedá zamést pod koberec. Proč to
radní dělají? Buskery přitom naleznete všude na
světě. 

•  Jste známým buskerem (tedy pouličním mu-
zikantem) Prahy, vystupujete v ulicích naší metro-
pole i na náměstích, v minulosti na Karlově mostě,
v Praze vás každý zná. Proč měníte místa hraní,
kde vás nyní můžeme vidět a slyšet, a proč už ne-
máte své léty prověřené stálé místo na Staroměst-
ském náměstí?

Busker? Já jsem hudebník, a co znamená slovo
busker, nevím, a to zpívám i anglicky. Proč nejsem
na Staromáku? Úředníci, jak se říká,
vylili dítě i s vaničkou. Lépe řečeno
je pravda, že na Staroměstském ná-
městí “působily“ obří plyšové pandy,
provozovali je Ukrajinci. Potud asi
chápu, že je úředníci odlifrovali pryč.

Jen tak na okraj, slovem ke kýči
a kvalitě. Na Staromáku hrával Sta-
roměstský dixieland, kde účinkoval
trumpetista Husička od Vlacha (pů-
vodní Orchestr Karla Vlacha), kde
hrál saxofonista Vladimír Burda (rov-
něž původně Vlachovec), Zdeněk
Steinhauser od Bartáka, basista Pola
od Smetáčků, prostě samé celebrity ze známých
kapel. Tito lidé odešli, protože jim pražští zastupi-
telé zakázali používat bicí… 

Abych se ale vrátil k jádru věci. Když se tedy tu-
risté – abychom pochopili logiku radních – foto-
grafují s pandou před pražským Týnem, to už je asi
až moc “krásy“ najednou. Tudíž chápu toto roz-
hodnutí úředníků. Hlasoval bych svorně s nimi.

Vysvětlím to “vylité dítě s vaničkou.“ Hudebníci
na náměstí přece nejsou ta kýčovitá plyšová zvířata.
Mezi námi hudebníky je jistě velký rozdíl. Ale pokud

mám mluvit sám za sebe – po roce 1989 jsem vy-
táhl trombón a saxofon, a splnil jsem si svůj sen.

Třicet let jsem učil v polepšovně a dělalo dobře
mé ješitnosti, že jsem mladé “vyvrhely“ ovládal
očima, ti z tohoto zařízení neutíkali, a nakonec
z nich často přece jen něco bylo. Do hudby chodili,
tj. do mého kabinetu, když nezlobili, takže za od-
měnu. Vešlo se jich tam tak deset. Měl jsem tam
klasickou basu, měl jsem tam kytary, zesilovače.
Měl jsem tam hlavně obrazy, protože mou aprobací
je výtvarná výchova. Když tedy kluci nedělali bor-
del, docházeli ke mně muzicírovat. I po letech mě
na náměstí poznávají. Nejen to. Vyhledávají mě
a mají se ke mně jako dříve. Mám z toho skvělý
pocit. Tak jako ony chovance, získávám si na ulici
kolemjdoucí očima, čili nejen zvukem nástroje
nebo hlasu. Když se u mě zastaví, mám z toho ra-

dost. Věnuji se hudbě soustředěně celý život
a hudba jako taková můj život doopravdy je. Zažil
jsem vybombardovaný Staromák po německém
náletu, který dosud není vlastně postaven – stojí
tam torzo původní radnice. Místo aby náměstí
úředníci dostavěli, je tam celá léta ten provizorní
parčík… Rád bych věděl, proč tam ve stejném
stylu nemohou budovy doplnit tak, jak tam byly?

Sice teď žiji na venkově, ale jsem rodákem
z Prahy 1. Staromákem prochází celá Evropa, se
kterou se léta zdravím. Na druhou stranu jsem ale
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také viděl i lidi podivné, kteří se tu pokoušeli o vy-
stupování. Ale tohle je přece demokracie. Když ze
sebe udělají šašky a unesou to, tak prosím. Vždyť
o tom jsou i pěvecké soutěže. V daném případě
ulice rozhodne, kdo umí. Kdo ne, ten do klobouku
nic nedostane.

Copak všichni radní Prahy jsou odbornými mu-
zikology? Ano, nechtějí v Praze ostudu. Jenomže
tohle nás v podstatě vrací do doby kádrování.
A řekněte, kde je ta hranice?

V Evropě jsou buskeři přece všude. I v USA, tohle
je životní styl. I tohle je, přátelé, showbusiness.
V Americe všichni vzešli z ulice. Hrají tam i virtuo-
sové. To samé uvidíte v Itálii, v Moskvě... Takže
Úřad městské části Prahy 1 najednou zrušil od
ledna 2020 veřejné produkce hudebníků na Staro-
městském náměstí. Ano, je to pro mě nepříjemné
překvapení.

•  Jaké máte z toho pocity?
Částečně jsem vlastně odvětil. Chlubivé plíce

lezou z hrnce, ale stejně, copak bych předtím na
Staromák docházel hrát, kdyby nepřeskakovala jis-
kra mezi mnou a těmi, co tam chodí? V tom je ten
kumšt. Tohle má člověk od pánaboha. Buď ano,
nebo ne. Cítím, že tam patřím.

Celá léta jsem tam byl. Jsem frajer z Prahy z Po-
hořelce. Zažil jsem rozbitý Staromák po německém
náletu, rozbouraný Staromák, který dosud není
vlastně postaven. Stojí tam torzo radnice. Místo
aby náměstí dostavěli místo “provizorního“ parku,
rád bych věděl, proč tam ve stejném stylu nemo-
hou budovy doplnit tak, jak tam byly? Tomu by
radní měli přece věnovat pozornost už od roku mi-
nimálně 1989, lépe řečeno spíš už od roku 1945.

Vymetat umělce z náměstí, to je příliš levné, na
to nepotřebujete být ani zvlášť chytrý, ani zvlášť
kvalifikovaný. Kdyby tak radní řešili důležité věci,
které po nich zůstanou desetiletí jako svědectví
poctivé úřednické práce, to by bylo něco, ale to je
asi utopie. Tak se nedobrovolně (z donucení) smi-
řuji s tím, že jsem prostě asi holt ten busker. Jed-
nou zde, jindy po hodině hraní zase tam. Nejhorší
je stěhování nástrojů a aparatury a potřebného pří-
slušenství. Ale lidé se u mě zastavují, zpívají
a tančí. Určitě mají pak lepší náladu, vidím to na
nich. Fotí si mne a nahrávají.

•  Proč jste odešel z Karlova mostu?
Uměleckou komisi jsem nepřesvědčil. Zkoušeli

mě v roce 2002. Nějací mě neznámí lidé si mě vy-
slechli. Řekli mi, že hraju potichu na trombón, že

mě nikdo neuslyší. Přímo napsali, že „nehrajete na-
hlas, hrajete potichu“. Tak jsem se přemístil rovnou
na Staromák, kde jsem léta “potichu“ hrál (směje
se). Je to tam pěkně v zátiší. Na Karlově mostě to
pořádně foukalo. Využívám kostelní zdi, protože vy-
tváří přirozený rezonátor, stěna mé hraní zesiluje.

•  Jaký předvádíte žánr?
Jazz a vlastní písničky s vlastními texty.
• Co byste vzkázal posluchačům a radním

Prahy?
Radním bych vzkázal, že byly big bandy, byl Glenn

Miller, byl jazz. Dnes málokdo umí zpívat. Lidi pějící
spíše řvou. Upadla i rádia. V celé Evropě. V USA ale
ještě umí hrát, tam pořád umí zmáčknout ten trom-
bón. U nás nemáme už kulturu. Právě proto hraji
celou svojí duší. Žiji tím. Kdysi i ministerstvo vnitra
mělo vlastní big band. Když za mnou v současnosti
chodí policisté, že mě někdo udal, nemůžou na
místě posoudit kvalitu mého hraní. Řeší mě pau-
šálně, často i pokutama. Přitom mám ale v Praze
pořád zaplacené místo. Policisté by měli vědět, že
mám i licenci a neměli by otravovat a komplikovat
mi život, zvlášť když mě tam vidí hrát každý den.
Přesto to pořád dělají a vyštípávají mne z placu. To
bych řekl úředníkům. A posluchačům? Dokud se
mnou zpíváte, tančíte a máte radost z hudby, ze ži-
vota, nevzdám se a budu si dál plnit svůj sen.

Díky za rozhovor.
3. 2. 2020
https://cz.sputniknews.com

Lipa_01_2020_LIPA  23.04.20  18:42  Stránka 61



Posledním podnětem k sepsání tohoto elaborátu
je těžká manipulace s interpretací dějin, která se
odehrála v Evropském parlamentu (EP) – 19. září
2019 europoslanci odhlasovali Usnesení o vý-
znamu evropské paměti pro budoucnost Evropy,
v němž se naprosto nestydatě tvrdí, že – pouze –
německo-sovětská smlouva o neútočení (takzvaný
pakt Molotov-Ribbentrop) z 23. srpna 1939 připra-
vila půdu pro vypuknutí 2. světové války.

Pouze tato smlouva je totiž v onom hanebném,
historii deformujícím usnesení EP zmíněna. Ani
slovo o zrádné Mnichovské dohodě, ani slovo
o všech smlouvách o neútočení a přátelství, této
smlouvě předcházejících. O dlouhodobě předchá-
zejících západních investicích do německého
zbrojního průmyslu pochopitelně ani náznak. Jak
bylo dosaženo, že většina europoslanců takovou
nehoráznost odsouhlasila?

Finta byla v tom, že s touto totálně pokřivenou
interpretací dějin byla do stejného usnesení zařa-
zena pasáž odsuzující „veškeré projevy a propa-
gaci totalitních ideologií“. Poslanci nechtěli mít
máslo na hlavě, obzvlášť někteří, proto ze sebe ra-
ději udělali historické ignoranty. Jen málo z nich
mělo odvahu se proti této neslýchané manipulaci
postavit, i když celý návrh byl vnitřně rozporný
a zčásti dokonce lživý, tudíž nehlasovatelný.

Není totiž možné prznit historii, nota bene s od-
voláním na to, že „Unie je založena na hodnotách
úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie,
rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv,
včetně práv příslušníků menšin, a vzhledem
k tomu, že tyto hodnoty jsou všem členským stá-
tům společné“. Jistěže toto hnědnutí souvisí s na-
cismem, proto se budu zajímat (nejprve
teritoriálně, pak i jevově), co se pozoruhodného
v tomto směru v Evropě stalo, a to v době víceméně
jen nedávné.

UKRAJINA
Zde je nutno připomenout Usnesení EP z 25.

února 2010 o situaci na Ukrajině, které v bodě 20
s hlubokým politováním konstatuje, že se odstupu-
jící prezident Viktor Juščenko rozhodl posmrtně vy-

znamenat čestným titulem Hrdina Ukrajiny Ste-
pana Banderu, vůdce Organizace ukrajinských na-
cionalistů (OUN), která spolupracovala
s nacistickým Německem; v tomto ohledu EP dou-
fal, že nové ukrajinské vedení taková rozhodnutí
znovu zváží a zůstane nadále odhodláno respekto-
vat evropské hodnoty.

Avšak ještě v roce 2019 – Evropa sem, Evropa
tam – tisíce nacionalistických Ukrajinců stále sla-
vily Stepana Banderu pochodněmi a karnevalem.
Kyjev je za glorifikaci Bandery kritizován kromě EP
též řadou zemí včetně Ruska či Polska. Polský
Sejm v červenci 2016 dokonce přijal zákon, který
označuje zločiny z let 1943 až 1944 spáchané ban-
derovci na Polácích za genocidu. Ukrajinský par-
lament ale zařadil v prosinci 2018 datum
Banderova narození mezi významné státní udá-
losti. Podle neuvěřitelného vyjádření českého mi-
nistra zahraničí Tomáše Petříčka však jde pouze
o „vnitřní záležitost Ukrajiny“.

V září 2018 nazval předseda ukrajinské Nejvyšší
rady Andrej Parubij ve vysílání televize ICTV Adolfa
Hitlera za „největšího“ demokrata. Překvapivé?
V únoru 2019 zveřejnila Amnesty International kri-
tickou zprávu o stavu lidských práv na Ukrajině,
kde jsou napadáni nejen představitelé politických,
národnostních a dalších menšin, ale i jejich ob-
hájci.

Velký skandál posledních dní: Ukrajinský konzul
Vasyl Maruščinec byl odvolán ze svého postu
v Hamburgu poté, co německé ministerstvo zahra-
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hnědne Evropa
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ničí označilo jeho činnost za nežádoucí, neboť
vyšlo najevo, že na sociálních médiích obviňoval
Židy z rozpoutání druhé světové války, požadoval
smrt antifašistů a nechal se na své šedesátiny vy-
fotit s dortem ve tvaru Hitlerovy knihy a s nápisem
Mein Kampf.

Nicméně šestý odvolací správní soud v Kyjevě
rozhodl letos 17. prosince, že odvolání bylo nezá-
konné, a přikázal konzula znovu uvést do postu
a vyplatit mu ušlou mzdu. Proti tomuto rozhodnutí
okamžitě protestoval izraelský velvyslanec na
Ukrajině Joel Lion a doporučil Ukrajině, aby si
osvojila definici antisemitismu, vypracovanou In-
ternational Holocaust Remembrance Alliance
(IHRA).

Ministerstvo zahraničí Ukrajiny se zřejmě proti
tomuto rozsudku odvolá, nicméně velký stín zů-
stává nad jeho personální politikou, neboť Maruš-
činec se nijak svými názory ani před
spolupracovníky netajil. Ministerstvo Maruščince
na původní post nevrátilo, ale – velmi příznačně,
až přízračně – přeřadilo ho na post prvního tajem-
níka bezpečnostního odboru sekce pro boj proti
hrozbám z Ruské federace, jak informoval web
112UA. Tam zřejmě bude jeho „kvalifikace“ nejlépe
využita.

POLSKO
V březnu 2019 se v polských trafikách i v parla-

mentu objevilo nové číslo týdeníku Tylko Polsko.
Titulní článek Jak poznat Žida popisuje, jak podle
jména, antropologických rysů, slovních výrazů,
charakteru nebo dezinformačních aktivit odhalit
příslušníky židovského národa.

V protižidovském duchu pokračuje další článek
Útok na Polsko na konferenci v Paříži (míněn úno-
rový kongres o holokaustu v Paříži). Článek se ptá:
„Jak je můžeme porazit? Takhle to dál nemůže po-
kračovat. Patří jim celý svět, chtějí nadvládu nad
všemi národy, aby vytvořili celosvětový židovský
stát. Židovské ženy nemají vrozenou skromnost
jako ty polské.“

V březnu 2019 protestovaly stovky nacionalis-
tických Poláků v New Yorku (a v květnu ve Varšavě
desetitisíce) proti zákonu o odškodnění obětí ho-
lokaustu a dopouštěly se přitom antisemitských
výroků. The Justice for Uncompensated Survivors
Today (JUST) Act 447 má za cíl dosáhnout sprave-
dlnosti pro dosud neodškodněné oběti holokaustu.
Ukládá ministerstvu zahraničí podat zprávu, jak ev-
ropské země pokročily v nápravě křivd způsobe-

ných nezákonnou konfiskací či odejmutím majetku
v době holokaustu.

Polsko je přitom jediným evropským státem,
který dosud nepřijal zákon na odškodnění těch,
kteří přišli o svůj majetek za uhé světové války.
Polská vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) ar-
gumentuje, že Polsko bylo za druhé světové války
velkou obětí nacistického Německa a že není spra-
vedlivé žádat po Polsku, aby odškodnilo židovské
oběti, když samo nikdy nedostalo odpovídající re-
parace od Německa. Premiér Mateusz Morawiecki
v květnu 2019 dokonce prohlásil, že „židovské res-
tituce by byly něčím jako posmrtným nacistickým
vítězstvím“.

(K tomu je dobré číst knihu Jana T. Grosse Zlatá
žeň, jak zbohatly oblasti kolem nacistických kon-
centračních táborů v Polsku. Pak se objasní, proč
byl tento historik v Polsku zprvu oceněn – v roce
1996 byl prezidentem Aleksandrem Kwaśniews-
kým Grossovi a jeho ženě udělen Řád za zásluhy
Polské Republiky –, aby pak po publikování něko-
lika dalších Grossových kritických prací v roce
2016 polský prezident Andrzej Duda skandálně za-
žádal, aby Grossovi byl tento řád odebrán. Timothy
Snyder, americký historik, zkoumající evropské ge-
nocidy, prohlásil, že pokud bude Grossovi odebráno
jeho ocenění, vzdá se toho svého.)

V červnu 2019 v Lublinském vojvodství vandal
srovnal buldozerem se zemí místní kamenictví,
jehož vlastník se dlouhodobě podílel na renovaci
hrobů obětí holocaustu. „Násilník zničil dílnu i se
zařízením, dvě vozidla a také několik náhrobních
kamenů v ohrazeném pozemku kamenické firmy.
Na jednom z nich zanechal nápis Židé, zmizte!“, in-
formovala polská policie.

V téže době zaznamenali antisemitský incident
v Bialystoku, kde se skupina lidí pokusila překazit
koncert v rámci festivalu židovské kultury, který se
konal v jednom z kostelů. „Lidovou tradici“ obnovili
v městě Pruchnik a při „soudu nad Jidášem“ –
letos, na křesťanský Velký pátek – spálili figurínu
Žida. V květnu 2019 na parkovišti před stanicí po-
licie v Lodži jakýsi Polák postavil šibenici a oběsil
na ní figurínu žida. Strážci zákona zadokumenovali
jeho jednání, ale nebránili mu v jeho pokračování,
šlo prý o „svobodu projevu“.

LITVA
Od roku 2008 se konává na den nezávislosti 16.

února neonacistický pochod v Rize se svastikami.
Ačkoliv od roku 2008 zákon zakazuje nacistické
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a sovětské symboly, v roce 2010 litevský soud po-
volil veřejné zobrazování hákových křížů, protože
prý spíše jde o „litevské národní dědictví“ než
o neonacistickou symboliku.

Litevská židovská komunita kritizuje loňskou no-
velizaci zákona o „ochraně spotřebitelů“, která za-
kazuje maloobchodního prodej „zboží, které
zkresluje historická fakta Litvy, zpochybňuje histo-
rii, nezávislost, územní celistvost nebo ústavní po-
řádek Litvy“. Prezidentka litevské židovské
komunity Faina Kuklianská řekla: „Takové vágní
pokusy vlády chránit práva spotřebitelů jsou zdro-
jem úzkosti pro mezinárodní židovskou komunitu.
V Evropě, kde se rozšiřuje antisemitismus, a ze-
jména ve střední a východní Evropě, kde jsou při-
jímány zákony s cílem mít ,správnou‘ interpretaci
historie, musí Litva zůstat otevřená a demokra-
tická.“

Před historicky první návštěvou izraelského pre-
miéra Benjamina Netanjahua v Litvě v srpnu 2018
připustila litevská vláda odpovědnost za vraždění
Židů za války. Nicméně Efraim Zuroff, ředitel Simon
Wiesenthal Center, vyslovil politování, že Litva ne-
odsoudila žádného z těchto vrahů, kteří se ná-
sledně zúčastnili protisovětských akcí.

V březnu 2019 zamítl soud ve Vilniusu žalobu
amerického občana Granta Gochina proti glorifi-
kaci antikomunistického „hrdiny“ Jonase Noreiky
litevským Centrem pro studium genocidy a odporu
litevských obyvatel (LGGRTC). Gochin se ale hodlá
odvolat k Soudnímu dvoru EU. Podle Efraima Zu-
roffa, ředitele východoevropského odboru Centra
Simona Wiesenthala, se Noreika stal masovým vra-
hem poté, co byl v roce 1941za nacistické okupace
jmenován šéfem správy okresu Šiauliai.

V téže době, den před výročím akce, kdy byly
v kaunaském ghettu vražděny především židovské
děti, vydalo ke všemu toto litevské Centrum
(LGGRTC) prohlášení trivializující litevský podíl na
holokaustu, neboť prý „počet Litevců, kteří stříleli
Židy, byl nižší než u jiných národů“. Noreika byl
podle tohoto prohlášení naopak zachráncem Židů.

ESTONSKO A LOTYŠSKO
V červnu 2018 estonští Židé protestovali proti

odhalení pamětní desky důstojníkovi Waffen SS Al-
fonsi Rebanemu v městě Mustla.

Dne 16. března 2019 patřilo opět centrum Rigy
veteránům lotyšských divizí SS a jejich příznivcům.
Jejich pochod byl policií ochráněn od protestují-
cích. Legionářský den na památku boje na straně

nacistů je slaven každoročně od roku 1990. Lotyš-
ské úřady proti němu nic nepodnikly, ani předsta-
vitelé EU a/nebo NATO nikdy neprotestovali. V září
2019 lotyšský ministr obrany Artis Pabriks prohlá-
sil, že lotyšské legie SS jsou chloubou lotyšského
národa i státu.

Po loňském pochodu jsem se zajímal, co na to
naše ústavní instituce. Tristní rekapitulace – České
ministerstvo zahraničí mi ústy Ireny Valentové, zá-
stupkyně ředitelky Tiskového odboru, loni odpově-
dělo: „V historii mnoha národů se vyskytují stinné
i temné kapitoly, které i po letech budí kontroverze.
Nejinak je tomu v případě Lotyšska a účasti jeho
občanů po boku německých nacistických jednotek
v období druhé světové války. Je však plně v od-
povědnosti této svrchované a demokratické země,
aby se se svou minulostí vyrovnala. Ministerstvo
zahraničních věcí ČR považuje skutečnost, že par-
lament Lotyšska odmítnul pokus vyhlásit 16. bře-
zen státním svátkem za důležitý krok tímto
směrem.“

Úřad vlády ani Sněmovna se až do dnešního dne
neráčily vyjádřit, přestože jinak má zahraničního
pletichaření leckdo plná mluvidla. (Starostů měst-
ských částí se ptát nehodlám, protože v kompe-
tenčním zákoně nejsou, i když ministerstvo
zahraničí jim reálně přepouští část tvorby české
zahraniční politiky, to je ale věc premiéra.)

Senát loni reagoval prostřednictvím ředitele se-
kretariátu předsedy Senátu následovně: „Případné
stanovisko či vyjádření Senátu k této či jiným udá-
lostem by vzhledem k tomu, že Horní komora Par-
lamentu ČR rozhoduje ve sboru, muselo být
projednáno a posléze schváleno plénem. Mohu vás
informovat, že žádné usnesení ve výše uvedené
věci přijato nebylo a k dnešnímu dni není znám
žádný návrh, který by jakékoliv usnesení předklá-
dal na následující plénum. Není nám taktéž známo,
že by se k dané věci vyjádřili jednotlivé senátorky
nebo senátoři.“

Pouze Jiří Ovčáček, ředitel Tiskového odboru
a tiskový mluvčí prezidenta republiky, mi loni zaslal
vyjádření pana prezidenta Miloše Zemana, který
zachránil čest našich ústavních činitelů: „Esesák
vždy zůstane esesákem. A ti, kdo ho uctívají, jsou
hodni opovržení.“

ANTISEMITISMUS
Přejdu nyní k jevové stránce problému. Podle

průzkumu americké organizace Anti-Defamation
League (ADL) ve 14 evropských zemích (neznámo
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proč tu chyběla Česká republika) z listopadu 2019
zastává čtvrtina Evropanů antisemitské názory.

Nejčastější výskyt byl zaznamenán v Polsku, kde
antisemitské postoje zastává 48 procent obyvatel
(vzestup ze 37 procent v roce 2015), a na Ukrajině
46 procent (vzestup ze 32 procent v roce 2016).
V Maďarsku rozšíření antisemitských postojů
stouplo ze 40 na 42 procent. Obecně antisemitis-
mus ve východní Evropě posiluje, zatímco na Zá-
padě většinou zůstává na ustálené úrovni.

Sedmapadesát členů Sněmovny reprezentantů
amerického Kongresu v dubnu 2018 odsoudilo pře-
krucování historie holokaustu na Ukrajině a v Pol-
sku. Zatímco polský zákon týkající se interpretace
holokaustu je znám a široce kritizován, ukrajinské
státní sponzorování a glorifikace ultranacionalis-
tických kolaborantů s nacisty a vylepšování jejich
vražedné minulosti není v centru pozornosti. Po-
dobné jevy se podle kongresmanů dějí i v pobalt-
ských a dalších východoevropských státech.

DEFORMACE DĚJIN
Jak se manipuluje s dějinami, předvedl historik

Jan Rychlík v deníku Právo 18. prosince, když na-
psal: „Roli SSSR při porážce Německa nikdo ne-
zpochybňuje, ta byla skutečně zásadní. Ale je třeba
také říci, že německo-sovětský pakt a faktická
spolupráce SSSR a Německa v letech 1939–1941
nepatří k obdobím, které by bylo zapsáno ‚zlatými
písmeny‘ v ruských a českých dějinách a v ději-
nách Evropy vůbec. Není žádným přepisováním
dějin, jestliže to říkáme nahlas.“

Přepisováním dějin to není, ale je to jejich těžkou
deformací. Proč neřekl historik ani potichu vůbec
nic o polsko-německé smlouvě z roku 1934, která
trvala až do dubna 1939, jejímž důsledkem bylo
torpédování jakýchkoliv snah o kolektivní evrop-
skou obranu proti nacistům?

Byla to ostatně první smlouva o přátelství s na-
cistickým Německem, kterou ministr zahraničí Pol-
ské republiky Beck komentoval slovy: „Polsko
o své vůli prohlašuje, že od nynějška spojuje svůj
osud s osudem Německa... Polská vláda se pro-
hlašuje od nynějška za osvobozenou od jakýchkoliv
závazků vůči Československu a připomíná svoje
přání stanovit společnou hranici s Maďarskem.“

Proč onen statečně nahlas hovořící historik ne-
mluví o papíru, jímž mával Neville Chamberlain na
smutně proslulém záběru? Nebyla to Mnichovská
dohoda, ale pakt o neútočení a přátelství s nacis-
tickým Německem podepsaný 30. září 1938. Ne-

dlouho poté podepsala podobný pakt Francie,
v roce 1939 Dánsko, Estonsko, Litva a jako po-
slední i SSSR.

Stalo se tak poté, co se – slovy Winstona Chur-
chilla – „návrhy Sovětského svazu ignorovaly. Po-
litici nehodili jeho sílu na misku vah proti Hitlerovi,
zacházeli s ním lhostejně, neřku-li pohrdlivě, a Sta-
lin na to nezapomněl. Události se odehrály tak, jako
by sovětské Rusko neexistovalo. Za to jsme později
draze zaplatili.“

Proč onen jinak rozpovídaný historik nemluví
o Mnichovské dohodě, v jejímž důsledku spadl na-
cistům do klína český zbrojní průmysl? Churchill
řekl na toto téma: „Rozdělení Československa pod
britským a francouzským tlakem bude znamenat
úplnou kapitulaci západních demokracií před na-
cistickou hrozbou. Nepřinese Anglii ani Francii mír
ani bezpečnost. Naopak, uvede obě mocnosti do
ještě nevýhodnější a nebezpečnější situace.
I pouhá neutralizace Československa by zname-
nala uvolnění 25 německých divizí, které by ohro-
žovaly Západ, a kromě toho by otevřela
triumfujícím nacistům cestu k Černému moři.
Ohroženo je teď nejen Československo, ale i svo-
boda a demokracie všech národů. Domněnka, že
je možné zajistit si bezpečnost tím, že malý stát
bude vržen jako kořist vlkům, je osudový klam. Ně-
mecký válečný potenciál vzroste za krátkou dobu
mnohem rychleji, než budou Anglie a Francie s to
podniknout nezbytná opatření na svou obranu.“

Proč onen po větru hladce mluvící historik ne-
řekne nic o dohodě, kterou podepsaly 15. března
1939 v Düsseldorfu Říšská skupina Průmysl a Fe-
deration of British Industries, v níž se mimo jiné
praví: „Obě organizace mají společný cíl – vyloučit
v důsledku této smlouvy nezdravou soutěž mezi
britským a německým průmyslem a co nejdoko-
naleji rozvíjet průmyslovou spolupráci obou zemí.
S potěšením oznamují, že další průmyslová odvětví
už projevila zásadní ochotu k brzkému jednání.
S uspokojením rovněž zjišťují, že mezi devíti prů-
myslovými odvětvími byla již jednání navázána
a toho času jsou vedena.“

Když onen nic nepřepisující historik mluví
o „faktické spolupráci“ s nacistickým Německem,
proč nemluví o masivních amerických investicích
do německého zbrojního a chemického a výpočet-
ního průmyslu, bez nichž by zřejmě Hitlerovi po-
hrobci dodnes pouze bezzubě vyřvávali po
mnichovských pivnicích?
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Proč nemluví o ropných dodávkách firmy Stan-
dard Oil nacistům, které trvaly celou válku, když je
tak statečný a nic nepřepisuje? Copak tento aka-
demik neví o několika tisících vyšetřovatelů ame-
rického ministerstva financí, kteří se zabývali
pouze případy porušení amerického zákona o zá-
kazu obchodu s nepřítelem?

WIESENTHALOVO PROROCTVÍ
Simon Wiesenthal řekl v roce 1998 novináři Sta-

nislavu Motlovi: „Mám čím dál neodbytnější pocit,
že staří nacisté jsou stále ve výhodě. Nahrává jim
k tomu i zcela oprávněné stíhání těch, kteří se po-
díleli na zločinech komunismu. Staří nacisté jsou
pochopitelně silně anti-
komunističtí, a pokud
se svých zločinů do-
pouštěli v pozdějším
východním bloku,
budou čím dál hlasitěji
tvrdit, že oni vlastně
první pochopili nebez-
pečí komunismu, a tak
proti němu usilovně bo-
jovali za blaho celé Ev-
ropy. A hodně lidí,
hlavně mladých, bude
na to slyšet.“

Snaha o zlehčování
nacistických zločinů již
začala jejich srovnává-
ním se stalinismem
a komunismem a lze sledovat již i Wiesenthalem
naznačené pokusy o vyviňování nacismu ve jménu
nacistického hesla, že vlastně chránili Evropu před
bolševismem

Tato snaha o zlehčování nacistických zločinů již
začala jejich srovnáváním se stalinismem a komu-
nismem a lze sledovat již i Wiesenthalem nazna-
čené pokusy o vyviňování nacismu ve jménu
nacistického hesla, že vlastně chránili Evropu před
bolševismem. Můžeme jen dodat, že celá atmo-
sféra je poznamenána proliferací peněz z nacisty
(a ustašovci) ukořistěného lupu za druhé světové
války, největšího v historii lidstva.

Takže první fáze jsme již identifikovali. Ani práv-
níci se příliš nevzrušili tím, že postavit zákonem na
roveň nacismus a komunismus zřejmě znamená
porušení jiného zákona (§ 405 trestního zákoníku,
popření holokaustu). Nenechali se ani zneklidnit
ustavičnými obhajobami až oslavou nacistických

kolaborantů (banderovci, vlasovci), což v podstatě
je zřejmě též porušením zákona (§ 403 trestního
zákoníku, propagace nacismu).

Nyní bude jen na nás, zda se nacistům podaří
uskutečnit jejich původní záměry. A nesmí nás
plést, že se jejich pokračovatelé budou snažit vy-
padat jinak, a dokonce se budou od nacismu ha-
lasně distancovat. Mohou se pitvořit, jak chtějí, ale
platí biblické „po ovoci poznáte je“. Přijdou totiž
z nečekané strany a v nečekaném převleku!

Poslyšte, co na toto téma napsal ve své eseji
Jistá teorie o tyranech moudrý anglický spisovatel
Gilbert Keith Chesterton (1875–1936): 

„Tyranie vždy vchází nehlídanou branou... Vždy
přichází pod záminkou, že chrání něco, co lidé
opravdu chtějí mít chráněno – náboženství, veřej-
nou spravedlnost nebo slávu vlasti... Všechny ty-
ranie jsou vždy nové tyranie. Něco takového jako
stará tyranie prostě neexistuje... Z těchto evident-
ních historických faktů vyplývá jediné mravní na-
učení. Hledáte-li tyrany, nehledejte je mezi zdánlivě
evidentními typy mužů, kteří utiskovali lidi v minu-
losti... Ať je nový tyran čímkoli, nikdy nebude nosit
stejnou uniformu jako starý.“

Nacistický Moloch rád opět ochrání Evropu před
židobolševiky i menševiky, stalinisty a leninisty,
marxisty, komunisty, socialisty. Ale jako vždy, bude
něco za něco, bude požadovat lidské oběti. Židé už
v Evropě skoro nejsou, ale jako druhý chod kdysi
Moloch dostal slíbené Slovany. A Moloch nezapo-
míná. Slované ano?

27. 12. 2019
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Produkt vám dodá: Dobré knihy
Cena 143,- Kč s DPH
Popis produktu:
Ruku v ruce s vyháněním německy mluvících

Čechů, Moravanů a Slezanů ze Sudet bezpro-
středně po konci druhé světové války byly celé ro-
diny – ženy, děti i starci – po desetitisících
zavlékány k nuceným pracím. Zbaveni veškerých
práv a degradováni na jakési humanoidní pracovní
nástroje byli někdejší jihočeští krajané s němec-
kým mateřským jazykem vydáni zcela na milost
novopečeným pánům, jež do privilegovaného po-
stavení všemocných otrokářů, kteří nemusí nic
a mohou všechno, katapultovala toliko příslušnost
k českému etniku. České poválečné (!) koncent-
rační tábory s masovými hroby ztýraných a k smrti
sedřených Sudetoněmců vrhají na budování pro-
klamované „demokratické společnosti“ po 8.
květnu 1945 stín mnoha pochybností. Lze svobodu
jedněch budovat zotročováním druhých? I takovou
otázku si jistě položí nejeden hloubavý současník,
jenž se obeznámí s obsahem tohoto historického
dokumentu. Prostřednictvím autorizovaných oči-
tých svědectví, názorných map s jednotlivými tran-
sporty, jakož i přetištěného archivního materiálu

s odbornými analýzami tato publikace dokládá ne-
lidské zacházení a bezohledné vykořisťování civil-
ních občanů otrockou prací, občanů, jejichž
jediným proviněním bylo, že mluvili německy. Je-
likož se autor zaměřil na dobře zdokumentované
transporty a nucené práce jihočeského okresu
Stříbro a jeho okolí, jsou zde líčené události bohu-
žel jen detailně popsanou špičkou ledovce na
kontě českých krutostí, jež byly téměř před sedm-
desáti lety, v době míru a osvoboditelských nálad,
na denním pořádku.

Počet stran: 128
Rok vydání: 2014
Vydalo: Guidemedia etc
Vazba: brožovaná
Ověřený zákazník doporučuje produkt:
Velmi dobře napsáno i pro člověka neznalého

doby. Vzhledem k sudetoněmeckým kořenům si
mohu "živěji" představit co rodina zažila.

Přidáno: 29. května 2018
Je tato recenze užitečná?

Ano      Ne
https://knihy.heureka.cz/
Přetištěno v plném znění a bez korektury textu.

Pozn. red. Lípy 12. 2. 2020

Schmutzer Reinhard - Deportace a nucené práce něměckých
obyvatel okresu Stříbro v ČSR po II. světové válce

Pražská špína se vypořádala s maršálem, 
který Prahu uchránil před osudem Varšavy LUBOMÍR MAN

Zoufalství a bezmocný vztek stoupá v hrdle nad činem, který co do ohavnosti nemá v naší historii ob-
doby. Odhlasovali si, že maršál a osvoboditel Prahy, protože je Rus, musí z Prahy zmizet, ale ve strachu,
že by se mohl odkudsi přihrnout dav rozumných lidí, kteří by jejich zamýšlené amputaci maršála Koněva
od české země zabránili, čekali na vhodnou příležitost. Předpokládal jsem, že to bude noc, ale noc se
jim pro odpornost toho, co chystají, zdála pláštíkem příliš děravým. Čekali na cosi bezpečnějšího, a ko-
ronavirus jim to přinesl. Ulice a všechny pražské plochy se vyprázdnily, lidé, vyděšení morovou nemocí
za sebou zamkli dveře, a ty se naopak dokořán otevřely zločincům.

Vydali povel a shluk námezdníků vyrazil opuštěným Náměstím interbrigády k soše muže, který
8. května 1945, kdy Praha chroptila pod náporem německých hrdlořezů, vydal části svých vojsk rozkaz
k rychlému nočnímu přesunu na Prahu. Došlo k němu v noci z 8. na 9. května a Koněvova vojska při
něm i při následných bojích se zbytkem německých vojsk v okolí Prahy ztratila 692 svých mužů.

Před polednem v pátek 3. 4. 2020 byla z vůle lidské spodiny českého národa odříznuta socha maršála
od svého piedestalu, z jeřábu byla spuštěna oprátka, kterou maršálovi vložili pod paže, jeřáb maršála nad
piedestal zvedl a položil na korbu náklaďáku, který osvoboditele Prahy odvezl do muzeálního zapomnění.

Adolf Hitler a krvavý polní maršál Schörner, jako poslední Koněvův sok z českého území, ze záhrobí
barbarskému činu s radostí aplaudují. 4. 4. 2020
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VÁCLAV SEDLÁČEK VE STÍNU
JANA OPLETALA
(Střípek z historie - 28. říjen 1939) FRANTIŠEK KNÍŽEK

„Lépe jest dobře zemříti, nežli zle živu býti.“
(Mistr Jan Hus, 1369 - 1415)

Každý národ má své hrdiny, ten náš však na ně-
které z nich příliš rychle zapomíná, nebo je ani
nezná

PROLOG
Rok kulatých výročí je příležitostí uvědomit si

paradoxy naší paměti. Takovým paradoxem je
stopa dvou mladých lidí, kteří zemřeli v říjnu a li-
stopadu 1939 na střelná zranění. Kdo tehdy zmáčkl
spoušť, není dodnes zcela objasněno. Jméno prv-
ního je symbolem, druhý je skoro zapomenut. Jan
Opletal je pevnou součástí našich dějin. Ale Václav
Sedláček musí o pozornost dále usilovat.

SHRNUTÍ OSUDŮ VÁCLAVA SEDLÁČKA A JEHO
RODINY

Václav Sedláček se narodil 22. dubna 1917
v Recklinghausenu u Dortmundu (Severní Porýní-
Vestfálsko) do rodiny českých havířů, kteří sem, do
západní části Německa, odešli za prací ještě před
1. světovou válkou. V té době zde žilo mnoho čes-
kých havířů, třeba celá ulice Dortmunde Strasse,
sahající z Recklinghausenu až k okraji Dortmundu,
byla česká. Zdejší Češi si udržovali silné vlastene-
ctví, například jejich spolek Komenský pořádal až
do svého zákazu Adolfem Hitlerem ve 30. letech 20.
století pravidelně české plesy, na kterých hrála ob-
líbená dechovka Pricha nejnovější šlágry z Čech.
Hrál v ní na klarinet i Václavův otec, a jeden ze
strýců na trubku. S příchodem Hitlera ale toto
všechno skončilo. Čeští věřící už ani nemohli po-
slouchat mše a dostávat rozhřešení v češtině. Vác-
lavovi rodiče a příbuzní si ale stále ponechávali
domovské právo v Čechách, a dokonce jezdili z Ně-
mecka do Čech jako záložníci na vojenská cvičení.
To samozřejmě okolní Němci nelibě nesli: „Po-
stupně vůči nám Čechům začala stoupat nenávist.
Často nám ve škole němečtí spolužáci nadávali.
Václav si nenechal nic líbit. Hned se rval. On Němce
přímo nenáviděl," vzpomínala před několika lety

Václavova příbuzná Anna Švandová, žijící v Ústí nad
Labem. Jak dodala, důvodem ke zmlácení českých
dětí přesilou svých německých spolužáků stačilo,
jen když na sebe promluvily česky…

Po základní škole se začal Václav učit na hor-
níka, ale když přišla světová hospodářská krize,
a v dolech se začalo propouštět, vyhodili Němci
jako první všechny pro ně rasově méněcenné
Čechy. Klan Sedláčků se tedy rozdělil: část odešla
hledat štěstí do Sovětského svazu (záhy se ale
mnozí vrátili do Čech), jiní šli do Francie. A v letech
1932 a 1933 se do Čech vrátili i rodiče Václava
(Václav Sedláček, nar. 27. 3. 1895, Merklín u Pře-
štic; Božena Sedláčková, rozená Holbergrová, nar.
5. 6. 1898, Litice u Plzně) se syny Josefem (nar. 30.
12. 1915, Recklinghausen), Václavem a Karlem
(nar. 10. 11. 1919, Recklinghausen). Nový domov
našli v Ústí nad Labem ve čtvrti Předlice (nynější
ulice Hrbovická 76/19), nedaleko hnědouhelných
dolů a mladý Václav tam dále pokračoval jako hor-
ník, ale zároveň byl v učení v ústecké pekárně Ka-
roliny Watzkeové v Hrnčířské ulici.

Jenže už o šest let později musel zase utíkat,
když Ústí nad Labem okupovala v říjnu 1938 ně-
mecká armáda (předtím ještě stačil nastoupit jako
voják během mobilizace do Československé ar-
mády). V Ústí zůstali jen rodiče a nejstarší syn
Josef, Václav s Karlem zamířili do zbytku zatím
ještě snad svobodného Československa. Václav si
našel novou práci ve smíchovské pekárně Ladi-
slava Vrbického, Karel u pekaře Josefa Pažouta na
Starém Městě. Ale už za pět měsíců je Němci do-
stihli i tady, když 15. března 1939 okupovali zbytek
ČSR. V Praze pracoval Václav Sedláček jako pekař-
ský učeň, a byl členem Sokola a Mládeže Národ-
ního souručenství.

To už se ale mladík, který po těchto svých zku-
šenostech Němce bytostně nenáviděl, rozhodl pře-
stat utíkat a Němcům začít splácet rány, které od
nich utržil. V sobotu 28. října 1939 si pod vlivem
ilegálně vylepovaných letáků v pražských ulicích,
zvoucích všechny slušné Čechy do ulic, oblékl ne-
dělní šaty, bílou hedvábnou košili, modrý svetr
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a šedočerný kabát, a s národní trikolorou na klopě
vyrazil do ulic hlavního města, kde to vřelo vlaste-
nectvím na straně jedné, a rasovou nenávistí na
straně druhé. Takhle otevřeně doposud Češi proti
německé okupaci nevystoupili. Takovou protina-
cistickou a protiněmeckou demonstraci si nemohli
nechat Němci líbit. Odpoledne toho dne už Adolf
Hitler v Berlíně ztratil po zprávách, že německá po-
licie a jednotky SS a gestapa situaci nezvládají, tr-
pělivost a telefonicky nařídil K. H. Frankovi uklidnit
situaci za každou cenu, třeba i za použití těžkých
zbraní.  Demonstrující čeští vlastenci před přesilou
SS, gestapa a protektorátní policie na koních po-
malu ustupovali z Václavského náměstí do dnešní
Žitné ulice, kam v tu dobu německá policie vytla-
čovala z dnešního Náměstí Míru další tisíce de-
monstrantů. A pak se ozvala střelba, když němečtí
policisté zahájili výstražnou palbu. Na rohu ulic
Žitná a Ve Smečkách, kterými byl hnán dav lidí, se
zrovna nacházeli i Václav Sedláček a Jan Opletal.
S velkou pravděpodobností, hraničící až s jistotou,
se ani osobně neznali. Vždyť se každý pohyboval
ve zcela jiném prostředí. Jeden byl student, druhý
dělník, ale spojila je účast na tomto velkém anti-
fašistickém vzedmutí proti okupantům. Dělilo je od
sebe jen pár metrů a také dva roky věku - Sedláček
byl 22letý a Opletal 24letý.  Okamžitě bylo zasa-
ženo vícero lidí. Václav byl okolo 18:25 hodin na
křižovatce ulic Žitná a Ve Smečkách střelen do
prsou a kácí se jako podťatý. Umírá na místě. Na
stejném místě byl zasažen střelou do břicha bu-
doucí idol II. odboje, medik Jan Opletal, který
svému zranění podlehne ovšem později v nemoc-
nici.

Podle pitevního protokolu, který vypracoval ra-
kouský nacista, patolog Günter Weyrich, byl Václav
oblečen do bílé hedvábné košile. Ten den byl tedy
pro něho svátkem. Pitva potvrdila ránu přímo do
srdce. Mladý pekař s velkou pravděpodobností ale
nezemřel hned, se smrtí prý jeho silné tělo bojovalo
ještě několik dalších minut…

Jeho pohřeb se konal 4. listopadu 1939 na hřbi-
tově v Braníku a směli se jej zúčastnit pouze jeho
nejbližší příbuzní a známí (některé zdroje ale hovoří
o „množství Pražanů“). Noviny dostaly zákaz o po-
hřbu informovat a celý pohřeb byl monitorován ně-
kolika protektorátními policisty v uniformách
a příslušníky německého gestapa. Jeho rakev nesli
čtyři Sokolové v civilu, neboť sokolský kroj nebyl
úřady povolen. Podle Sedláčkovy tety paní Pu-

chmajerové nad
hrobem nikdo ne-
směl pohovořit
a nebyl tu přítomen
ani kněz. Byl to
tichý pohřeb, ne-
směl se stát další
protinacistickou
manifestací. Oku-
pační úřady by nej-
raději, aby se na
vše rychle zapo-
mnělo. 

V manifestaci přerostlo teprve poslední rozlou-
čení s Janem Opletalem dne 15. listopadu 1939,
když podlehl utrpěnému smrtelnému zranění. Tato
událost již předurčila dramatické a tragické dny
příští.

Smutné je, že vlastní rodina se o poslední místo
spočinutí svého Václava starala jen do poloviny 60.
let, a protože v roce 1965 už nikdo za hrob neplatil,
zanikl. Sedláčkův hrob byl tedy zrušen a místo pro-
dáno. Žel v době, kdy se na branickém hřbitově
stavěl důstojný památník s uložením ostatků všech
místních, padlých v boji proti nacismu, na Václava
Sedláčka nikdo nevzpomněl. A tak se stalo, že ani
nebylo kde mu položit malou kytičku či zapálit
svíčku. Památka na něho se pomalu začala vytrá-
cet z povědomí veřejnosti…

Teprve v listopadu 1989 byl v Žitné ulici, na zdi
farské zahrady, z iniciativy SSM, odhalen památník
obětem střelby do davu lidí na protinacistické de-
monstraci 28. října 1939. Nese nápis: 28. X. 1939,
J. Opletal, V. Sedláček. Non omnis moriar (Nezemřu
celý, ve smyslu Něco po mně zůstane). Je chvály-
hodná praxe posledních let, že vysokoškolští stu-
denti z iniciativy Studentské komory Rady
vysokých škol vždy po pietním aktu u Hlávkovy ko-
leje jdou průvodem až k této pamětní desce, vyve-
dené ve dvojbarevné žule. Zde se zastaví a vzdají
čest i dělníku Sedláčkovi.

„Václav Sedláček se stal pravděpodobně vůbec
první obětí nacistických okupantů v Protektorátu
Čechy a Morava. Kupodivu ale zůstal po desetiletí
anonymním hrdinou. Když už ho nějaká učebnice
v souvislosti s Janem Opletalem zmínila, zkomolila
mu křestní jméno na Otakar. Nebyla známa ani
jeho podoba. Snad jediné, co se o něm bezpečně
vědělo, že byl dělník, a ne student,“ říká historik
ústeckého muzea Martin Krsek. 
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Přitom v Ústí nad Labem žili jeho rodiče a další
členové rodinného klanu, kteří se do Českosloven-
ska vrátili v roce 1945 na výzvu státu, osídlit po-
hraničí po odsunutých Němcích, až do konce 70.
let. Marně čekali na ocenění oběti svého syna, pak
rezignovali a o hrob zastřeleného syna v Praze se
dokonce přestali starat úplně. Ten byl proto v roce
1965 zrušen jako opuštěný, a tak zmizela jediná
památka na statečného Václava. 

Koncem šedesátých let zapadl i návrh pojmeno-
vat po něm 14. základní školu v Ústí nad Labem.
A začátkem 90. let se jeho jméno překvapivě ne-
dostalo ani do seznamu pro přejmenování ulic se
socialistickými jmény. „Jan Opletal přitom svou
ulici v Ústí nad Labem dostal, byť nemá k městu
sebemenší vazbu. Bohužel, Václava Sedláčka si
tady v Ústí připomínáme jen v historických pracích,
ale svou ulici tady dodnes nemá,“ potvrdil Martin
Krsek. V Praze - Michli je po Sedláčkovi pojmeno-
vána ulice.

Je to zvláštní osud. Václav Sedláček, ačkoliv se
narodil v Německu, několikrát osvědčil své češství
a autentický vztah k Československé republice.
Dvakrát prchal před Němci a nacisty (1933 a 1938)
a ani 28. října 1939, kdy mohl sedět v klidu do-
mova, nezůstal stranou. Vyšel do pražských ulic
a zúčastnil se zakázané protiněmecké demon-
strace. Možná měl na klopě malou trikoloru, což
byla vlastenecká »legitimace«, kterou si v této
době dost Čechů manifestačně připnulo. I to bylo
za německé okupace ale hrdinství.

Když 2. světová válka skončila, mlčení o okol-
nostech Václavovy smrti pokračovalo i bez oku-
pační cenzury. Ten smutný příběh se vyprávěl jen
v kruhu široké rodiny Sedláčků. Proč? V roce 1945
se totiž do osvobozeného Československa vrátila
větší část Václavových strýců a tet s rodinami
z Recklinghausenu. Podlehli výzvám republiky, aby
přišli pomoci s budováním českého pohraničí. Ne-
chali své postavení, majetky a přátele v Německu,
a zamířili do Ústí nad Labem za Václavovými rodiči,
kde měli dostat domy a byty po odsunutých Něm-
cích. Čekalo je ale rozčarování. Češi se tady k nim
mnohdy chovali hůř než Němci v Říši. Považovali
totiž tyto navrátilce za sudetské Němce. „Učila
jsem se česky až tady v pětačtyřicátém, lidi mi ne-
věřili, že jsem Češka. Stačilo, abych promluvila
s akcentem, a měla jsem to spočítané. V práci mi
kvůli tomu dávali nižší plat, jen tolik, co brali
Němci. Kolikrát jsem litovala, že jsem z Německa

odcházela," posteskla si sestřenice Silvia Ebrlová.
Podobné ústrky zažívala i sestřenice Anna a možná
by je zažíval i Václav, kdyby ještě žil. Určitě i v jeho
češtině zazníval ten nenáviděný sudeťácký akcent.

Václavovi rodiče rezignovali. Nejspíš proto se
přestali starat o hrob zastřeleného syna v Braníku
a ten byl v roce 1965 zrušen jako opuštěný. „Starý
Václav Sedláček o synovi jen tak s někým nemluvil,
ale když na to přišla řeč, bylo vidět, že to těžce nese,
že se na něj takhle zapomnělo. Přičítal to česko-
německému původu rodiny," říká Stanislav Šimek,
jenž s Václavovým otcem hrál mnoho let v Ústí v de-
chové kapele. Spolu s příbuznými se snažil v tomto
městě prosadit alespoň nějakou památku na Vác-
lava Sedláčka. Koncem šedesátých let zapadl návrh

pojmenovat po něm ústeckou 14. základní školu.
Začátkem let devadesátých se Sedláčkovo jméno
překvapivě nedostalo ani do seznamu pro přejme-
nování „socialistických" ulic. Paradoxně Jan Opletal
svou ulici v Ústí nad Labem dostal, byť nemá k to-
muto městu sebemenší vazbu.

V posledním desetiletí někteří badatelé pokročili
v mapování životního osudu Václava Sedláčka (22.
dubna 1917 Recklinghausen, Severní Porýní-Vest-
fálsko - 28. října 1939 Praha, Protektorát Čechy
a Morava). Z nově objevených dokumentů a svě-
dectví vyplývá, že Václav ani Jan nejspíš nebyli
obětí policejních sil (německých a ani těch protek-
torátních), ale určité německé dokumenty a indicie
(například malá ráže použitého střeliva) vedou
(ne)přímo ke dvěma konkrétním osobám z praž-
ského německého prostředí. Oba možní pachatelé
vražd již nežijí.

Rovněž se alespoň skromnou formou podařilo
připomenout Václava Sedláčka v Ústí nad Labem
(kde žil s rodiči před německým záborem pohra-
ničí) a na hřbitově v Braníku.
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TAJEMSTVÍ HROBU Č. 2N, 47
Dokumenty uvádějí různá místa, kde nakonec

ostatky Václava Sedláčka, pracovitého, přátelského
a skromného člověka, skončily. Vodítkem mohl být
hromadný hrob s pomníkem obětem fašistické
okupace, který byl po válce zřízen přímo na bra-
nickém hřbitově. Z okolí sem přivezli padlé. Ale
rychle se ukázalo, že na Sedláčka se z nejasných
důvodů zapomnělo.

Historik Martin Krsek našel ale zmínku, že rakev
s ním byla spuštěna do hrobu č. 47 ve II. oddělení.
Je to ale už hodně dávno, přes 80 let. Často se totiž
ostatky při předání novému nájemci hrobového
místa vyzvednou a pohřbí na jiném místě. Nebo se
jednoduše odvezou do krematoria.

„Moje maminka říkala, že máme v hrobě něja-
kého německého vojáka. Říkala, že by tam měl
být,“ svěřila se deníku MF DNES nynější majitelka
hrobu č. 47, ležícího kousek od vstupu. Že naopak
jde o jednu z prvních obětí německé okupace,
vůbec netušila.

„V hrobě s označením 2N, 47 byl kdosi uložen
v roce 1914, v roce 1929 zde byla pohřbena žena
odlišného jména, v roce 1939 Sedláček a o dva-
cet let později ostatky pěti lidí v urnách označe-
ných jinými jmény. Čili tu byl další nový nájemce
hrobu. Následující urna přibyla šest let nato.
A pak se v roce 1999 objevuje další úplně jiné
jméno. To znamená, že tento hrob byl za posled-
ních sto let pronajatý xkrát,“ pátrá v databázi
Oldřiška Dvořáčková ze Správy pražských hřbi-
tovů. 

Že hrobová místa tak často osiří a změní se ná-
jemce, není v Praze nic neobvyklého. Lidé v hlav-
ním městě třeba jen pracovali. Když zemřeli,
pohřbili je sice na některém z pražských hřbitovů,
ale rodiny žily jinde, nebo odešly. A časem o hroby
svých příbuzných ztratily zájem.

A jak to tedy dopadlo se zapomenutým Václa-
vem Sedláčkem? „Je to normální kopaný hrob.
A vidím, že tam pořád jeho tělo je. Zůstalo tam,“
potvrzuje Dvořáčková. Nakonec se tedy ukazuje, že
opravdu stále leží v hrobě č. 47 v Braníku, byť už
patří úplně jiné rodině.

PRAHA 28. 10. 1939
V davech protestujících Čechů v Praze ten den

bylo rovněž plno provokatérů, třeba německých
studentů Německé univerzity, kteří strhávali čes-
kým účastníkům zatím ještě pokojných demon-

strací trikolory, dokonce i odznaky Národního sou-
ručenství, což byla legální instituce.

Původně klidná, pokojná a důstojná manifestace
měla vyvrcholit v šest hodin večer 28. října na Vác-
lavském náměstí dvěma minutami ticha a uctěním
památky 28. října.

Ovšem dvě minuty ticha nebyly. Eskalace si -
tuace byla do značné míry způsobena zásahy zmí-
něných německých provokatérů, ale zřejmě
i příslušníků německé policie a bezpečnostního
aparátu - tedy gestapa a Waffen SS, které pene-
trovaly do davů a potom brutálně zasáhly. To vše
ale až v druhé části událostí památného 28. října.

V podstatě tedy ještě dopoledne byl relativně
klidný průběh české manifestace. Lidé chodili slav-
nostně oblečeni v masaryčkách, s trikolorami. Do-
cházelo jen k menším incidentům, nicméně klid
a pořádek se dařilo udržet.

Změna nastala odpoledne, kdy končí úřady, zá-
vody a podniky. V tu chvíli do centra proudily davy
lidí. A dalo by se říct, že z dělnických čtvrtí i mani-
festačním způsobem. Odhaduje se, že se jen toho
dne prodalo 20.000 trikolor. 

První zásahy okupační moci jsou mírné. Po
obědě došlo k demonstračnímu pochodu Zbraní SS
Václavským náměstím, a to situaci zradikalizovalo.
Pak dochází skutečně k masovým manifestacím,
provolávání různých hesel („Pryč s okupanty“,
„Sláva Benešovi“, dokonce i „Sláva Stalinovi“),
takže atmosféra zde byla velmi zjitřená.

Pokud jde o protektorátní policii, zasahovala
především obušky, a za pomoci koní vyklízela Vác-
lavské náměstí. Střelbu používaly především ně-
mecké pořádkové složky.

Jsou dokonce hlášeny případy, že protektorátní
policisté kryli některé demonstranty, když za nimi
běželi příslušníci německých bezpečnostních slo-
žek a chtěli je zatknout, tak obstoupili toho člověka
a umožnili mu utéci. V německých dokumentech
jsou na ně potom stížnosti, že se snažili chránit tyto
„šovinistické živly“. Takto například byl umožněn
i útěk mladému muži, který natáčel demonstrace
na filmový pás.

Docházelo ke střelbě ze strany německé policie.
Šlo o varovné výstřely a nemířenou palbu, byť mi-
nimálně 13 lidí bylo touto střelbou zraněno.

ÚMYSLNÁ VRAŽDA?
Kdo to tedy Jana Opletala vlastně postřelil? Spi-

sovatel Zdeněk Vyhlídal, který se jeho případem
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také zabýval, píše: „Když se pak 28. 10. 1939 prů-
vod demonstrantů v pražských ulicích dostal do
nepřehledné situace, najednou Jan Opletal zavrá-
voral a po chvíli se začal kácet. A nikde žádní vojáci
nebo policisté. Jak sám uvedl při lékařském ošet-
ření, v průvodu náhle pocítil, jako by mu někdo
prudce do břicha vrazil loktem. Po chvíli se mu
udělalo špatně. Do pražské Všeobecné nemocnice
jej přivezli čeští strážníci a do půl hodiny byl na
operačním stole.“

Lékaři zjistili, že projektil zasáhl jednou tlusté
a čtyřikrát tenké střevo. Operujícím lékařem byl
profesor Václav Pačes. Ten usoudil, že podle úhlu
střely kdosi stiskl spoušť zbraně hodně zblízka.  

Vědec Václav Pačes k tomu uvedl: „Můj tatínek
byl za války asistentem Arnolda Jiráska na chirur-
gické klinice a měl službu zrovna ve
chvíli, kdy tam přinesli Jana Opletala,
a operoval ho. Tatínek vždycky říkal,
že jeho zranění nebylo nijak zvlášť
těžké, byl to zástřel, ale měl tu smůlu,
že toho dne byla zima a on měl na
sobě svrchník z těžší látky. Střely,
které projdou takovou hmotou,
s sebou přinášejí infekci – chlupy
z toho atd. Kdyby býval měl košili,
třeba by k infekci nedošlo nebo by
byla jen slabá. Takhle se ovšem rána
zanítila, a protože antibiotika nebyla,
Jan Opletal zemřel.“

Zdeněk Lenc a Ivan Bareš z pořadu Reportéři ČT
ale objevili řadu neznámých souvislostí, které na-
značují, že útok na Opletala mohl být cílený.

Jan totiž po vzniku Protektorátu Čechy a Morava
v roce 1939 veřejně vystupoval na studentských
schůzích s radikálními protiněmeckými názory, což
vzbudilo pozornost gestapa. Při oslavách 21. výročí
vzniku samostatného Československa se v Praze
zapojil do masových protinacistických demon-
strací, jichž se zúčastnilo na 100 tisíc lidí včetně
studentů českých vysokých škol.

„Ta situace se vyhrotila natolik, že německé
bezpečnostní složky na několika místech použily
i zbraní,“ připomněl historik Vojenského historic-
kého ústavu Praha Jiří Plachý. Sám Opletal byl
raněn na rohu Žitné a Mezibranské ulice v centru
Prahy.

„Ta střela byla mířená na srdce, ale dopadla na
přezku u opasku a svezla se o něco níž,“ vysvětluje
literární historik Zdeněk Vyhlídal. Opletala odvezli

na chirurgickou kliniku profesora Arnolda Jiráska
do nemocnice na Karlově náměstí, kde ho opero-
vali. Jan ale dostal sepsi a 11. listopadu 1939 zem-
řel. 

Chirurg profesor Václav Pačes v pooperační pí-
semné zprávě napsal: „Když jsem odcházel z ope-
račního sálu, zastavili mě hned při východu tři
muži. Jedním z nich byl mně od vidění známý asi-
stent německé chirurgické kliniky doktor Golla. Měl
na sobě nezapjatý bílý plášť, oblečený přes černou
uniformu SS. Zeptal se mě na projektil. Sáhl jsem
do pláště pro skleněnou zkumavku, do které jsem
po operaci projektil vložil. Šlo o projektil z revolve-
rového náboje středního kalibru. Ti tři si tento cor-
pus delicti prohlédli a pak mi doktor Golla řekl, že
si ho ponechají a odešli.“

Zatímco bylo při demonstracích zraněno více
osob, a ranou do prsou byl zastřelen pekařský po-
mocník Václav Sedláček, nacisté se zajímali pouze
o Jana Opletala. „Domnívám se, že za těmito útoky
stáli docela konkrétní lidé. Den před 28. říjnem byli
totiž němečtí studenti některých vysokých škol vy-
zbrojeni malými revolvery,“ vysvětluje historik Vy-
hlídal. V publikaci Persekuce českého studentstva
za okupace se doslova píše: „Je známo, že ten den
byli němečtí nezletilí chlapci opatřeni střelnou
zbraní (revolvery menší ráže) a že napáchali nic
netušícím českým lidem mnohé škody. Že se stří-
lelo zákeřně a zblízka, ukazuje zranění Jana Ople-
tala.“

Zdeněk Vyhlídal si myslí, že jména vrahů zná.
V archivu státního tajemníka úřadu říšského pro-
tektora Karla Hermanna Franka je dopis, kterým
říšský protektor Konstantin von Neurath pozval na
pracovní oběd dva německé studenty. Prý měli
zvláštní zásluhy o to, co se stalo na půdě českých
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vysokých škol. S velkou pravděpodobností je tedy
možné, že právě tito dva němečtí studenti 28. října
1939 na českých demonstracích na příkaz nacistů
vraždili.

„Podezření, že původci té střelby proti Opletalovi
byli právě dva studenti, plyne z toho, že tři dny po
Opletalově smrti se objevilo v novinách oznámení,
že říšský protektor Konstantin von Neurath přijal
ke slavnostnímu obědu také dva studenty,“ kon-
statuje Vyhlídal. Podle dopisu, adresovaného osob-
nímu tajemníkovi Karla Hermanna Franka, šlo
o Roberta Howorku a Egona Ulbricha, kteří v té
době bydleli v Hybernské ulici v Praze 2.

„Protože oba kamarádi mají podstatný podíl na
práci na pražské vysokoškolské půdě, velmi mi zá-
leží na tom, aby se mohli zúčastnit hostiny společně
s děkany našich (tj. německých) vysokých škol. Cí-
tili by to jistě jako velké vyznamenání,“ píše v do-
pise SS-Sturmbannführer doktor Rudolf Meckel. 

„Rudolf Meckel byl vůdcem nacionálně socialis-
tického svazu německých vysokoškoláků v Praze.
Patřili k radikálnímu jádru nacionálně orientovaných
Němců, a našli bychom je i mezi těmi, kteří provo-
kovali nepokoje nebo srážky s českými demon-
stranty během těch podzimních událostí v roce
1939,“ poukázal na souvislost historik Plachý.
A právě tady vzniká podezření, že skutečně šlo o od-
měnu za to, jak se zachovali toho 28. října 1939.

„Studentští funkcionáři, kteří v té době sloužili
v jednotkách československé armády ve Velké Bri-
tánii, založili v roce 1941 tradici 17. listopadu jako
Mezinárodního dne studentstva,“ připomíná histo-
rik Plachý.

Medik Jan Opletal byl těsně po osvobození pro-
mován na doktora medicíny In memoriam. 20. 10.
1945 obdržel z pověření prezidenta republiky Ed-
varda Beneše Československý válečný kříž 1939 In
memoriam. V roce 1996 mu udělil prezident Václav
Havel Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy In
memoriam.

Pro Václava Sedláčka se dosud žádné podobné
ocenění nenašlo. 

K jeho osobě nebyla vydána ani žádná samo-
statná životopisná publikace.

EPILOG
Pamětní deska: Václav Sedláček
Umístění: Ústí nad Labem, Vaňovská, deska ze

stříbrného kovu, umístěná na levé straně pomníku
1. světové války

Nápis: Boží klid
Ústecký občan, pan VÁCLAV SEDLÁČEK, narozen

22. dubna 1917, skonal dne 28. října v 18,25 hodin
roku 1939 v Praze poté, co ho do srdce zasáhla
střelná zbraň německého vojáka.

NEZAPOMENEME
K 70. výročí tragické události Magistrát města

Ústí nad Labem 
ČSSD ZO-ČSZ Vaňov

DOVĚTEK K EPILOGU
Sedláček má stélu
Jedna z obětí protinacistických demonstrací,

pekařský dělník Václav Sedláček, má od středy
13. listopadu 2019 pamětní stélu (vztyčenou
plochou desku) v Ústí nad Labem. Před tamní
Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v univerzitním kampusu se na-
chází ocelové stéla s podobiznou a informací
o osudu muže, na kterého se zpravidla zapo-
míná. Dvaadvacetiletý Sedláček se také zúčast-
nil masové protinacistické demonstrace 28.
října 1939 v Praze v Žitné ulici, a byl zde zba-
běle zastřelen. Stélu vytvořil ústecký výtvarník
Karel Hájek.

Sedláček patřil k odpůrcům nacismu a bojov-
níkům proti němu. »Památky Jana Opletala se
chopili studenti, ke kterým patřil, z jeho pohřbu
udělali velkou demonstraci. Václav Sedláček
měl smůlu v tom, že pocházel z česko-němec-
kého hornického prostředí. I když byl velký
český vlastenec a obhájce Československé re-
publiky, tak se na něj neprávem zapomnělo,«
řekl ČTK ředitel ústeckého muzea Václav Hou-
fek.

Pamětní desku má Václav Sedláček od roku
2018 na hřbitově v Praze-Braníku, kde se na-
chází i jeho hrob.

Monika Hoření

Kontakt na autora prezentace Václav Sedláček
ve stínu Jana Opletala: 

František Knížek (fknizek@centrum.cz)
***********************************************
PS Bohužel výše uvedený kontakt na autora již

zřejmě nevyužijete… Text jeho připravené audio
a video prezentace byl za účelem otištění v našem
periodiku redakčně upraven.

Jan Poláček
12. 3. 2020
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Jména z pomníčku v lese
v Kladně – Krnčí EVA BARTŮŇKOVÁ

V blízkosti Kladna leží lesní rokle Krnčí. Od roku
2016 je zapsána v systému Natura 2000 jako sou-
část přírodní památky Krnčí a Voleška. Čím vyniká?
V bylinném podrostu roste řada vzácných a ohro-
žených druhů, například lilie martagon, bělozářka
větevnatá nebo hruštička prostřední, pro kterou je
les téměř poslední lokalitou u nás. V bučinách ros-
tou i orchideje: střevíčník pantoflíček a kruštíky.
Z živočichů tam byl zaznamenán výskyt skokana
hnědého, mloka skvrnitého, roháče obecného.
V blízkosti “černého“ Kladna, a nedaleko Prahy, je
to jistě důvod ke spokojenosti. Krnčí je však vý-
znamným místem i v naší historii a tato role už
není tak světlá. Nebo je, což záleží na tom, jestli
myslíme na útisk a zmařené životy, nebo na hrdin-
ství českých vlastenců. Nacházela se tu vojenská
střelnice, která za 2. světové války sloužila kladen-
skému gestapu. V rokli tehdy umírali nevinní lidé
při exekucích, prováděných zastřelením.

Dnes tam stojí malý pomníček se šesti jmény
obětí heydrichiády.

Na paměť zde popraveným obětem německého
fašismu v roce 1939–1945. Dne 1. 6. 1942 zde byli
zastřeleni:

ČERNÝ ZDENĚK * 9. 9. 1925
HEŘMANSKÁ MARIE * 25. 2. 1908
MIKULOVÁ TEREZIE * 14. 1. 1868
MIKULA JOSEF * 26. 2. 1871
MIKULOVÁ BLAŽENA * 22. 1. 1905
MIKULA JOSEF *19. 9. 1907

Pomník nedávno zrekonstruoval kladenský ma-
gistrát na podnět Českého svazu bojovníků za
svobodu, který o pomník všestranně pečuje. A to
je zase důvod k hrdosti. Ačkoliv se často stává,
že po některých hrdinech či obětech už nezbylo
nic víc než jméno na některém z přečetných po-
mníčků, případy této šestice byly pečlivě probá-
dány a zdokumentovány. Při rekonstrukci
pomníku mohla být k jednotlivým jménům při-
dána i data narození.

Odbojářka Marie Heřmanská se narodila v české
rodině v Lipsku. Pracovala jako česačka v sadech
v Křešicích na Litoměřicku. Její muž, Josef Heř-
manský, byl truhlář a měl menší podnik, ve kterém

bylo zaměstnáno až sedm lidí. Jeho matka byla ně-
mecké národnosti, vzhledem k pozdějšímu osudu
rodiny naštěstí. Heřmanští žili v Brozanech nad
Ohří a za okupace úzce spolupracovali s odbojáři
z Kladenska. Především pomáhali s přechody hra-
nic a Josef dokonce převáděl až do Švýcarska.
Němci si nejprve přišli 21. 4. 1942 pro Josefa Heř-
manského. Nezastihli ho však doma, a když se do-
zvěděl, co se děje, podařilo se mu uprchnout. Na
útěku byl zadržen až na švýcarských hranicích
a Švýcaři ho údajně měli vrátit do protektorátu
Čechy a Morava. Zprávy však nejsou v tomto bodě
stoprocentně jasné. V každém případě se jeho útěk
nezdařil a Josef Heřmanský byl zastřelen v praž-
ských Kobylisích 2. 7. 1942. Marie Heřmanská od
dubnového pokusu o zatčení jejího muže žila ještě
více než měsíc sama s dvěma syny. Zatkli ji na
konci května se vší brutalitou před očima dětí.
Chlapce, kterým bylo 6 a 9 let, díky německé ba-
bičce nestihl alespoň častý osud dětí zatčených
odbojářů� a mohli vyrůstat ve své rodině. Dne 1. 6.
1942 byla Marie Heřmanská zastřelena 1. 6. 1942
v Krnčí.

Další čtyři jména patřila příslušníkům jedné ro-
diny. Také Mikulovi byli z Brozan. Josef Mikula,
otec rodiny, provozoval na kraji Brozan cihelnu.
V této cihelně, konkrétně v komíně, Mikulovi skrý-
vali odbojáře, pravděpodobně to byly komunistické
odbojové spojky z Kladenska. Osudným se jim měl
stát nastrčený provokatér, který nahlásil kladen-
skému gestapu všechny osoby, se kterými v ci-
helně přišel do kontaktu. Gestapo zatklo i Josefa
Mikulu s manželkou a dvěma svobodnými po-
tomky, zatímco provdané dcery osud rodičů ne-
stihl. Byli zastřeleni 1. 6. 1942 v Krnčí.

Jedinou místní, nebo téměř místní obětí byl
šestnáctiletý učeň Zdeněk Černý. Jediný také
nebyl v pravém slova smyslu příslušníkem na-
šeho odboje,� byl ještě dítě. Jeho příběh jako by
z oka vypadl slavnému filmu či povídce Vyšší
princip. Narodil se v Rakovníce. Jeho rodičům
(otec byl vyučený řezník a měl hospodu v Kně-
ževsi) se nevyvedlo manželství a matka Anna
Černá (znovu provdaná Urbancová) prvního muže
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Předposlední zvonění KAREL SÝS

Pod rouškou noci, skoro ještě nezačalo svítat, přikázal jistý starosta jeřábníkům strhnout sochu maršála
Koněva. Svině v prasečinci nemají jména.

Maršál prý neměl roušku a tu přece musíme nosit všichni – už jen za tenhle výrok se bude smažit
v pekle. Vysmívat se virové smrti se vymstí. Je mi však líto rudoarmějců, kteří padli, aby přežily i zrůdy.

Z klop a batohů chvilkařů mizí přesýpací hodiny. Že by jim došel písek, který sypali do už tak vrzajícího
soukolí? Že by dotahali pilku? Nikoli, přikrčeni v rouškách čekají, až se budou moci vyhrnout do odmo-
řených ulic, aby je znovu zamořili.

Intelektuálové – studené ryby – po kolikáté už zklamali!?
Herec musí z profese klamat tělem – nasadí si jen jinou masku. Odpoledne vraždí, večer je odsouzen.

Komedianti, co ještě včera posílali dědky a báby do krematorií, se dnes na ně tlemí z dobře placených
plakátů, jukají na penzisty vyvalenými ksichty z televizních šotů. 

Nejsou to však jen šmíráci. Jsou mezi nimi i skuteční umělci, kteří se vzpírají vidět, že národní neštěstí
přišlo daleko dřív, než na nás bůh ukázal trestajícím prstem. 

Co nejméně státu, vykřikovali na svatého Václava, aby se dnes od téhož státu dožadovali podpory.
V září 1938 jejich předkové vyzývali stát, aby jim dal zbraně. „Dali jsme si na ně!“ Dnes žebrají: „Odpusť
nám naše viny, dej nám roušky, třeba i z proklaté Číny.“

Básník, aby byl básníkem, je vidoucí. Vidí nejen dozadu, to umí každý pisálek, ale dopředu. Jak možná
věřit, že kapitalismus, řád znovu vyhrabaný ze smetiště, vyřeší nějakou lidskou otázku? Ovšem, své ko-
laboranty si režim zaplatí. Bakšiš zlomí nejeden chatrný charakter. Ale přibývá těch, co hořekují, že
všechno přece mělo být jinak, že takhle si to nepředstavovali, že nadarmo nekrváceli na listopadových
barikádách, že pravda a láska měly zvítězit a pak že nastane konec dějin – ráj. 

Pravda se však nechala koupit a láska se nechala prodat. 
Svět ke své obrodě nepotřebuje šašky přisáté k pohádkově ziskovým neziskovkám. Potřebuje nové

Guttusy, nové Sartry, nové Werichy, nové Novomeské, nové Nezvaly…
Kolikrát ještě zazní zvonec? Možná už zvonil dvakrát a my ho neslyšeli. 

opustila a žila s rodinou v Rakovníce. Zdeněk měl
staršího bratra Jaroslava a mladší sourozence
Emanuela a Jitku. Když vyšel ze školy, začal se
učit prodavačem v místní lahůdkářské firmě Cédl.
V nebezpečné době heydrichiády si na rakovnické
ulici s kamarády prohlížel noviny a nahlas oko-
mentoval článek o atentátu. Podle někoho řekl:
„Není ho žádná škoda“, jiné zdroje uvádějí pád-
nější: „Škoda, že to nebyl Hitler, aby už bylo po
válce”. Není to podstatné, oboje bylo schvalová-
ním atentátu a jediným trestem byla tehdy smrt.
Zdeňka udala matka jednoho chlapce z rodiny,
která se hlásila k Němcům. Rodina této Anny
Mayerové se do Rakovníka přistěhovala v roce

1939 a dostala byt po židech. Anna Mayerová byla
Vůdci náležitě oddaná. Neobměkčila ji ani ná-
vštěva Zdeňkovy maminky, která přišla prosit, aby
syna neudávala. Zdeněk Černý byl 30. 5. zatčen
a 1. 6. 1942 zastřelen.

Na Zdeňka Černého najdeme v okolí jeho byd-
liště víc skromných památek. Je to pamětní deska
v rakovnické sokolovně, na které je i Zdeňkovo
jméno mezi dalšími oběťmi ze sokolských řad. A je
to také hrob rodiny Hůlových a Černých na rakov-
nickém hřbitově, na kterém je kromě Zdeňkova
jména vytesáno motto: 

Má oběť - jejich zločin,
ale Čechy jsou naše.

A zatím
Gajdar přestoupil do Bílé gardy
Aurora skasala plachty
na stožáry světa vyletěly vlajky s lebkou a hnáty
Hvězdy opadaly zběhly nebo přeběhly
na stromech se rodí křížaly 

na trávě leží padavky
spravedliví propadli sítem
na nebi vyšel Velký Cedník
Blbů – jako vždy – naseto

6. 4. 2020
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Pakt Ribbentrop – Molotov
PETR ŽANTOVSKÝ

V roce půlkulatého, již 75. výročí konce 2. svě-
tové války se vynořují nové a nové konstrukce, po-
koušející se dávné dobové události redefinovat či
nově interpretovat, aby vyhovovaly a sloužily dneš-
ním zájmům oněch interpretů. 

Zatím poslední výkop tím směrem podnikl pol-
ský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz, který ve
svém prohlášení sice neupřel někdejšímu Sovět-
skému svazu dominantní úlohu v porážce nacistic-
kého Německa, ale neodpustil si dodat toto: „Je
záhodno upozornit, že válka nezačala mnichovskou
dohodou. Všeobecně se uznává, že válka začala 1.
září 1939. Okamžikem, kdy zpočátku Německo na-
padlo Polsko, a pak Sovětský svaz zaútočil na Pol-
sko 17. září 1939."

Co měl ministr na mysli? Inu známý pakt mezi
Německem a SSSR, podepsaný 23. 8. 1939
v Moskvě J. von Ribbentropem a V. M. Molotovem.
Onen dokument ukládá SSSR a Německu, aby
upustily od jakéhokoli násilného aktu vůči
sobě navzájem; zároveň měly oba státy udr-
žovat vzájemný kontakt a výměnu informací
o problémech společných zájmů. V tajném do-
datku se pak určovaly sféry vlivu ve východní
Evropě.

Je správné předeslat, že onen pakt ne-
spadl z čistého nebe. Už na počátku roku
1939 zahájil Sovětský svaz jednání s Velkou
Británií, Francií, Polskem a Rumunskem
o spojenectví proti nacistickému Německu.
Jednání selhala proto, že Sovětský svaz
žádal, aby jako součást kolektivní bezpeč-
nosti, státy Polsko a Rumunsko umožnily prů-
chod sovětských vojsk přes svá území. Teprve
neúspěšný výsledek zmíněných jednání (zejména
odmítnutí ze strany Polska a Rumunska), přivedl
23. srpna 1939 Sovětský svaz k uzavření
smlouvy o neútočení s Německem. Na tuto vele-
důležitou okolnost se poněkud zapomíná. Ná-
hoda?

Ostatně obdobný příběh s (ne)pomocí Francie
jsme zažili přece také my, když „trojdohodu“ SSSR
– Francie – Československo z roku 1935 porušila
svou neochotou pomoci ohroženému Českosloven-
sku pro změnu Francie a korunoval to pak v Mni-
chově její premiér Daladier podpisem pod

dokument, zvaný podle pravdy „Mnichovský dik-
tát“. Tak se ptejme, viní dnes někdo Francii, Polsko
či Rumunsko z podílu na rozpoutání 2. světové
války?

Týden po podpisu smlouvy německá vojska
vtrhla ze severu, západu a jihu do Polska. Podle
plánů dopracovaných ve třicátých letech (Plan Za-
chód) měla polská vojska ustoupit na jihozápad,
kde byla připravena dlouhá obrana Rumunského
předmostí, a očekávat britskou a francouzskou
podporu a pomoc (která se však nekonala, jaký
div). Rudá armáda poté provedla invazi do oblasti
Kresy. Sovětská vláda oznámila, že tak činí
k ochraně Ukrajinců a Bělorusů, kteří žijí ve vý-
chodních částech Polska, protože polský stát se
pod náporem nacistického Německa zhroutil
a není schopen zaručit bezpečnost vlastních ob-
čanů.

Je třeba spravedlivě dodat, že Rudá armáda
se na polském území nechovala nijak lidumilně
a spíše jen dala další podnět k už tak historicky
dávno zakořeněné nenávisti Poláků vůči
Rusům. Jak dále víme, v létě 1941 byly odtud
sovětské jednotky vytlačeny německými vojsky
postupujícími na východ v rámci Operace Bar-
barossa.

Abychom dokončili poválečný příběh polského
území, tak dodejme, že v létě 1944 je průběžně
osvobozovala Rudá armáda. Dohody učiněné spo-
jeneckými mocnostmi v Jaltě dovolily Sovět-
skému svazu připojit k sobě téměř všechna
polská území obsazená v důsledku tzv. Paktu Rib-
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bentrop-Molotov. Jako náhradu dostala Polská li-
dová republika přibližně polovinu území Východ-
ního Pruska a také území východně od linie
Odra-Nisa. Sovětský svaz zahrnul většinu získa-
ných území do Ukrajinské a Běloruské sovětské
socialistické republiky. V srpnu 1945, po skončení
2. světové války v Evropě, se Sovětský svaz a Pol-
sko dohodly na průběhu hranice. Dohoda uzná-
vala status quo jako vzájemnou hranici,
s výjimkou oblasti okolo Białystoku a malých částí
Haliče východně od řeky San okolo Przemyślu,
které byly navráceny Polsku.

Tolik pohled do historie. A protože, myslím dů-
vodně, předpokládám, že není konkrétní text
výše zmíněného kruciálního paktu obecně znám,
dovoluji si jej připomenout a na tomto místě oci-
tovat, abychom věděli, o čem vlastně mluvíme:

Tzv. pakt Molotov - Ribbentrop 
Vláda Německé Říše a vláda Svazu sovětských

socialistických republik, přejíce si upevnit věc
míru mezi Německem a SSSR a vycházejíce ze
základních ustanovení smlouvy o neutralitě uza-
vřené v dubnu 1926 mezi Německem a SSSR,
dohodly se na následujícím: 

Článek I
Obě Vysoké smluvní strany se zavazují upustit

od jakéhokoliv násilného aktu, od jakékoli vá-
lečné akce, od vzájemného napadení, které by pro-
vedly buď samy, anebo ve spojení s jinými silami. 

Článek II 
V případě, že by se jedna z Vysokých smluvních

stran stala objektem válečného aktu ze strany třetí
síly, neposkytne druhá Vysoká smluvní strana žád-
ným způsobem pomoc této třetí síle. 

Článek III 
Vlády obou Vysokých smluvních stran budou

v budoucnosti udržovat stálý vzájemný kontakt za
účelem konzultace, umožňující výměnu informací
o problémech týkajících se společných zájmů. 

Článek IV 
Žádná z vysokých smluvních stran se nezúčastní

jakéhokoliv spolčování sil, jež by přímo, či nepřímo
bylo namířeno proti druhé straně. 

Článek V
Jestliže by v těch či oněch otázkách vznikly

spory či konflikty mezi Vysokými smluvními stra-
nami, budou obě strany své spory či konflikty řešit
výhradně přátelskou výměnou názorů, anebo, v pří-
padě nutnosti, prostřednictvím povolaných arbit-
rážních komisí. 

Článek VI 
Tato smlouva se uzavírá na dobu deseti let s tím,

že nevypoví-li ji jedna z Vysokých smluvních stran
rok před uplynutím této doby, bude platnost auto-
maticky prodloužena o dalších pět let. 

Článek VII
Tato listina bude ratifikována v nejkratším mož-

ném čase. Ratifikační listiny budou vyměněny
v Berlíně. Smlouva nabývá platnosti v okamžiku je-
jího podepsání. 

Vyhotoveno ve dvou exemplářích, v německém
a ruském jazyce. 

Moskva, 23. srpna 1939

Za vládu Německé Říše: von Ribbentrop
Zplnomocněnec vlády SSSR: V. Molotov
Předmětem častých diskusí a politických inter-

pretací bývá mnohem více, než onen výše uvedený
a velmi obecný dokument, tajný dodatečný proto-
kol, podepsaný ještě téhož dne týmiž signatáři.
Stojí v něm:

1. V případě nového územního a politického
uspořádání oblastí náležejících k baltským státům
(k Finsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě) bude severní
hranice Litvy tvořit rozhraní mezi sférami vlivu Ně-
mecka a SSSR. V této souvislosti obě strany uzná-
vají zájem Litvy na území Vilna.

2. V případě nového územního a politického
uspořádání oblastí náležejících k polskému státu
bude rozhraní sfér vlivu mezi Německem a SSSR
tvořit zhruba linie řek Narev, Visla a San. Otázka,
zda zájem obou stran bude vyžadovat udržení ne-
závislého polského státu a jakými hranicemi má
být tento stát vymezen, bude moci být definitivně
vyřešena teprve v průběhu dalšího politického vý-
voje. V každém případě budou obě vlády řešit tuto
otázku přátelskou dohodou. 
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3. Pokud se týče jihovýchodní Evropy, zdůraznila
sovětská strana svůj zájem na Besarábii. Německá
strana potvrdila svůj naprostý politický nezájem
o tyto oblasti. 

4. Tento protokol budou obě strany považovat za
přísně tajný. 

Je to jasné jako facka: zplnomocněnci obou
stran vedli rozhovory o otázkách hranic jejich
eventuálních budoucích sfér vlivu ve Východní Ev-
ropě. Není tam ani slovo to tom, že by se Ně-
mecko, natož Sovětský Svaz, chystaly
přepadnout Polsko, jak posléze učinilo Ně-
mecko a zahájilo tím nejhorší krveprolití svě-
tových dějin. Jestliže dnes posloucháme
o tom, že Sovětský svaz (často zaměňován
za dnešní Ruskou federaci) je jedním z vi-
níků 2. světové války (takovou zrůdnou de-
klaraci přijal nedávno i Evropský parlament),
rád bych připomněl, že velmi obdobně se
novým rozdělováním evropských území za-
bývaly všechny tři konference spojenců,
SSSR, Velké Británie a USA, a to v Teheránu
(prosinec 1943), na Jaltě (únor 1945) i v Po-
stupimi (srpen 1945). Zejména ty druhé dvě
měly ve své agendě zahrnuto i Polsko a jeho
budoucí postavení. Na Krymu šéfové moc-
ností deklarovaly povinnost dvou polských
exulantských vlád (v Londýně a v Moskvě)
sloučit se v jedinou a spojit své poválečné
síly k obnově země. To se nakonec stalo
a v Postupimi už bylo možné konstatovat, že
londýnská vláda zanikla a ta moskevská se
ujala svých povinností směrem ke správě
Polska. Taktéž tam byly nově vymezeny hra-
nice mezi Německem, Polskem a SSSR, jak
už bylo řečeno výše.

Co z toho plyne. Ve světě, který používá jako me-
todu politické konfrontace válku, jde často o pře-
tlačovanou o území někoho, kdo se v mlýnici ocitl

neprávem, omylem, nezaslouženě. Polsko (stejně
jako my a Slovensko, a částečně i Maďarsko) má
řadu výhod, a ještě větší řadu nevýhod ze svého
položení mezi Východem a Západem. Není sporu,
že dělení Polska v několika vlnách probíhalo už od
roku 1772, a většinou byli v hlavních rolích Němci
a Rusové. To ale dnes nikoho neopravňuje, při vší
úctě k tragice osudu polského národa, tvrdit, že
Sovětský svaz byl viníkem 2. světové války. Choval

se velmocensky, to jistě, ale také pod tlakem okol-
ností. Ten, kdo nesporně vystřelil první náboje, byli
ovšem Němci, a to v Gliwicích 1. září 1939.

12. 3. 2020

78

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

M
ol

ot
ov

 p
od

ep
is

uj
e 

do
ho

du
, n

ad
 n

ím
 p

os
tá

vá
 R

ib
be

nt
ro

p

Ně
m

eč
tí 

a
so

vě
tš

tí 
vo

já
ci

 s
e 

v
po

-
st

up
u 

Po
ls

ke
m

 z
as

ta
vi

li 
na

 p
ův

od
ní

ru
sk

é 
hr

an
ic

i 
(p

la
tíc

í 
do

 p
ol

sk
é

ag
re

se
 a

ok
up

ac
e 

čá
st

i 
Uk

ra
jin

y
a

Bě
lo

ru
sk

a 
v

ro
ce

 1
92

1)
 n

a 
Cu

rz
o-

no
vě

 d
em

ar
ka

čn
í 

lin
ii 

st
an

ov
en

é
ro

ku
 1

91
9 

br
its

ký
m

 m
in

is
tre

m
 z

a-
hr

an
ič

í.

Lipa_01_2020_LIPA  23.04.20  18:42  Stránka 78



79

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení kolegové, velice rád vás vidím. Také bych vás
všechny ještě jednou rád uvítal, teď už v takovém „na-
prosto nejširším“ složení, skládajícím se z vedení zemí
SNS. 

Spolu s vámi jsme rozhodovali o uskutečnění akcí,
věnovaných ukončení Velké vlastenecké války mezi
Sovětským svazem a nacistickým Německem; akcí
věnovaných vítězství Sovětského svazu v této válce. 

Pro nás všechny, chtěl bych to zdůraznit a vím, že
všichni s tím souhlasíte, pro nás všechny je to
zvláštní datum, protože naši předci, naši otcové a dě-
dové položili na oltář naší vlasti, tehdy naší společné
vlasti, opravdu hodně. Mnozí z nich položili své životy.
Faktický každá rodina v bývalém Sovětském svazu
tak či onak utrpěla tím, co se stalo celému světu
a naší zemi. 

Vícekrát jsme s vámi o tom mluvili neformálně
a formálně, dohodli jsme se na spolupráci v předvečer
oslav 75. výročí. V této souvislosti bych se s vámi chtěl
podělit o některé myšlenky. 

Poněkud mě překvapila, dokonce se mě trochu do-
tkla jedna z posledních rezolucí Evropského parla-
mentu ze dne 19. září 2019 O významu evropské
paměti pro budoucnost Evropy, tak je to napsáno. My
s vámi jsme se také spolu vždy snažili zajistit tuto
vlastnost dějin, jejich pravdivost, otevřenost a objek-
tivitu. Ještě jednou bych to rád zdůraznil, jelikož se to
týká všech nás, protože jsme do značné míry nástupci
bývalého Sovětského svazu. Když se mluví o Sovět-
ském svazu, mluví se o nás. 

A co je tam napsáno? Dle této listiny EP zní, že takz-
vaný pakt Ribbentrop-Molotov (připomenu, že to byli
ministři zahraničních věcí Sovětského svazu a fašis-
tického Německa), jak se píše dále „rozdělil Evropu
a území nezávislých států mezi dvěma totalitními re-
žimy, což připravilo půdu pro vypuknutí 2. světové
války“. Pakt Ribbentrop-Molotov připravil půdu pro vy-
puknutí 2. světové... No možná... 

Navíc, evropští poslanci žádají od Ruska, aby skon-
čilo se snahami zaměřenými na zkreslování historic-
kých faktů, na propagaci teze o tom, že skutečnými
původci války jsou Polsko, země Pobaltí a Západ. Podle

mého názoru, nic takového jsme nikdy neříkali, že by
některá z těchto vyjmenovaných zemí byla původcem. 

V čem pak spočívá pravda? Chtěl bych přijít věci na
kloub, proto jsem požádal své kolegy, aby rozbalili ně-
které archivní dokumenty. A víte, když jsem je začal
číst, zdálo se mi, že to bude zajímavé pro nás všechny,
protože – ještě jednou to zopakuji – my všichni jsme
bývalý Sovětský svaz. 

Vzniká první otázka: pořád se mluví o paktu Rib-
bentrop-Molotov. Opakujeme to po našich evropských
kolezích. Otázka zní: zdá to byl skutečně jediný doku-
ment podepsaný jednou z evropských zemí, tenkrát
Sovětským svazem, s fašistickým Německem? Uka-
zuje se, že to tak vůbec není. Dovolíte-li, jenom je vy-
jmenuji. 

Takže. Prohlášení mezi Německem a Polskem o ne-
použití násilí. Je to v podstatě takzvaný Pakt Piłsud-
ski-Hitler. Bylo to podepsáno v roce 1934. V podstatě
se jedná o smlouvu o neútočení. 

Dále. Anglo-německá námořní dohoda z roku 1935.
Velká Británie umožnila Hitlerovi mít vlastní válečné
loďstvo, což bylo v podstatě zakázáno nebo bylo mi-
nimalizováno na základě výsledků 1. světové války.

Poté společné Anglo-německé prohlášení Cham-
berlaina a Hitlera podepsané 30. září 1938, na němž
se dohodli z podnětu Chamberlaina. V něm se prohla-
šovalo, že podepsaná Mnichovská dohoda a také
Anglo-německá námořní dohoda symbolizují... A tak
dále a tak dále. Budování právního základu mezi
dvěma státy pokračovalo. 

A není to všechno. Francouzsko-německá dekla-
race podepsaná

6. prosince 1938 v Paříži ministry zahraničních věcí
Francie a Německa Bonnetem a Ribbentropem. 

A nakonec Dohoda mezi Litevskou republikou a Ně-
meckou říší. Dohoda byla podepsána 22. března 1939
v Berlíně ministrem zahraničních věcí Litvy a tímtéž
Ribbentropem o tom, že se Klaipėdský kraj znovu sjed-
nocuje s Německou říší. 

A smlouva o neútočení mezi Německou říší a Lo-
tyšskem ze dne 

7. června 1939. 

Projev Prezidenta Ruské federace
Vladimira Putina na neformálním
summitu Společenství nezávislých států
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Dohoda mezi SSSR a Německem tak byla poslední
mezi těmi, které podepsaly jiné evropské země, údajně
zainteresované v zachování míru v Evropě. Zároveň
chci zdůraznit, že Sovětský svaz přistoupil k podepsání
tohoto dokumentu jenom po vyčerpání všech mož-
ností a zamítnutí všech návrhů Sovětského svazu na
vytvoření jednotného systému bezpečnosti, v podstatě
antifašistické koalice v Evropě. 

V této souvislosti bych požádal o pár minut, aby-
chom se vrátili k samotnému zdroji, k počátku, což se
mi jeví jako mimořádně důležité a navrhuji, abychom
začali, jak se lidsky říká, „ze středového kruhu“, kon-
krétně u výsledků První světové války, tím, za jakých
podmínek byla v roce 1919 uzavřena takzvaná Versa-
illeská mírová smlouva. 

Pro Německo se Versailleská mírová smlouva stala
symbolem hluboké nespravedlnosti a národního po-
nížení. Fakticky šlo o okradení Německa. Jenom pro
zajímavost uvedu některá čísla, jsou velice zajímavá. 

Německu bylo uloženo, aby zaplatilo státům Do-
hody tehdy astronomickou částku ve výši 269 miliard
zlatých marek, což zhruba odpovídalo 100 tisícím tun
zlata. Rusko opustilo seznam vítězů a nepodílelo se
na podepsání Versaillské smlouvy. Pro srovnání
řeknu, že v říjnu 2019, ke dnešnímu dni, zlaté rezervy
USA činí 8 130 tun, zlaté rezervy Německa činí 3 370
tun, zlaté rezervy Ruska činí 2 250 tun. A tenkrát Ně-
mecko muselo zaplatit 100 tisíc tun. Podle dnešní
ceny zlata, která činí 1 464 dolary za troyskou unci,
činily reparace zhruba 4,7 trilionu dolarů. Přitom,
jsou-li správné informace, které jsem obdržel, HDP
Německa dle běžných cen roku 2018 dohromady činí
4 triliony dolarů. 

Stačí říct, že poslední částky ve výši 70 milionů euro
byly vyplaceny poměrně nedávno, ještě 3. října 2010
platilo Německo za 1. světovou válku, a to právě v den
20. výročí znovusjednocení Spolkové republiky. 

Myslím si, a mnozí včetně badatelů s tím souhlasí,
že právě takzvaný duch Versailles zformoval živnou
půdu pro radikální a revanšistické nálady. Nacisté ak-
tivně využívali téma Versailles ve své propagaci a sli-
bovali, že zbaví Německo národní ostudy a Západ sám
svýma rukama poskytl nacistům bianco šek pro od-
vetu. 

Pro informaci mohu říct, že autor francouzského ví-
tězství v První světové válce maršál Ferdinand Foch,
francouzský vojenský velitel, svého časů pronesl po-
zoruhodné proroctví, když charakterizoval výsledky
Versailleské smlouvy, cituji: „To není mír, ale příměří
zhruba na dvacet let“. Prakticky se nezmýlil ani v čase. 

Prezident USA Woodrow Wilson varoval: „Naše nej-
větší chyba je poskytnutí Německu důvodu, aby se
jednoho krásného dne pomstilo“.

A známý v celém světě sir Winston Churchill napsal:
„Ekonomické články smlouvy byly zlostné a hloupé do
takové míry, že se stávaly očividně nesmyslnými“. 

Versailleské uspořádání světa způsobilo početné
konflikty a rozpory. Mezi ně patří svévolně stanovené
vítězi v 1. světové válce hranice nových evropských
států. Hranice totiž byly přerozděleny. Tím pádem vy-
tvořilo to podmínky pro vznik tak zvané Sudetské krize.
Je to ta část Československa, kde bylo soustředěno
německé obyvatelstvo. Tady jsou informace o Sudet-
ské krizi a následující takzvané Mnichovské konfe-
renci. 

V roce 1938 obývalo Československo 14 milionů lidí,
z nichž 3,5 milionu činili etničtí Němci. 13. září 1938
tam vypuklo povstání a hned se objevily návrhy Velké
Británie, aby se ve jménu zachování míru byla prove-
dena jednání s Hitlerem, která by si jej naklonila. Ne-
budu vás tady unavovat různými korespondencemi
a jednáními, ale situace vyvrcholila proslulým pode-
psáním Mnichovské dohody. 

Opakuji, otevřeli jsme některé dokumenty v archi-
vech. Chtěl bych vás s některými z nich seznámit.
Máme takový dokument – šifrovaný telegram plno-
mocného zástupce SSSR ve Francii lidovému komisaři
zahraničních věcí SSSR Litvinovovi ze dne 25. května
1938 o důvěrném rozhovoru s premiérem Francie Da-
ladierem. Jenom přečtu, je to zajímavý dokument.
„Premiér Francie Édouard Daladier věnoval poslední
dny zjištění pozice Polska“. Jedná se o Mnichovskou
dohodu, v jejímž důsledku Sudety, část území Česko-
slovenska, měly postoupit Německu. „Sondáž v Pol-
sku měla maximálně negativní výsledek“, to říká
premiér Francie. „Nejenže se nelze spoléhat na pol-
skou podporu, ale vůbec není jisté, že Polsko neudeří
zezadu“. Přes všechna polská ujištění, Daladier nevěří
loajalitě Poláků ani v případě přímého útoku Německa
na Francii. Ten vyžádal po Polácích jasnou a jedno-
značnou odpověď, na čí straně jsou v mírové a válečné
době. V tomto smyslu položil řadu upřímných otázek
polskému velvyslanci ve Francii panu Łukasiewiczi.
Zeptal se ho, zda Poláci nechají projít sovětská vojska.
Łukasiewicz odpověděl záporně. Potom se Daladier
zeptal, jestli tedy nechají proletět sovětská letadla. Łu-
kasiewicz řekl, že Poláci na ně zahájí palbu. Když Łu-
kasiewicz odpověděl záporně i na otázku, zda přijde
Polsko na pomoc, jestli Francie po německém přepa-
dení Československa (mezi Francií a Českosloven-
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skem byla dohoda o vzájemné pomoci), jestli Ně-
mecko vyhlásí válku Francii, zastupitel Polska odpo-
věděl, že ne. Daladier řekl, že ve francouzsko-polské
alianci a obětích, které ve jménu této aliance přináší
Francie, nevidí smysl“. 

O čem to vypovídá? O tom, že Sovětský svaz byl při-
praven poskytnout pomoc Československu, které Ně-
mecko chtělo oloupit. V dohodě mezi Sovětským
svazem a Československem se však uvádí, že SSSR
tak učiní pouze v tom případě, pokud své závazky vůči
Československu splní i Francie. Francie spojila svou
pomoc Československu s podporou ze strany Polska.
Polsko odmítlo. 

Další dokument. Je to dokument č. 5, který
tady mám. O tom jsem teď mluvil. Jdeme dále,
šestý dokument. 

Co podniklo vedení Polska, když Německo
začalo uplatňovat nárok na část českosloven-
ského území? Současně s Německem požado-
vali podíl na „kořisti“ při přerozdělování
československého území a požadovali, aby jim
také byla předána určitá část Československa.
Ještě k tomu Poláci byli připraveni použít i sílu.
Vytvořili specializovanou vojenskou skupinu,
která se jmenovala Slezsko, k níž patřily tři pě-
chotní divize, jezdecká brigáda a jiné jednotky. 

Existuje konkrétní dokument z archivu: ze
zprávy velitele samostatné operační skupiny
Slezsko Bortnowského o přípravě útočné ope-
race, ovládnutí Těšínské oblasti a výcviku vojsk.
Vedení Polska připravovalo a vysílalo na českosloven-
ské území bojovníky, aby prováděli diverze a teroris-
tické útoky, aktivně se připravovali na rozdělení
a okupaci Československa. 

Další dokument – záznam rozhovoru mezi velvy-
slancem Německa v Polsku Hansem-Adolfem von
Moltke a ministrem zahraničních věcí Polska Józefem
Beckem. V tomto dokumentu ministr zahraničních věcí
Polska pan Beck vyjádřil naději, dále cituji, že „v ob-
lastech, o něž žádá Polsko“, přímo o tom říká, „nedo-
jde k rozporům s německými zájmy“. Tj. probíhá
dělení československého území. 

Ihned po podepsání Mnichovské dohody dne 30.
září 1938, Varšava v podstatě okopírovala nacistické
metody a zaslala do Prahy ultimátum s bezpodmíneč-
ným požadavkem, aby Polsku postoupila část území
Československa – Těšínsko. Francie a Velká Británie
nepodpořily Československo, což ho přinutilo smířit se
s tímto násilím. Současně s Německem, které anek-
tovalo Sudety, bezprostředně poté, 1. října 1938 začalo

Polsko s obsazováním československého území a tím
zrušilo dohodu, kterou dříve uzavřelo s Českosloven-
skem. 

Další dokument – potvrzení o závěrečné, tj. finální
dohodě o hranici mezi Polskem a Československem.
Jde o následující. 28. července 1920 při arbitráži Nej-
vyšší rady států Dohody uzavřela Polsko a Českoslo-
vensko finální, tak zvanou definitivní dohodu o hranici,
podle níž západní část Těšínské oblasti Českosloven-
ska zůstala Čechům a Varšava získala východní část.
Obě strany oficiálně uznaly a dokonce garantovaly tuto
nově vzniklou k tomuto okamžiku hranici mezi nimi. 

Nepochybně si v Polsku uvědomovali, že bez hitle-
rovské podpory pokusy o obsazení části území Čes-
koslovenska by utrpěly fiasko. V této souvislosti bych
vám chtěl citovat z dalšího ukázkového dokumentu:
záznamu rozhovoru německého velvyslance ve Var-
šavě pana von Moltkeho s Józefem Beckem o polsko-
českých vztazích a pozici SSSR v této otázce ze dne
1. října 1938. 

Německý velvyslanec v Polsku pan Moltke referuje
svému vedení v Berlíně. Pan Beck (připomenu, že byl
ministrem zahraničních věcí Polska) mimo jiné vyjádřil
velké poděkování za loajální podání polských zájmů
na Mnichovské konferenci a také za upřímnost vztahů
během českého konfliktu. Vláda a veřejnost Polska
zcela uznávají pozici vůdce a říšského kancléře.
S vděčností totiž reaguje na činy Hitlera na konferenci
v Mnichově. 

Stojí za zmínku i to, že polští zástupci nebyli pozváni
na Mnichovskou konferenci a jejich zájmy v podstatě
zastupoval Hitler. 
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Co se týká Polska, to očividně převzalo roli podně-
covatele: vtahovalo Maďarsko do rozdělení Českoslo-
venska, tj. úmyslně se snažilo zapojit i jiné státy do
porušení mezinárodního práva. To, že Německo a Pol-
sko táhla za jeden provaz, bylo známo a jasno jiným
evropským státům včetně Velké Británie a Francie. 

Další, desátý dokument. Ze zprávy velvyslance
Francie v Německu André Francoise Ponceta ministru
zahraničních věcí Francie Georgesi Bonnetovi ze dne
22. září 1938. Přečtu, je to velice zajímavý dokument.
Dále cituji, je to zpráva francouzského velvyslance
svému nadřízenému v Paříži, ten píše: „Jde o de-
marše, uskutečněné 20. září Polskem a Maďarskem
vůči vůdci a v Londýně. Jejich cílem bylo předvést, že
Varšava a Budapešť nesouhlasí s tím, aby vůči jejich
etnickým menšinám začleněným do českosloven-
ského státu byl uplatněn méně příznivý režim než ten,
který bude poskytnut sudetským Němcům. To by bylo
totožné výroku – píše dále velvyslanec Francie – že
postoupení území obydlených německou většinou
musí mít za následek zřeknutí se Prahou Těšínské ob-
lasti a 700 tisíc Maďarů na Slovensku. To znamená,
že navrhované odtržení území by se stalo rozdělením
země“. Tj. Československa. 

A to je právě to, co Říše potřebuje. Polsko a Ma-
ďarsko se spojují s Německem, aby šikanovali Čes-
koslovensko. Francie a Anglie, které se pokusily učinit
ústupky a všemožně uspokojovaly německé poža-
davky, chtěly zachránit existenci českého státu, se
ocitly před sjednocenou frontou tří států, které usilo-
valy o rozdělení Československa. 

Vedení Říše, které se netajilo tím, že jeho cílem je
vymazat Československo z mapy Evropy, okamžitě
využilo polské a maďarské demarše, aby již 21. září
vyhlásilo prostřednictvím svého oficiálního tisku
o tom, že vznikla nová situace, která vyžaduje nové
řešení. 

Dále. Ten fakt, že Polsko předvedlo své „chutě“
v okamžik, když ucítilo, že se blíží čas přerozdělení
kořisti, nemůže překvapit ty, kteří věděli o záměrech
pana Becka, ministra zahraničních věci Polska, který
v poslední době jevil větší a větší opatrnost vůči Ně-
mecku a byl plně informován o záměrech hitlerov-
ských velitelů. Například díky systematickým
kontaktům s Göringem během několika měsíců, pol-
ský ministr zahraničních věcí si myslel, že rozdělení
Československa je neodvratné, že proběhne bez
války, a že se to stane ještě do konce roku 1938. Beck
ani nedržel v tajnosti své záměry ucházet se o Těšín
a také jej v případě potřeby i okupovat. 

A poslední. Rozpory mezi stranou Henleina – stra-
nou, v jejímž čele v Československu stál tento pan –
a Čechy, se staly pro Říši jen záminkou a výchozím
bodem. Hlavní jeho cíl spočíval v tom, aby se při pro-
následování pražského vedení zlikvidovala tato pře-
kážka, kterou bylo Československo – spojenec
Francie a Ruska ve Střední Evropě, stojící v cestě ně-
mecké expanzi. 

Je to velmi příznačné. Jakpak tehdy hodnotili vý-
znamní světoví politici Mnichovskou dohodu, tedy
dohodu, která byla podepsána mezi Hitlerem, Velkou
Británií a Francií v roce 1938? Co říkali tehdy slavní
a respektovaní ve světě i v Evropě lidé? Dá se říct,
že až na vzácné výjimky reagovali velmi pozitivně
a byli optimističtí. Pouze Winston Churchill situaci
poctivě vyhodnotil a označil věci svými pravými
jmény. 

Řeknu pár slov navíc. Britský premiér po podpisu
smlouvy v projevu u svého sídla na Downing Street,
když se vrátil z Mnichova 30. září 1938, prohlásil:
„Podruhé z Německa na Downing Street je přivezen
čestný mír. Věřím, že to bude mír pro naši dobu“.
Tedy pro naši generaci. 

Franklin Roosevelt – z gratulace Chamberlainovi
kvůli podpisu Mnichovské dohody 5. října 1938:
„Plně sdílím víru v to, že dnes existuje skvělá příle-
žitost k nastolení nového řádu, v jehož základě jsou
spravedlnost a právo“. 

A velvyslanec USA ve Velké Británii Joseph Ken-
nedy, otec budoucího prezidenta Johna Kennedyho,
dne 19. října 1938 také ocenil Mnichovskou dohodu
mezi západními mocnostmi, demokraciemi, a také
mezi Německem a Itálií: „Již dlouhou dobu se do-
mnívám, že jak pro demokracie, tak i pro diktatury je
neproduktivní a nerozumné klást důraz na existující
mezi nimi rozdíly. Mohou s výhodou nasměrovat své
síly k řešení svých společných problémů tím, že
změní k lepšímu vlastní vztahy“. 

A teď Churchill. Projev ve Sněmovně britského
parlamentu ze dne 5. října 1938: „Právě jsme utrpěli
úplnou a bezpodmínečnou porážku. Je po všem.
Československo je rozbité, všemi opuštěné, ve smu-
tečním tichu se noří do temna. Je čas podívat se
pravdě do očí. Přestaňme klamat sami sebe. Musíme
reálně posoudit rozsah zkázy, která postihla svět.
Ocitli jsme se tváří v tvář největší katastrofě, která
zasáhla Velkou Británii a Francii. Byli jsme poraženi,
aniž bychom válčili. A následky této porážky ještě
dlouho budou o sobě dávat vědět. Nemyslete si, že
nebezpečí pominulo, není to zdaleka konec, je to jen
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začátek velkého zúčtování. Je to jen první zvonění
na poplach.“ Toto již je správné hodnocení. 

Takže, co Churchill řekl? Že to, co se stalo v Mni-
chově, kde západní takzvané demokracie zradily
svého spojence, je začátek války. 

A nyní si poslechněte, co řekl Litvínov, náš lidový
komisař zahraničních věcí, ve svém projevu na ple-
nárním zasedání Společnosti národů v září 1938.
„Vyhnout se problematické válce dnes a získat ne-
vyhnutelnou a všeobecnou válku zítra, navíc za cenu
uspokojení choutek nenasytných agresorů a ničení
suverénních států, neznamená jednat v duchu paktu
Společnosti národů“. 

Což znamená, že Sovětský svaz tuto událost od-
soudil. 

V této souvislosti bych vás rád seznámil také s ná-
sledujícím velmi důležitým dokumentem, je to zají-
mavý dokument. Ukážu vám ho. Vlastně na naší
výstavě máme všechno. Je velmi stručný. Jde o od-
pověď Politbyra ÚV VKS(b) na telegram zplnomocně-
ného zástupce SSSR v Československu
Alexandrovského ze dne 20. září 1938 se schvalují-
cími podpisy celého politického vedení SSSR. Na pří-
mou otázku prezidenta Edvarda Beneše, a to byl
prezident Československa, zda SSSR poskytne oka-
mžitou pomoc Československu, pokud mu Francie
zůstane věrná, Politbyro ÚV VKS(b) 20. září 1938 jed-
nomyslně dalo kladnou odpověď. 

Navíc 23. září 1938 Sovětský svaz oficiálně ozná-
mil Polsku, že v případě jeho invaze do Českosloven-
ska sovětsko-polský pakt o neútočení bude
vypovězen. Polský ministr zahraničí pan Beck označil
tento krok za propagandistickou akci, která nemá
velký význam. 

A navíc, s ohledem na chystané obsazení Těšína
udělalo Polsko vše pro to, aby neumožnilo Sovět-
skému svazu splnit své závazky – poskytnout pomoc
Československu. Jak jsem již uvedl, Polsko se chy-
stalo sestřelovat sovětská letadla a nechtělo pustit
přes své území sovětská vojska na pomoc Českoslo-
vensku. A Francie, v té době hlavní spojenec Čechů
a Slováků, se fakticky zřekla svých záruk na obranu
celistvosti Československa. 

SSSR, který tak zůstal osamocen, musel přijmout
realitu, kterou západní státy vytvořily vlastníma ru-
kama. Rozdělení Československa bylo velmi brutální
a cynické, v podstatě šlo o loupež. Lze zcela opod-
statněně tvrdit, že právě Mnichovská dohoda sehrála
přelomovou úlohu v dějinách, načež se 2. světová
válka stala nevyhnutelnou. 

V roce 1938 bylo ještě možné Hitlera zastavit ko-
lektivním úsilím evropských států. To uznávali i zá-
padní lídři. 

Opět odkaz na dokument. Jedná se o záznam roz-
hovorů zástupců francouzského a polského velení
o vyhlídkách války v Evropě mezi italsko-německou
a polsko-francouzskou koalicí ze dne 17. května
1939. Na schůzce s polským ministrem pro vojen-
ské záležitosti náčelník francouzského generálního
štábu uvedl, že v září 1938 poskytovala celková si-
tuace mnohem více příležitostí, než nyní, k zásahu
proti Německu. Takže o čem to mluvil? Že kdyby re-
agovali včas, válce by se dalo předejít. Už během
Norimberského procesu s válečnými zločinci na
otázku, zda by Německo v roce 1938 zaútočilo na
Československo, kdyby západní mocnosti podpořily
Prahu, polní maršál Keitel odpověděl: „Ne. Nebyli
jsme vojensky dostatečně silní.“ Cílem Mnichova
bylo vytlačit Rusko z Evropy, získat čas a dokončit
vyzbrojení Německa.

Sovětský svaz se důsledně snažil zabránit tragédii
rozdělení Československa v souladu se svými mezi-
národními závazky, včetně dohod s Francií a s Česko-
slovenskem. Avšak Británie a Francie se rozhodly
raději předhodit demokratickou zemi Východní Evropy
nacistům, aby si je získali a upokojili. Nejen předhodit,
ale pokusit se nasměrovat nacistické aspirace na vý-
chod. K tomu přispělo bohužel i tehdejší polské vedení.
Lídři druhé Polské republiky všemi svými silami bránili
vytvoření systému kolektivní bezpečnosti v Evropě za
účasti SSSR. 

Chci vám představit další dokument – záznam roz-
hovoru Adolfa Hitlera s ministrem zahraničí Polska Jó-
zefem Beckem ze dne 5. ledna 1939. Dokument je
názorný. Je to jakási kvintesence společné politiky Ně-
mecké říše a Polska v předvečer československé
krize, v jejím průběhu i po skončení. Tento obsah je
cynický svým charakterem vůči sousedním státům,
vůči Evropě jako celku. A přímo ukazuje obrysy pol-
sko-německé aliance jako úderné síly namířené proti
Rusku. 

Ocituji z něj jen pár výňatků. 13. dokument. Je to
tu napsané malým písmem. Jde o kopii dokumentu
ze dne 17. května 1939, proto jsem požádal kolegy,
aby mi udělali výňatky, aby se to dalo číst. 

Takže citát číslo jedna. Vůdce říká otevřeně „Uká-
zalo se, že není tak snadné dosáhnout v Mnichově od
Francouzů aAngličanů souhlas se zařazením také pol-
ských a maďarských nároků vůči Československu do
dohody.“ To znamená, že Hitler tehdy prosazoval zájmy
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vedení těchto zemí. V podstatě Hitler působil jako ad-
vokát polských úřadů v Mnichově. 

A druhý citát. Polský ministr s jistou dávkou hrdosti
prohlašuje: „Polsko neprojevuje takovou nervozitu,
pokud jde o posílení své bezpečnosti, jako například
Francie, a nepřikládá žádný význam tzv. systémům
bezpečnosti, které po zářijové krizi (sudetské krizi)
v Československu definitivně zkrachovaly.“ Oni nic ne-
chtějí vytvářet. Tohle polský ministr zahraničí přímo
říká Hitlerovi. 

To, že systém bezpečnosti degraduje, nikoho z roz-
hodujících lídrů v Berlíně a ve Varšavě nezajímá. Za-
jímá je něco úplně jiného. 

A v této souvislosti třetí citát. Hitler prohlašuje, že
(dále přímá řeč Adolfa Hitlera): „Za všech okolností
bude mít Německo zájem o zachování silného národ-
ního Polska, a to zcela bez ohledu na situaci v Rusku.
Ať už jde o bolševické, carské, nebo jakékoliv jiné
Rusko, Německo se k této zemi bude vždy chovat
s maximální opatrností. Existence silné polské armády
zbavuje Německo značné zátěže. Divize, které je Pol-
sko nuceno rozmisťovat na ruské hranici, odlehčují
Německu od dalších vojenských výdajů“.

Tohle už se vůbec podobá vojenskému spojenectví
proti Sovětskému svazu. 

Dokument, jak vidíte, je velmi upřímný a nevznikl
na prázdném místě, není to předmět nějakého taktic-
kého lavírování, ale odraz důsledné linie na polsko-ně-
mecké sbližování na úkor Sovětského svazu. A v této
souvislosti uvedu ještě některá svědectví, i když dří-
vější, ale velmi příznačná. 

Je to výňatek z rozhovoru polského náměstka mi-
nistra zahraničí pana Szembeka s Hermanem Görin-
gem o polsko-sovětských vztazích ze dne 5. listopadu
1937. Göring je přesvědčen, že Třetí říše nemůže spo-
lupracovat nejen se Sověty, ale vůbec s Ruskem bez
ohledu na jeho vnitřní uspořádání. Göring také dodal,
že Německo potřebuje silné Polsko. Zároveň doplnil,
že Polsku nestačí Baltské moře a že by mělo mít pří-
stup k Černému moři. 

Jak v minulosti, tak i dnes straší Ruskem. Jak car-
ským, sovětským, tak současným – nic se nemění. Je
jedno, jaké Rusko je – smysl je stejný. Není třeba zde
zaměňovat ani ideologické pojmy – „bolševická“,
„ruská“, jakákoliv, naše společná bývalá vlast, Sovět-
ský svaz. K tomu lze uzavřít dohodu s kýmkoliv, včetně
fašistického Německa, což jak v podstatě vidíme, se
ve skutečnosti dělo. 

A v této souvislosti ještě další velmi výmluvný do-
kument – záznam rozhovoru německého ministra za-

hraničí Joachima Ribbentropa s polským ministrem
zahraničí panem Beckem ze dne 6. ledna 1939. Po 2.
světové válce se v našich archivech ocitlo dost doku-
mentů z Východní Evropy a z Německa. Joachim Rib-
bentrop vyjádřil postoj Německa, které (dále citát)
„bude vycházet z toho, aby se na ukrajinskou otázku
nahlíželo jako na privilegium Polska, a ve všech ohle-
dech bude podporovat Polsko při projednávání této
otázky, ale opět za podmínek, že Polsko zaujme ještě
víc výrazný protiruský postoj“ (to je citát), „protože
jinak u nás (nacistického Německa) stěží mohou být
společné zájmy.“ Na otázku Ribbentropa, zda se Poláci
zřekli ambiciózních záměrů maršála Pilsudského vůči
Ukrajině, pan Beck uvedl: „Poláci již pobývali v Kyjevě
a podobné záměry jsou bezesporu živé i dnes“. 

Pravda, bylo to v roce 1939. Doufejme, že alespoň
v tomto ohledu došlo k nějaké změně. Ale základem
všeho, co jsem teď ukázal, je určitě patologická ruso-
fobie. To mimochodem chápali i v evropských metro-
polích. Západní spojenci Polska to tehdy dobře chápali. 

Tak tedy další dokument jako potvrzení toho, co
jsem teď řekl. Zpráva francouzského velvyslance ve
Varšavě pana Noela francouzskému ministru zahraničí
panu Bonnetovi o rozhovorech s polskými kolegy ze
dne 31. května 1938. Francouzský velvyslanec Leon
Noel tak popisuje jednoznačné úsudky, které bez os-
tychu vyslovovali při setkáních s ním tehdejší polští
vedoucí představitelé. 

Takže citát: „Pokud Němec zůstává nepřítelem, je
to přesto Evropan a člověk se smyslem pro pořádek“.
Polsko se brzy dozví, co je to „Evropan a člověk se
smyslem pro pořádek“. 1. září 1939 to pocítí všichni
Poláci na vlastní kůži. 
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Dále: „Rus pro Poláky je barbar, Asiat, ničivý a zka-
žený element, s nímž je jakýkoliv kontakt nebezpečný,
jakýkoli kompromis je smrtelný“. Jako komentář
k tomu lze uvést, že jde o typickou ukázku rasismu,
pohrdání „podčlověkem“, „untermenschem“, kam za-
řadili Rusy, Bělorusy, Ukrajince, a pak se v tomto se-
znamu ocitli i sami Poláci. 

Víte, v této souvislosti samozřejmě sleduji, co se
v některých zemích Evropy děje s rusofobií, s antise-
mitismem, a tak dále. To vše mi něco hodně připo-
míná. 

Agresivní nacionalismus vždy oslepuje, vymazává
veškeré morální aspekty. Ti, kteří vstoupili na tuto
cestu, se před ničím nezastaví, ale nakonec je to do-
stihne, a tak to bylo nejednou. 

V této souvislosti k potvrzení této teze uvedu násle-
dující dokument. Zpráva polského velvyslance v Ně-
mecku Josefa Lipského ministru zahraničí Józefu
Beckovi ze dne 20. září 1938. Myslím, že je nutné,
abych vám ji přečetl. Polský velvyslanec měl rozhovor
s Hitlerem, a zde je to, co on píše svému ministru za-
hraničních věcí: „Později během konverzace německý
kancléř Adolf Hitler umíněně zdůrazňoval, že Polsko je
nejdůležitějším faktorem, ochraňujícím Evropu před
Ruskem.“ 

Z dalších vůdcových výroků vyplynulo, že jej na-
padlo řešení „židovského problému“ cestou deportace
do kolonií ve shodě s Polskem, Maďarskem a možná
i Rumunskem. Pro začátek Hitler navrhl vystěhovat
Židy z evropských zemí do Afriky. Ale ne prostě jen vy-
stěhovat, ve skutečnosti vyslat je na vyhynutí. Uvě-
domme si, co se v roce 1938 rozumělo termínem
„kolonie“. Na vymírání. Je to první krok ke genocidě,
ke zničení židovského národa a k tomu, čemu dnes ří-
káme holocaust. 

Copak na to polský představitel odpověděl a co
v této souvislosti napsal svému ministru zahraničí,
zřejmě spoléhaje na porozumění a pochvalu? „Já (to
je velvyslanec Polska v Německu) jsem odpověděl
(tohle píše svému ministru zahraničních věcí), že
pokud se tak stane, pokud se najde takové řešení, pak
mu (Hitlerovi) postavíme krásný pomník ve Varšavě.“
Ano. 

Výňatek z již zmíněného rozhovoru Adolfa Hitlera
s ministrem zahraničí Polska Beckem dne 5. ledna
1939. V něm Führer říká: „Další otázkou, v níž mají Ně-
mecko a Polsko společné zájmy, je židovský problém.
Jsem pevně odhodlán vyhnat Židy z Německa. Nyní
budou mít ještě možnost vzít si s sebou část svého
majetku. Přitom si z Německa určitě odvezou víc, než

měli, když se v této zemi usadili. Ale čím více budou
otálet s emigrací, tím méně majetku si budou moci
vzít s sebou“.

Co je to vůbec? Co je to za lidi? Kdo vlastně jsou?
A začínám mít dojem, že tohle nejen že nechtějí vědět
v dnešní Evropě, ale že to vědomě přecházejí mlčením
ve snaze přenést vinu, včetně rozpoutání 2. světové
války, z nacistů na komunisty. 

Ano, my víme, kdo to byl Stalin, ano, dali jsme mu
své hodnocení. Ale myslím, že skutečností zůstává, že
to bylo právě fašistické Německo, které zaútočilo 1.
září 1939 na Polsko a 22. června 1941 na Sovětský
svaz. 

A kdo jsou vůbec ti lidé, kteří vedou takové rozho-
vory s Hitlerem? Jsou to právě oni, kteří v zajetí svých
egoisticky zištných, neúměrně nafouklých ambicí,
podstrčili svůj lid, polský lid, pod válečnou mašinerii
Německa, a kromě toho přispěli k tomu, že začala 2.
světová válka. Co jiného si můžete myslet, když se dí-
váte na takové dokumenty? 

A dnes vidíme další: znesvěcují se hroby těch lidí,
kteří vítězili v této válce, pokládali své životy, také v Ev-
ropě, když osvobozovali tyto země od nacismu. 

Mimochodem, když o tom mluvíme, víte, co mě na-
padá? Vždyť Stalin s tím nemá vůbec nic společného.
Našim obyčejným vojákům Rudé armády, včetně těch,
kteří pocházeli z dnes naprosto nezávislých států,
které byly vytvořeny po rozpuštění Sovětského svazu
– tedy i vašim předkům - byly postaveny pomníky
v Evropě. Jsou to zcela obyčejní lidé, tihle rudoarmějci.
Co jsou zač? Většinou rolníci, dělníci. A mnozí z nich
byli postiženi stejným stalinským režimem: někdo byl
rozkulačen, příbuzní někoho z nich skončili v gulazích.
Tito lidé zahynuli při osvobozování evropských zemí
od nacismu. Nyní se jejich památníky bourají, mimo
jiné proto, aby se neobjevila fakta o faktickém spolčení
s Hitlerem některých tehdejších lídrů evropských
zemí. Takže se nemstí bolševikům, ale dělají vše pro
to, aby zamaskovali svůj vlastní postoj. 

Proč jsem řekl, že tehdejší vedení těchto zemí,
včetně Polska, strčilo vlastně svůj lid pod pásy ně-
mecké, nacistické vojenské mašinérie? Protože pod-
cenili to, co bylo tehdy skutečnou motivací Hitlerových
činů. 

Zde je to, co řekl Vůdce Třetí Říše na schůzce s ve-
lením německé armády u sebe v říšském kancléřství,
citace: „Nejde o Danzig (to je město, které Německo
chtělo získat zpět po 1. světové válce, a které bylo pro-
hlášeno za svobodné město), pro nás jde o rozšíření
životního prostoru na Východ a zajištění potravinového

Lipa_01_2020_LIPA  23.04.20  18:42  Stránka 85



zásobování“. Vůbec nešlo o Polsko. Věc se měla tak,
že potřebovali prorazit cestu k agresi proti Sovět-
skému svazu. 

Sovětský svaz se až do poslední chvíle snažil využít
každou šanci vytvořit protihitlerovskou koalici, vyjed-
nával s vojenskými představiteli Francie a Velké Bri-
tánie, čímž se snažil zabránit vzniku 2. světové války,
ale prakticky zůstal sám v izolaci. Jak už jsem řekl, byl
posledním ze zainteresovaných států Evropy, který byl
nucen podepsat s Hitlerem pakt o neútočení. 

Ano, je tam tajná část o rozdělení nějakého území.
Ale nevíme, co je v jiných dohodách evropských zemí
s Hitlerem. Protože ačkoliv my jsme tyto dokumenty
zpřístupnili, tak v západních metropolích vše zůstává
chráněné razítkem „Tajné“. Nevíme nic, co tam bylo.
Ale teď to ani nepotřebujeme vědět, protože fakta uka-
zují, že dohoda byla. Ve skutečnosti vidíme, že došlo
k rozdělení nezávislého demokratického státu – Čes-
koslovenska. A podílel se na tom nejen Hitler, ale i bý-
valí lídři těchto dalších států. Právě to otevíralo
Hitlerovi cestu na Východ, právě to bylo příčinou za-
hájení 2. světové války.

A ještě jedna úvaha ohledně toho, jak jednal Sovět-
ský svaz poté, co Německo zahájilo válku proti Polsku.
Připomenu, že jestliže na západě v okolí Lvova se pol-
ská posádka opravdu ještě bránila, to je pravda, když
se však přiblížila Rudá armáda, složila před ni zbraně.
Mimochodem, právě ta skutečnost, že tam přišly jed-
notky Rudé armády, do značné míry zachránila životy
mnoha lidí z řad místního obyvatelstva, především ži-
dovského. Protože všichni zde přítomní vědí, že pro-
centní podíl židovského obyvatelstva v této oblasti byl
velmi vysoký. Kdyby tam přišli nacisté – všichni by byli
vyvražděni a posláni do krematoria. 

A co se týče například Brestu, Rudá armáda tam
vstoupila až poté, co byla tato území obsazena ně-
meckými vojsky. Tam Rudá armáda vůbec s nikým
nebojovala, s Poláky nebojovala. Polská vláda navíc
v této době ztratila kontrolu nad zemí, nad činnosti
ozbrojených sil, a nacházela se někde v oblasti ru-
munských hranic. Nebylo s kým ani vyjednávat. Opa-
kuji ještě jednou, Brestská pevnost, která je nám
všem dobře známá jako citadela, bránící zájmy So-
větského svazu a naší společné Vlasti, jedna z výraz-
ných stránek Velké vlastenecké války, byla obsazena
Rudou armádou až poté, co ji Němci opustili. Oni ji
předtím obsadili. A Sovětský svaz Polákům ve sku-
tečnosti nic nevzal. 

A nakonec – už budu končit – rád bych připomněl,
jak hodnotili současníci tehdejší výsledky vítězství nad

nacismem a přínos každého z nás k tomuto vítězství
od roku 1941. 

Churchillův výrok: „Byl jsem rád, že jsem se
z mnoha zdrojů dozvěděl o statečném boji a četných
silných protiútocích, kterými ruské vojenské síly
chrání svou rodnou zemi. Docela oceňuji vojenskou
převahu, kterou se vám podařilo získat tím, že jste
přinutili nepřítele rozvinout síly a zapojit se do bojů
na dopředu posunutých západních hranicích (na po-
sunutých dopředu západních hranicích – upozorňuji
vás na to; tehdejší britské vedení přiznávalo, že to
mělo v boji proti nacistickému Německu jistý vojen-
ský smysl), čímž byla částečně oslabena síla jeho
počátečního úderu“.

To znamená, že síla počátečního úderu nacistické
armády byla oslabena skutečností, že Rudá armáda
obsadila nové hranice. To znamená, že to mělo pro So-
větský svaz i vojenský význam – posun na tyto nové
pozice. 

Nyní z Churchillova osobního poselství Stalinovi.
Bylo to 22. února 1945, v předvečer oslav 27. výročí
vzniku Rudé armády. Churchill píše, že „Rudá armáda
slaví své 27. výročí triumfem, který si vysloužil bez-
mezný potlesk jejích spojenců“. A dále bych na to rád
upozornil v souvislosti s usnesením, které nedávno
přijali naši kolegové v europarlamentu. „Budoucí ge-
nerace uznají svůj dluh vůči Rudé armádě stejně bez-
podmínečně jako my, kteří jsme se dožili toho, že jsme
svědky těchto velkolepých úspěchů“. Ale my vidíme,
jak reaguje současná generace politiků v Evropě. 

Také v roce 1945 Roosevelt napsal Stalinovi: „Ne-
přetržitá velká vítězství Rudé armády, spolu s rozvinu-
tým úsilím ozbrojených sil spojených národů na jihu
a na západě, zajišťují rychlé dosažení našeho společ-
ného cíle – světa žijícího v klidu, opírajícího se o vzá-
jemné porozumění a spolupráci“. 

A o něco později Truman, již nový americký prezi-
dent: „Hluboce si vážíme velkolepého příspěvku, kte-
rým mocný Sovětský svaz přispěl k věci civilizace
a svobody. Prokázali jste schopnost svobodomyslného
a mimořádně statečného lidu rozdrtit zlé barbarské
síly, ať už jsou jakkoliv silné“. 

Myslím, že my společně s vámi rozhodně nemů-
žeme zapomenout a nikdy nezapomeneme na hrdin-
ství našich otců. Velmi bych si přál, aby to měli na
mysli i naši kolegové na Západě celkově a zejména
v Evropě. Pokud nechtějí slyšet nás, nechť naslouchají
uznávaným lídrům svých zemí, kteří chápali, co říkají,
a tyto události znali nikoliv jen z doslechu. 

24. 12. 2019
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Byl íránský raketový operátor oklamán za účelem
sestřelení ukrajinského letadla nad Teheránem?
JOE QUINN

Přiznání Íránu, že jejich armáda sestřelila letadlo
ukrajinských aerolinek poblíž Teheránu, je závěr celé
této záležitosti, pokud jde o mezinárodní diplomacii
a média. Oficiální verze toho, co se stalo, je tato:

Je 8. ledna 2020, 2:00 v noci, a náš člověk sedí
v protiraketovém obranném systému Tor-M1 asi
10 km severozápadně od mezinárodního letiště
Imáma Chomejního, které je západně od Teheránu.

Pohřeb generála Sulejmáního proběhl den před-
tím, a za poslední půlhodinu bylo ze západního Íránu
vypáleno několik desítek íránských balistických raket
na dvě americké základny v Iráku.

Celá íránská armáda je v pohotovosti a úroveň
stresu je obzvláště vysoká. Hodně se debatovalo
o pravděpodobné reakci USA na
íránské rakety a náš člověk je čle-
nem jednoho z několika týmů, které
jsou rozmístěny kolem Teheránu,
a má za úkol sestřelit cokoli, co se
objeví na obrazovce radaru a bude to
odpovídat určitému profilu. Během
několika následujících hodin se ne-
stane žádný incident, takže začne
pochybovat o tom, zda uvidí alespoň
něco - přinejmenším ne dnes večer.

Jediná věc, kterou spatří na obrazovce radaru před
6:00 ráno, je devět naplánovaných letů, které odlétaly
tu noc z nedalekého letiště. Sledoval, jak ze severo-
západní runwaye vystartují na běžnou letovou dráhu,
stoupají na jasnou noční oblohu a pak se stáčí na
sever nebo severovýchod. Protože systém Tor-M1,
který obsluhuje, je vybaven funkcí IFF (identifikace
přítel-nepřítel), viděl dokonce jejich identifikační vo-
lací znaky. Předposledním letounem byl let QR8408
katarských aerolinií, směřující do Hongkongu.

Poslední let tu noc byl let PS752 ukrajinských ae-
rolinek, směřující do Kyjeva. Odletěl o hodinu později,
v 6:12, ale dodržoval přesně stejnou počáteční leto-
vou dráhu, jako předchozí lety. Když vystoupal do
výše 4 600 stop nad úroveň země, transpondér leta-
dla přestal náhle fungovat, bylo kolem 6:14, tedy asi
2 minuty po startu. Z dosud neznámého důvodu byl
náš člověk náhle přesvědčen, že Boeing 737 je „ne-
přátelský cíl“. Podle protokolu žádal o povolení k za-

hájení útoku, ale nemohl se spojit se svými nadříze-
nými kvůli „nějakému problému s komunikační sítí“.
Opět podle protokolu měl prodlevu 10 vteřin, během
níž se měl rozhodnout, zda zahájit útok či nikoliv. Byl
stále přesvědčen, že Boeing 737 je řízená střela nebo
nepřátelské letadlo, proto vypálil dvě rakety, které
zpečetily osud 178 osob na palubě.

Íránská vláda a armáda převzaly plnou zodpověd-
nost za sestřelení letu 752, ale nikdo dosud nevy-
světlil, proč podle všeho dobře vycvičený operátor
raketového systému, který sledoval, jak kolem něj
v noci letělo 9 komerčních letadel, byl tak přesvěd-
čený o tom, že 10. let je nepřátelský cíl, a rozhodl se
- podle svého uvážení - cíl sestřelit.

Írán zakoupil na konci roku 2005 od Ruska 29
systémů protivzdušné obrany Tor-M1. Uniklé interní
e-maily americké zpravodajské agentury Stratfor, da-
tované do roku 2009, které zveřejnil web WikiLeaks
v roce 2012, odhalily, že tyto systémy byly zřejmě
rychle kompromitovány.

Bohužel pro Írán, dva roky po velkém nákupu
systémů Tor-M1 Rusové vyvinuli systém Tor-M2E,
který je výrazně modernizovaný, a je také vybaven
„ochranou před spoofingem“.

V souvislosti s obecným používáním internetu
„spoofing“ znamená: „Pokud hacker nebo zákeřný
jedinec napodobuje jiného uživatele nebo zařízení na
síti, oklame uživatele nebo systémy, aby uvěřili, že
komunikují nebo reagují na jinou osobu nebo webo-
vou stránkou.“

Z vojenského hlediska se však spoofing obvykle
vztahuje na „radarový spoofing“, zahrnující zachy-
cení radarových signálů nepřítele a jejich odeslání
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zpět v pozměněném formátu, aby byl operátor radaru
zmaten ohledně toho, co vidí.

Před několika lety začali američtí výrobci zbraní
zavádět tyto jednotky EW pro americké námořnictvo
a letectvo.

Povšimněte si, k čemu tato technologie slouží:
„Odborníci amerického námořnictva na letecké elek-
tronické válčení (EW) nadále podporují radarový
spoofing v rámci technologie elektronického boje
(EW) od společnosti Mercury Systems Inc., který do-
káže oklamat nepřátelské radarové systémy faleš-
nými a klamně se pohybujícími cíli.“

To, že do modernizovaného
systému byla přidána ochrana před
spoofingem, ukazuje na zranitelnost
(starší verze) systému Tor-M1, který
sestřelil ukrajinské letadlo - zranitel-
nost, která umožnila nepříteli poten-
ciálně „napodobit jiný [cíl] na síti,
oklamat [operátory], aby uvěřili, že
komunikují nebo reagují na jiné [le-
tadlo]“.

Jiný způsob, jak mohl systém Tor-
M1 (a operátor) během té noci pod-
lehnout „spoofingu“, je
prostřednictvím změny identifikují-
cích signálů, které vyslal transpon-
dér ukrajinského dopravního letadla. Novější
radiolokační systémy ADS-B, kterými dnes disponuje
většina dopravních letadel, jsou zranitelné vůči hac-
kerům. Největší obavy odborníků se týkají toho, že
hackeři mohou do systému ATC vložit „přízrak le-
tounu“, a stejně tak je pro hackery možné vložit
údaje přímo do ADS-B letadla, které pak vysílá fa-
lešné údaje o své identitě, lokaci, rychlosti a směru.

V roce 2012 vědci z vojenského technologického
institutu (AFIT) předvedli, že lze snadno zakódovat
různé „vkládání falešných údajů“ na komerční soft-
warově definované rádiové platformě a vyslat je ze
země nebo ze vzduchu za pomoci obyčejné antény.
Takovéto útoky by mohly způsobit, že se letadlo bude
domnívat, že hrozí bezprostřední kolize, či zaplaví
vzdušný prostor stovkami falešných přenosů nebo
zabrání přijímání skutečných zpráv.

Bohaté děti z Teheránu
Další kuriózní část oficiální verze sestřelení ukra-

jinského letadla se týká určité skupiny Íránců, kteří
jsou zodpovědní za zdokumentování a distribuci vi-
deozáznamu s odpálením rakety a jejím dopadem na

letadlo, pádem a fotografiemi údajných zbytků z ra-
kety Tor-M1.

Instagramový účet s názvem „Bohaté děti z Tehe-
ránu“ - popsaný jako „populární účet na sociálních
sítích, představující íránskou majetnou mládež, která
staví na odiv své bohatství a létá po celém světě“ -
zveřejnil 9. ledna video, na němž je zjevně exploze
ve vzduchu. Téhož dne deník New York Times kon-
taktoval správce tohoto účtu, od něhož obdržel video
ve vysokém rozlišení, a později potvrdil jeho pravost.

Další záběry, které zveřejnily neznámé zdroje, za-
hrnují záznam z kamery CCTV z okolí místa havárie,

který také ukazuje okamžik nárazu. O den později
někdo zveřejnil snímky, na nichž je údajná raketa,
která zasáhla letadlo.

Webový portál Bellingcat analyzoval videozáz-
namy a dospěl k závěru, že obě videa byla pořízena
z rezidenční oblasti v Parandu, což je předměstí zá-
padně od mezinárodního letiště Imáma Chomejního.
Parand je zastavěná oblast „plánovaného města“ na
předměstí Teheránu, která je určena pro bydlení
rodin s nízkými příjmy. Bellingcat také tvrdí, že
snímky rakety jsou pravděpodobně pořízeny ze
stejné oblasti v Parandu.

Jak je možné, že se jeden či více lidí, spojovaných
s „Bohatými dětmi z Teheránu“ - jejichž tvrzení, že
jsou v Íránu proslavení, a že to je vidět na tom, jak
se „bezostyšně prohání v Porsche a Maserati po Te-
heránu před zraky chudáků“ - náhodou ocitli 8. ledna
v 6:00 hodin v oblasti na okraji města, kde žijí lidé
s nízkými příjmy, s kamerami namířenými právě na
tuto část oblohy, kde zachytili raketu, která zasáhla
ukrajinské osobní letadlo? 

Můžeme se jen dohadovat, ale je to dosti pode-
zřelé.
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Kdo by přesvědčil Írán, aby to udělal?
Máme-li správně pochopit sestřelení ukrajinského

dopravního letadla, musíme to považovat spíše za
politický, než vojenský incident. Několik dní předtím
USA zavraždily generála Sulejmáního, což byl neho-
rázný útok na íránskou národní hrdost. Když Írán od-
pověděl přesně zacílenými raketovými údery na dvě
americké základny v Iráku, skóre bylo - více či méně
- stejné, pokud jde o obě strany.

Ve skutečnosti byste mohli tvrdit, že Írán vyšel
z této situace silnější a také získal větší respekt, než
měl předtím. Po sestřelení ukrajinského letadla však
tohle všechno opadlo. Írán se jevil po vojenské
stránce nešikovný, byl nucen se omluvit světu, a sku-
piny protestujících v zemi využily této tragédie a za-
čaly se domáhat „změny režimu“.

To podstatné je, že tvrzení, že „panika a špatný vý-
cvik“ vedly operátora raketového systému k tomu,
že sestřelil civilní dopravní letadlo, není opodstat-
něné, zejména pokud existuje rozumnější vysvětlení.
Problém je však v tom, že metody, které s největší
pravděpodobností oklamaly operátora, nezanechaly
po sobě žádné stopy či důkazy, které by mohly být
předloženy. Během několika minut měl operátor před
sebou dočasné a přesvědčivé údaje, a jednal podle
nich.

Takže i když Írán sestřelil ukrajinské letadlo, není
za tento čin zodpovědný. Pokud chcete znát osoby,
které jsou za to zodpovědné, bylo by rozumné hledat
mezi těmi, kteří se nejvíce a zároveň dlouhodobě
ozývali kvůli (údajné) íránské hrozbě, kteří by měli

největší užitek z toho, kdyby měl Írán „špatnou re-
putaci“, a o nichž se dlouhodobě ví - mají dokonce
takové heslo - že vedou války nebo dosahují svých
geopolitických cílů podvodem.

Nebo bychom se mohli ohlédnout zpět do minu-
losti na 19 let starou zprávu, kterou vypracovala
škola pokročilých vojenských studií armády USA
(SAMS) ve Fort Leavenworth, jež podrobně popisuje
plán na prosazování hlavní izraelsko-palestinské mí-
rové dohody, podle níž by bylo asi 20 000 vyzbroje-
ných vojáků rozmístěno po celém Izraeli a v nově
vytvořeném palestinském státě.

Dokument, který vypracovala SAMS, předvídá
události během prvního roku operace na posílení
míru, a spatřuje možné nebezpečí pro americké vo-
jáky z obou stran. Nazývá izraelské ozbrojené síly
„500librovou gorilou v Izraeli. Dobře vyzbrojenou
a vycvičenou. Operující v obou pásmech Gazy. Zná-
mou tím, že při dosažení misí ignoruje mezinárodní
právo. Je velmi nepravděpodobné, že bude střílet na
americké jednotky. Má bratrovražedné zájmy, ze-
jména ve vzdušném prostoru.“ Ohledně Mossadu, iz-
raelské zpravodajské služby, představitel SAMS tvrdí:
„Nepředvídatelný činitel. Bezohledný a lstivý. Má
schopnosti vybrat si za terč americké jednotky, aby
to přitom vypadalo, že jde o palestinský/arabský čin.“

Komentář Was Iranian Missile Operator Tricked
Into Shooting Down The Ukrainian Airlines Plane Over
Tehran? vyšel 13. 1. 2020 na sott.net. 

Překlad Zvědavec.
16. 1. 2020
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Putin zachránil Erdogana před sebou samým
PEPE ESCOBAR

Na začátku diskusního maratonu v Moskvě,
který proběhl ve čtvrtek 5. 3. 2020, ruský prezident
Vladimir Putin udělal svou řečí k tureckému prezi-
dentovi Erdoganovi pravděpodobně nejlepší diplo-
matický tah 21. století.

Putin řekl: „Na začátku našeho setkání bych
chtěl ještě jednou vyjádřit upřímnou soustrast nad
smrtí vašich vojáků v Sýrii. Bohužel, jak jsem vám
již řekl během našeho telefonního hovoru, nikdo,
včetně syrských vojsk, neznal místo, kde se nachá-
zejí.“

Tímto způsobem řekl skutečný světový vůdce
regionálnímu vůdci do očí, aby upustil od nasazení
svých vojáků, coby inkognito stoupenců džihádu,
uprostřed napjatého divadla války.

Osobní jednání mezi Putinem a Erdoganem, kte-
rého se mohli zúčastnit pouze tlumočníci, trvalo tři
hodiny, poté se během následující hodiny účastnily
diskuse jednotlivé delegace. Na závěr to bylo
všechno na Putinovi, který to vyřešil elegantním
způsobem, aby si Recep Tayyip Erdogan zachoval
tvář - jak jinak,   než ještě dalším příměřím v Idlibu,
které začalo ve čtvrtek 5. 3. o půlnoci, a text byl
napsán v turečtině, ruštině a angličtině - “všechny
texty mají stejnou právní platnost“.

Kromě toho začne od 15. 3. na dálnici M4 fun-
govat společná turecko-ruská hlídka, což zna-
mená, že se tohoto místa již nebudou moci znovu
zmocnit členové nekonečně se proměňující Al-
Kajdy v Sýrii.

Pokud vám to všechno připadá jako déjà vu, je
to proto, že tomu tak je. Pouze na několika málo
oficiálních fotografiích ze schůzky z Moskvy jsou
zřetelně zachyceni ruský ministr zahraničí Sergej
Lavrov a ministr obrany Sergej Šojgu - další dvě
významné osobnosti, které byly v místnosti pří-
tomny kromě obou prezidentů. Bezprostředně po
Putinovi museli postavit Erdogana do latě i Lavrov
a Šojgu. To stačilo: teď už se prosím začni chovat
slušně - jinak budeš čelit přímým následkům.

Druhý Atatürk
(Turecký vojevůdce, a pak i první prezident Tu-

recka, pozn. překl.)
Předvídatelný rys nového příměří je, že Moskva

a Ankara - které jsou společně s Teheránem sou-
částí mírového procesu v Astaně - jsou i nadále za-
vázány k zachování „územní celistvosti

a svrchovanosti“ Sýrie. Ale opět je nutno říci, že
neexistuje žádná záruka, že se tomu Erdogan pod-
řídí.

Je důležité shrnout si základy. Turecko je hlu-
boko ve finanční krizi. Ankara potřebuje hotovost
- nutně. Lira se hroutí. Strana spravedlnosti a roz-
voje (AKP) prohrává volby. Bývalý předseda vlády
a vůdce strany Ahmet Davutoglu - který vytvořil
pojem neo-otomanismus - odešel ze strany a bu-
duje si svou vlastní politickou niku. AKP se utápí
ve vnitřní krizi.

Erdoganovou reakcí bylo pokračovat v útoku.
Tím si znovu obnovil svou pověst. Zkombinujte Idlib
s jeho námořními ambicemi kolem Kypru a vydě-
račský nátlak na EU formou zaplnění řeckého ost-
rova Lesbos uprchlíky, a máte Erdoganův typický
rys modus operandi, rozjetý na plné obrátky.

Teoreticky nové příměří donutí Erdogana, aby se
konečně zřekl těch mnoha metastáz An-
Nusrá/ISIS/Daeš - to, co Západ nazývá “umírně-
nými rebely“, které v tichosti vyzbrojuje Ankara.
Tohle je pro Moskvu naprosto červená čára - a také
pro Damašek. Pro džihádisty nezbude žádné
území. Zatímco Irák je ovšem jiný příběh: ISIS se
stále skrývá v okolí Kirkúku a Mosulu.

Žádný fanatický stoupenec NATO to nikdy nepři-
zná, ale bylo to opět Rusko, kdo právě zabránil
hrozbě „muslimské invaze“ do Evropy, o níž mluvil
Erdogan. V prvé řadě nikdy nešlo o žádnou invazi,
pouze o pár tisícovek ekonomických migrantů
z Afghánistánu, Pákistánu a Sahelu, nikoli ze Sýrie.
Na hranici s EU tedy není uváděný milión syrských
uprchlíků.

EU však bude svým příslovečným způsobem na-
říkat. Brusel a většina hlavních měst v EU stále ne-
pochopily, že Bašár Asad celou dobu bojuje proti
teroristům z An-Nusrá/ISIS/Daeš. Jednoduše ne-
chápou korelaci jednotek v terénu. Jejich záložní
pozice je jako vždy poškrábané CD “evropských
hodnot“. Není divu, že EU je pak druhořadým ak-
térem v celé syrské tragédii.

Když jsem se pokoušel propojit motivace chána
Erdogana s dějinami Turecka a říšemi stepí, získal
jsem vynikající zpětnou vazbu od progresivních tu-
reckých analytiků.

Jejich argumentem je v podstatě to, že Erdogan
je internacionalista, ale z islámského hlediska. Od
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roku 2000 se mu daří vy-
tvářet ovzduší, popírající
starověké turecké nacio-
nalistické motivy. Sku-
tečně uplatňuje
“tureckost“, ale jak zdů-
raznil jeden analytik, „on
nemá nic společného se
starými Turky. On je Ikh-
wan. Nezáleží mu ani na
Kurdech, protože to nejsou
jeho �dobří islamisté�“.

Jiný analytik poukázal
na to, že „být �turecký�
v moderním Turecku se
netýká rasy, protože většina tureckých obyvatel
jsou Anatolci, smíšená populace.“

V kostce lze říci, že to, na čem Erdoganovi záleží,
je Idlib, Aleppo, Damašek, Mekka, a ne jihozápadní
Asie nebo střední Asie. Chce být “druhým Atatür-
kem“. Avšak nikdo kromě islamistů ho takto nevidí
- a „někdy kvůli tomu projevuje svůj hněv. Jeho je-
diným cílem je porazit Atatürka a vytvořit islámský
opak Atatürka.“ A vytvoření tohoto anti-Atatürka
dosáhne prostřednictvím neo-otomanismu.

Nezávislý historik Can Erimtan, s nímž jsem měl
to potěšení se setkat, když ještě žil v Istanbulu (nyní
je ve vlastním exilu), předkládá rozsáhlé euro-asij-
ské pozadí pro Erdoganovy sny. Nu, Vladimir Putin
právě druhému Atatürkovi nabídl nějaký oddechový
čas. Nyní se sází na to, zda bude (či nebude) nové
příměří metastázovat do pohřební hranice.

Komentář Putin Saves Erdogan from Himself
vyšel 8. 3. 2020 na Global Research. Překlad Zvě-
davec. 12. 3. 2020
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Hořící ropná pole JAN ZEMAN

V pátek 20. září 2019 se konala celosvětová stávka žáků a studentů, zejména vyspělých západních
států, za účinný boj proti postupující klimatické změně. Situace je stále hrozivější. Ale forma: „Tak s tou
ochranou klimatu konečně začněte něco dělat!“ je neurčitá, takže se k ní slovně hlásí i ti největší ničitelé
klimatu. 

V předvečer klimatické stávky dostala ochrana klimatu další ránu. 14. září 2019 vzplála dvě obří ropná
pole v Saúdské Arábii. Stalo se tak po nečekaném raketovém útoku jemenských Hutsijů za pomocí dronů.
Tzv. koalice ochotných, vedená právě (sunnitskou) Saúdskou Arábií, již čtyři roky brutálně bojuje proti
povstalým (šíitským) Hutsijům v sousedním Jemenu. Nechybí tu námořní i pozemní blokáda, takže hlad
kosí Jemence po tisících, starce, ženy a děti na prvním místě. Děje se tak za tiché i otevřené podpory
tzv. demokratického západního světa. Přesto se intervence ochotných v Jemenu nedaří. Oproti očekávání
sunnitských agresorů hutsijští povstalci úspěšně vzdorují již čtyři roky. V posledních měsících dokonce
podnikají stále větší útoky na území saúdsko arabského predátora. 

Nejotrlejší západní politici z požáru dvou obřích ropných polí v Saúdské Arábii vinili a viní (šíitský) Irán.
Mnozí západní ekonomové a byznismeni se chytali za hlavu, o kolik ropa v důsledku (byť dočasného) 50
% výpadku těžby v Saúdské Arábii na světovém trhu by mohla proto zdražit. Zatímco se v Evropě politici
štěkají, zda by neměli přitvrdit v blíže nespecifikovaných opatřeních na snižování antropogenních emisí
skleníkových plynů, na Arabském poloostrově hořely obrovská ropná pole v důsledku krvavé války, kterou
jejich saúdsko arabští “přátelé“ i s jejich podporou rozpoutali proti sousedním jemenským rebelujícím
Hutsijům. Obří požáry tamních ropných polí produkovaly až do svého uhašení kvanta hlavního skleníko-
vého plynu, tedy oxidu uhličitého, který volně unikal do ovzduší. Zda unikal také metan, se neuvádí.

Za takové světové politiky nelze úspěšně chránit stále rozvrácenější klima na Zemi.
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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
v minulém čísle Lípy jsem vám oznámil svůj

úmysl zúčastnit se parlamentních voleb v roce 2021.
Napsal jsem, že za nejdůležitější cíl považuji to, aby
o řízení našeho státu rozhodovali všichni občané,
a ne pouze politici. Obecně se tomu říká přímá de-
mokracie.

V současné době některé myšlenky přímé demo-
kracie prosazuje strana SPD. Já bych však chtěl
představit něco, co jde mnohem dál, až k samé pod-
statě smyslu existence státu. Diskuze o přímé de-
mokracii je z našeho veřejného prostoru cíleně
vytlačována těmi, kteří na ní nemají žádný zájem,
a to z pochopitelných důvodů. Přišli by tak o mož-
nost snadných zisků na úkor ostatních občanů. 

Jsem přesvědčen o tom, že změna politického
systému tak, aby měli svrchovanou kontrolu nad
státem občané a nikoliv politici, je jedinou cestou,
jak zabránit nekonečné korupci a manipulaci na-
šeho státu způsobem, který pro nás není prospěšný.
Chci vám stručně popsat, jak by v ideálním případě
takový systém mohl vypadat a fungovat. 

V současné době to funguje tak, že jako občané
můžeme ovlivnit řízení státu pouze tak, že jednou za
4 roky volíme do parlamentu, jednou za 6 let do se-
nátu a jednou za 5 let prezidenta. Zvolení lidé pak
nejsou vůbec nijak vázáni svými předvolebními sliby,
a mohou schválit prakticky jakékoliv zákony či na-
řízení a dosadit do státních orgánů jakékoliv osoby.
My to všichni platíme, aniž bychom to mohli jakkoliv
ovlivnit. Pokud máme na řízení státu jiný názor, mů-
žeme si teoreticky založit vlastní stranu a jít do
voleb, ale pokud za sebou nemáme desítky či stovky
miliónů korun a přízeň masmédií, tak prakticky ne-
máme šanci, i kdybychom měli sebelepší nápady,
jak udělat pro občany této země něco prospěšného.

Jsem naprosto přesvědčen o tom, že systém par-
lamentní zastupitelské demokracie je zcela cíleně
vytvořen tak, aby občané měli iluzi, že nějak vládnou
ve vlastní zemi, i když tomu tak ve skutečnosti
vůbec není, a reálná moc stále zůstává v rukou moc-
ných a bohatých tak, jak tomu bylo po celá tisíciletí.
Místo diktatury jedné strany či aristokracie tu máme
jakousi diktaturu politických stran. 

Jsem rád, že už je u nás i jinde ve světě stále více
lidí, kteří tento podvod pochopili a chtějí skutečnou
systémovou změnu, která převede vládu nad státy
od politiků a jejich loutkovodičů směrem k občanům.

Jak by tedy měl vypadat stát, který by byl řízen
přímo občany? Rád bych zdůraznil, že se nyní jedná

pouze o stručné návrhy a o náměty ke všeobecné
diskuzi, a realita samozřejmě pak může vypadat
i trochu jinak.

Základ musí být v tom, že stát, a tedy jeho správci,
budou dělat to, čím je občané zaúkolují a nic jiného.
Občané musí mít k dispozici elektronický státní
systém, kdy základy jeho ovládání nebudou složitější
než ovládání mobilního telefonu. Paralelně pro ty,
kteří nebudou chtít či umět elektronický systém
používat, by měl být k dispozici i dosavadní systém
písemného či osobního styku.  

Občané budou moci rozhodovat o tom, kdo bude
na jakékoliv rozhodující pozici v jakékoliv státní
a veřejné instituci, tj. nejen o poslancích, ale i o mi-
nistrech a vedoucích osobách jakýchkoliv úřadů.
Nejdůležitější je to, že bychom měli rozhodovat
i o soudcích, státních zástupcích, policejních a ar-
mádních velitelích a také o vedení veřejnoprávních
médií. Volby nemusí být vždy jednou za několik let,
ale mohou být průběžné. Jakýkoliv občan by kdyko-
liv mohl změnit svou podporu z jedné osoby na
jinou, pokud dospěje k názoru, že dotyčný státní či-
nitel nepracuje způsobem, s jakým souhlasí. 

Protože si však nebudeme volit vládu, která by
nám měla vládnout, ale správce státu, kteří se
budou řídit našimi požadavky, musí také existovat
způsob, jakým jim budeme ty požadavky zadávat. 

Každé ministerstvo by mělo mít nějaké dlouho-
dobé strategické cíle, které by mělo naplňovat – na-
příklad udržování zdravého životního prostředí,
obranyschopnosti země, nízké kriminality, kvalitní
vzdělanosti apod. Na plnění takovýchto obecných
cílů lze však pracovat různými způsoby, je možné
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vydávat různá nařízení a různým způsobem pro-
středky občanů investovat. O tom všem bychom
mohli rozhodovat. Dnes se například mluví o tzv.
rozklikávacím rozpočtu, ve kterém by bylo možné
zjistit, za co všechno stát utrácí naše peníze. My by-
chom však měli mít právo nejen být informováni, ale
také rozhodovat o tom, kolik a do čeho se bude in-
vestovat, a do čeho ne. Tak bychom mohli rozhodo-
vat o dlouhodobých strategických cílech
i o konkrétních státních zakázkách. Stejně tak by-
chom mohli rozhodovat i o veškerých zákonech. 

V neposlední řadě bychom si mohli také individu-
álně přizpůsobovat svůj vztah se státem. Mohli by-
chom si určovat, jaké služby od státu chceme a jaké
ne. Mohli bychom se rozhodnout, zdali chceme nižší
nebo vyšší zdravotní nebo sociální pojištění a daně
a k tomu nižší nebo vyšší plnění či důchody. Mohli
bychom svůj vztah se státem snížit na úplné mini-
mum nebo naopak svůj život plně spojit se státem
jako institucí. 

Řada zmíněných nápadů není nových a již zazněla
od mnoha jiných lidí. Je naprosto jasné, že k tomu,
aby takovýto systém fungoval, je třeba splnit řadu
podmínek a překonat mnoho překážek. 

Dají se zhruba rozdělit na překážky vnitřní, které
se týkají nás samotných a našeho národa, tedy na-
šich vlastních schopností takovýto systém vytvořit
a používat, a dále na překážky vnější, které se týkají
vztahů s okolním světem. Začnu těmi vnitřními.

K tomu, aby obyvatelstvo České republiky takový
systém chtělo, o něm musí v prvé řadě vědět. To je
práce má a kohokoliv dalšího, kdo bude chtít zkrátit
dobu, za kterou se něco takového povede vytvořit.
Předpokládám, že to bude trvat minimálně několik
let. Dále musí být lidé přesvědčeni, že může být
tento systém lepší než to, co máme nyní. Domnívám
se, že pokud se podaří tuto myšlenku rozpracovat
a postaví se za ni dostatečné množství dostatečně
schopných lidí, bude takové přesvědčování poměrně
snadné, protože výhody a přínosy jsou snadno po-
chopitelné. Nejdůležitější otázkou směrem k obča-
nům je však ta, zdali budeme dostatečně inteligentní
a dostatečně mravně vyspělí na to, abychom doká-
zali takovýto systém udržet a využít jeho předností.

Věřím, že naučit se tento systém používat bude
pro většinu obyvatelstva snadné, protože by to mělo
být ve výsledku jednodušší než komunikace s dneš-
ním státem. Mládež by se to učila ve školách a pro
všechny ostatní by byly k dispozici návody či školení.
Bude přirozené, že občané budou mít zájem umět

používat systém řízení státu, protože z toho budou
plynout zřejmé výhody.

Otázka potřebných mravních kvalit je už ale slo-
žitější. Abychom mohli jako občané vládnout ve
vlastní zemi, budeme muset projít výraznou promě-
nou v oblasti odpovědnosti za naše vlastní životy i za
náš společný stát. Nyní jsme v situaci, kdy našemu
státu prakticky ani nemůžeme říkat náš, protože
naši zemi nevlastníme, nemůžeme v ní vykonávat
vlastnická práva, tj. nemůžeme svrchovaně o naší
zemi rozhodovat. Proces získání moci nad státem
se rovná procesu získání zpět své vlasti. Opět při-
rozeně nastane, že jako vlastníci našeho státu bu-
deme aktivnější při péči o vlast, protože péče
o vlastní majetek se pochopitelně vyplácí. Otázkou
však zůstává, zdali se u nás najde dostatek lidí, kteří
budou schopni vykonávat činnost v důležitých stát-
ních funkcích s ohledem nejen na vlastní prospěch,
ale i na prospěch celého národa. Bude většina ob-
čanů schopná takové lidi rozpoznat, aby je mohli do
důležitých pozic zvolit? Najde se dost spravedlivých
soudců, odvážných policistů a schopných a pocti-
vých hospodářů? 

Pokud tu bude systém, který umožní občanům
snadno vyměnit člověka, který nekoná svou funkci
ve prospěch oblasti, kterou má na starosti, věřím, že
to většina lidí brzy pozná a postará se o změnu. Zá-
kladní překážkou, která v současné době znemož-
ňuje volbu čestných a odpovědných lidí, a umožňuje
volbu zločinců a podvodníků, je rozšířená mediální
manipulace s veřejnoprávními médii v čele. Jednou
z klíčových změn musí tedy být změna obsazení ve-
řejnoprávních médií, kam se musí dostat lidé se
smyslem pro pravdu, objektivitu a vyváženost, kte-
rým jde o kvalitu národa a kultury našeho života.
Obyvatelstvo se musí dostat do stavu, kdy pro něj
bude život v pravdě přirozenější než život ve lži. Tato
práce je úkolem všech nezávislých médií, která musí
nejdříve vyhrát v informační válce, která je proti vět-
šině lidstva dlouhodobě vedena. Vzhledem k tomu,
že již nezávislá média dosáhla značných úspěchů
a stále posilují, tak věřím, že pravda skutečně za ně-
jaký čas zvítězí. 

Myslím si, že jako národ máme teoreticky schop-
nost ve své zemi dobře vládnout a zvelebovat ji
k vlastnímu prospěchu. Bylo by to celkem snadné,
pokud bychom se nemuseli potýkat s problémy,
které přicházejí zvenčí, od sil mimo náš stát, mimo
náš národ. A o tom zase příště.

JAN KORÁL
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Režim drží u moci silná vrstva
kosmopolitních “užitečných idiotů“
DANIEL NOVÁK

V zásadě nemá smysl hovořit o tom, jestli je ži-
votní úroveň obecně vyšší, stejná či nižší, než před
rokem 1989. Co je daleko důležitější, že se dříve
sociální situace neustále zlepšovala, tzn. že v roce
1985 bylo lépe, než v roce
1980, v roce 1960 bylo lépe
než v roce 1950, lidé si
mohli více dovolit, vše bylo
dostupnější. Stále se hovo-
řilo o světlé budoucnosti,
osvobození od nerovnosti,
o vědecko–technické revo-
luci, “létajících autech“
apod. (I kdyby se to zcela
nerealizovalo, tak to samo
o sobě vytvářelo jakousi
psychologickou pohodu,
lidskost, že člověk něco
buduje, bude zajištěn ve
stáří, zanechá potomkům
a další generaci hodnoty
a funkční sociální model,
na nějž mohou navázat).

Najednou je všemu ja-
koby konec. Podívám se z okna a místo “létajících
aut“ vidím to samé stání rezavých kontejnerů na
sídlišti, jako před 20 lety. Budoucnost byla zrušena.
Veškerý vědecko–technický pokrok se smrsknul
v digitální a komunikační technologie, nikoliv ve
snahu zlepšovat životní potřeby lidí. Žádný samo-
zřejmý nárůst životní úrovně, to čím většina lidí
dnes žije, aby se situace nezhoršovala. Stojí to
stále více energie, nikdo již nepočítá s tím, že další
generace na tom bude lépe.

Ovšem existuje jedna velmi silná optimistická
skupina “nadšených otroků“. Je to kosmopolitní
třída, většinou vzdělaní mladí lidé, co chodili do
těch “správných“ škol, ovládají jazyky, cestují a cítí
se být vítězi. Jenže ve skutečnosti na tom tak
dobře zase nejsou. I když třeba nadprůměrně vy-
dělávají, tak jsou na ně statusovo–ideové nároky
stran všeho, co si “musí“ koupit, do jakých restau-
rací chodit, kam a s kým jet na dovolenou. Zní to

směšně, ale tyto (a ještě další) konzumní faktory
závisí na tom, jestli je do jejich vytouženého kos-
mopolitní prostředí přijmou, anebo různými způ-
soby vyštípou z “klubu“, či je vůbec mezi sebe

nepřijmou. Měl jsem přítelkyni přesně z tohoto pro-
středí, na první zdání inteligentní, ale zcela bez
smyslu pro realitu a obecně důležité věci.

I pro tuto sociální vrstvu je bydlení ve vlastní
zemi nedostupné. Ale to proto, že chtějí bydlet
v těch “správných“ městech, nejlépe Praha nebo
Brno, “zoufalci“ se musí prozatím spokojit s “ves-
nicemi“ jako Liberec, Hradec Králové, Plzeň nebo
Pardubice. Jinde pro ně nejsou ta “správná“ pra-
covní místa. Jenže bydlení v těchto městech si
mnohdy nemohou dovolit ani střední manažeři.
Jejich životní styl je řízen zvenčí, už nemají fak-
ticky možnost rozhodovat se, jak budou žít, co
budou dělat, ale přizpůsobují se tlaku médií, ko-
legů, nadřízených, korporací, co se od nich oče-
kává.

Fakticky jsou ale poražení, a vše, co mají, jsou
sliby, že jednou budou bohatí úspěšní. „Teď nemají
nic, ale mají úžasnou perspektivu“, hovoří propa-
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Coronavirus odkrývá pravdu o kavárně 
OLDŘICH LUKÁŠ

„Andreji, nás nekoupíš! Demisi!“ Podobná hesla vyřvával pražský kavárenský dav v posledním roce,
kde se jen dalo. V jeho čele kráčeli ziskuchtiví neziskovčíci, agenti Sudetoněmeckého landsmanšaftu,
šiřitelé Sörosových idejí, vítači, zkrachovalí (porno)herci, umělci všech ubohostí, devianti a další paraziti,
přisátí k rozpočtu státu, krajů či obcí. A náhle – kde se vzal, tu se vzal, na výlet se vydal pan Coronavirus.
S potěšením zavítal i do České republiky, kde zprvu nenarážel na žádný vážnější odpor. Pak však došlo
k vyhlášení nouzového stavu, a začaly se zavírat penězovody. A copak se to nestalo! Nezávislí divadelníci,
kteří tak zuřivě vedli svůj boj proti Babišovi, najednou žebrají, aby jim Babiš kompenzoval dopady z řádění
coronaviru. Jelikož si neplatili sociální pojištění, prý teď nemůžou ani na pracák. Söros jim nejspíš přiškrtil
kohoutky, když se teď nedá nikde vyřvávat, urážet vlast, šířit nenávist a rozbíjet společnost. Jenomže
dnes, kdy státní rozpočet dostává jednu ekonomickou ránu za druhou, nejde jen tak poskytovat mimo-
řádné dotace někomu, kdo do státního rozpočtu nic nepřinesl, jen z něj vydatně chlemtal. Nutně by to
bylo na úkor někoho potřebnějšího, kdo pro tuto zemi už něco vykonal, a kdo je v nouzi mnohem větší.
Kdyby ovšem kavárna vyrazila do ulic, nemocnic, vlaků, MHD a dalších veřejných prostor za účelem jejich
soustavného dezinfikování, to by byla jiná. Nebo kdyby se neziskovčíci z Lékařů bez hranic hlásili na vý-
pomoc do zdravotnických zařízení, třeba jen jako pomocné síly v kuchyních. A pročpak agitátoři Člověka
v tísni nepobíhají po ulicích, a místo žebrání o příspěvky nepomáhají nemohoucím lidem v tísni? A copak
dělají další politické neziskovky? Pročpak Minář, Bára Štěpánová a jejich smečka nejdou příkladem, a ne-
tráví milion chvilek na venkově rozdáváním roušek s poučením, jak proti viru bojovat? Chtěli přeci jít
včele a strhnout davy, tak proč to nedělají? A kampak zalezli moralisté z Amnesty International, Evrop-
ských hodnot s porno Jandou, nebo havlisti s Halíkem včele? Že by jejich nezištnost byla jen proklamací
a morálka fejkem? Skutek jim nějak utek! Hned, jak se objevily první symptomy krize, zdrhli anebo zalezli,
a vykašlali se na lidi, na jejichž blahu jim prý tak moc záleží. Pražská kavárna mohla být konečně jednou
užitečná. Jenže komedianti s ostatními chamtivými neziskovčíky zmizeli jak hraboši před poštolkami.
Propásli tak jedinečnou příležitost, aby ukázali národu, jak upřímně to s ním myslí a komu doopravdy
slouží. I když – vždyť nám to vlastně ukázali! A dokonale. 

Nikdy nezapomeneme! 19. 3. 2020

ganda, zatímco klesá prestiž i hodnota akademic-
kých titulů, (v protikladu k tomu rostou ale nároky
i rizika), a školský systém produkuje navíc pseu-
doobory (gender studies, etc).

Tyhle lidi je třeba obracet proti režimu. Dokud
tato vrstva soutěží jeden proti druhému, kdo z nich
bude loajálnější a poníženější, a kdy akceptuje vše,
co říkají velká média a co se píše v korporátních
“receptech na úspěch“, tak jsou největší oporou
režimu, propagandistickým nástrojem a subjektem
zavádějícím nepřátelskou koncepci vztahů do spo-
lečnosti.

Jako alternativa nemůžeme živit tyto sci-fi iluze.
Musíme jasně sdělit, že zachování tohoto režimu
znamená, že většina ze současné mladé generace
zemře v ghettech, ve škarpě, důchody jakožto ga-
rantovaná odměna za celoživotní práci skončí, roz-
šíří se pandemie tzv. “civilizačních chorob“

z chemie a špatného (nezdravého a nepřirozeného)
životního stylu, rozšíří se duševní nemoci z odci-
zení se skutečným životním hodnotám, ze stresu
a z nejistoty, rozpadne se systém veřejného zdra-
votnictví. Války, terorismus a kriminalita se stanou
zcela běžnými. Povedou je různé korporátní sku-
piny, role státu a pravidelných armád opadne.
Vzhledem k existenci všestranného zničení nukle-
árními zbraněmi se povedou (a již se i vedou)
skryté hybridní války, psychologické a biologické.
Válku musíme chápat v její pravé podstatě, tedy
jako soubor opatření k uchvácení cizích zdrojů,
prostředků, prostoru a sil. Člověk jako mravně –
praktická bytost v tomto systému zemře “sám
v davu“. Takový pravdivý obraz se musí dát vedle
falešné “optimistické“ perspektivy, šířené prore-
žimními novodobými politruky.

9. 2. 2020
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Maily z Bostonu
Milan Kohout 
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Milan - Lípa
Ahoj Honzíčku
doufám, že se máš, jak nejlépe to jde. Tady máš

další malý kousek do Lipky.
Drž se, bude hůř. Milan 
**********************************************
Milí přátelé,
už se dva týdny ptám ve všech bostonských ob-

chodech na ochranné ústní roušky, jsou však bez-
nadějně vyprodané. 

Sice zde stále nehrozí pandemie způsobená ko-
ronavirem, protože Boston hlásí zatím jen jeden
potvrzený případ nákazy, ale celá situace mi nevy-
hnutelně připomněla až doposud antikomunisty
omílanou vzpomínku na několikatýdenní nedosta-
tek toaletního papíru z předrevolučního Českoslo-
venska, údajně způsobený požárem v nějaké
slovenské továrně, zásobující centralizovaný soci-
alistický trh tímto produktem. Dodnes ona vzpo-
mínka rozzuřuje zastánce volného kapitalistického
trhu, který by dle jejich teorie něco takového nikdy
nedopustil.

Samozřejmě se zde nabízí otázka: Co je v dané
situaci životně důležitější, nebezpečí improvizo-
vaně Rudým právem vytřené řiti, či nebezpečí smr-
telného zápalu plic?

Milan KOHOUT 
Boston, USA
**********************************************
Milan Kohout
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Honzíčku, díky za Lipku!!!!!!
Zdravím Tě z tvrdého kapitalismu, který se snaží

zuby nechty vyloučit socialistického Bernieho San-
derse z kandidování na presidenta USA... Tady máš
něco dalšího do Lipky, jestli se hodí. Natočil jsem
malou malou ochutnávku presidentského kandi-
dáta Bernie Sanderse, který byl dnes u nás v bos-
tonskem parku, naplněném mnoha tisíci lidmi,
kteří doufají, že se do Spojených států dostane
alespoň trochu socialismu. 

Což je zřejmě pro většinu českých občanů ne-
pochopitelné, zvláště poté, co se toho “strašného”
socializmu nedávno zbavili.

Ale jak je vidět, spirála dějin mele pomalu, ale
spolehlivě.

Z Bostonu Milan Kohout
https://www.youtube.com/watch?v=AdilY-

urlMcs
Drž se, bude hůř.
************************************************
Milí přátelé,
zde je další příšerná rána pro české antikomu-

nisty!!! 
Jak je mně jich strašně líto. Všichni víme, že sa-

metová revoluce byla vyvolána nedostatkem ba-
nánů na komunistickém trhu! Banán se stal
symbolem odporu proti předrevoluční komunis-
tické “bezbanánovnosti”.

Jen si vzpomeňme, jak na oslavách desátého vý-
ročí sametové revoluce vítězní antikomunisté zor-
ganizovali na Národní třídě vzpomínkový
happening s “kapitalistickou tržní svobodou” řádně
zpracovanými dětmi, které se dobrovolně hnaly po
ulici za obrovskou, neustále ujíždějící maketou ba-
nánu. Ach, jak to bylo trefné a skutečně ironicky
úderné použít k tomu děti, které se narodily až po
revoluci!!! A jak se ti dříve narození antikomunisté,
při těchto oslavách konzumního vítězství jejich dět-
skému honu nasmáli, až se zajíkali štěstím. Je-
jejku, ty jejich ručičky, snažící se dosáhnout
slunečního zlatě zářícího banánu. 

Chudinky ani netušily, že může existovat život
bez banánů. 

Komunisto, až dodnes se styď, nedovezl jsi do
krámů banány!!! Za to budeš až na věky pykat!!!

Ale teď ona rána pro bojovníky za tržní svobo-
děnku. Dnes jsem šel pro banány do největšího su-
permarketu v Bostonu a k mému šoku žádné
neměli!!! Země se zatřásla a nic netušící kapita-
lista ani neví, že si koleduje o revoluci. Na baná-
nech přece stojí svoboda!!! Jen se zeptejme lidu
českého. Nemám-li pravdu? Milan KOHOUT

**********************************************
18. 2. 2020 v 18:56 Jiřina Šiklová na tento ob-

držený (skupinový) e-mail od M. K. odepsala:
Vynechte mne, pane kolego, tedy pane Milane

Kohoute.
Je to blboučké, co píšete či přeposíláte, a děláte

z nás, co jsme zde žili a žijeme, úplné blbce. Ne-
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havloidním komentářem v České televizi k vý-
stavbě US radaru EBR v Brdech na otázku Moravce,
která zněla: „Proč jste vy osobně třeba pro vý-
stavbu radaru v Brdech?“ Socioložka a publicistka
Šiklová se po čase ke svému výroku ještě vrátila
a na internetu uvedla:

„Otázka postavení radaru není ani tak otázka
bojová, jako spíše symbo-
lické vymezení teritoria, kdo
ke komu patří. V tom směru
jsem v Moravcově televizním
pořadu parafrázovala žene-
vského teologa Karla Bartha
a řekla: „Raději se budu mýlit
s Amerikou, než mít pravdu
s Ruskem.“ Jenomže lidi to
přesně otočili na Bushe a Pu-
tina, což je naprostá blbost,
to jsem neřekla. A když
potom další řekl, že tím chci
eskalovat válku, tak to již byl
další zkreslující posun.“ 

PSS Já bych ale řekl, že (možná jen v jiném
pořadu) před TV kamerou skutečně řekla: „Raději
se budu mýlit s Bushem, než mít pravdu s Puti-
nem.“

Moje paměť už jistě není, co bývala, ale… až do-
dnes jsem byl přesvědčen, že takto to tam sku-
tečně uvedla. Tak nevím. Jan POLÁČEK 
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znám nikoho, kdo by takto jednal, a ani
že by se děti hnaly za banány po Praze.
Buď jste omezený, nebo si na omezence
hrajete. Tak mně nepište, děkuji předem.

Jiřina ŠIKLOVÁ
*************************************
PS Jiřina Šiklová proslula jedním svým
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Bratislava bez snobizmu
PAVOL JANÍK

Z viacerých hľadísk som postupne venoval
pozornosť faktu, že som detstvo a podstatnú
časť dospelosti prežil na bratislavskej promi-
nentnej ulici Palisády, ktorá sa tiahne od Prezi-
dentského paláca k hradu. Lenže medzičasom
nič nie je také, ako bývalo kedysi. Na mojej rod-
nej ulici už dávno nie je lipová aleja, v postran-
ných uličkách priľahlej vilovej štvrte pred dlhým
časom zrušili úseky vyhradené na sánkovanie.
Voľakedy jedno či dve autá pripadali na dom
s ôsmimi bytmi, dnes má motorové vozidlo
v priemere každý dospelý člen domácnosti.
K tomu zastavali takmer každý centimeter
štvorcový voľných pozemkov, kde predtým bola
zeleň. Zmizli aj niekdajšie skratky pre chodcov
– chodníky a schody spájajúce ulice v kopcovi-
tom teréne. Výsledkom je neodškriepiteľná sku-
točnosť, že teraz bývať vo vychýrenej štvrti má
zmysel len z prestížnych spoločenských dôvo-
dov a komfortné podmienky majú iba diploma-
tické misie a zbohatlícke vily s dostatkom
vlastných garáží a s ďalším nadštandardným
príslušenstvom.

Dve desaťročia bývame v Petržalke, na ktorú
sa lepší ľudia z centra mesta vždy pozerali zvr-
chu. Ale aj tu sa veci vyvíjajú – ak sa časti
Dvory pokladali za jej začiatok, Háje za stred
a Lúky za koniec, tak v súčasnosti sa inzerujú
novostavby s názvom Slnečnice ako stred Petr-
žalky, hoci sa nachádzajú až za spomínanými
Lúkami. To už svedčí o novom urbanistickom
nazeraní, lebo uvedená lokalita sa možno na-
chádza v strede, ak sa za Petržalku považujú aj
vzdialenejšie mestské časti Jarovce (Jarren-
dorff), Rusovce (Karlburg) a Čunovo (Sandorff).
Veď aj sídlisko Petržalka vzniklo nielen na
pôvodnom území rovnomennej obce – histo-
ricky známej najmä ako Engerau, ale aj na via-
cerých bývalých dunajských ostrovoch,
spomedzi ktorých sa zachoval napríklad názov
Ovsište (Insula Habern). Do úvahy treba vziať aj
nový úkaz, ktorým je dynamické slovenské osí-
dľovanie okolitých rakúskych i maďarských
obcí a miest.

V minulosti som sa už zmieňoval o niektorých
prednostiach Petržalky – najmä o rozsiahlom

podiele zelene,
troch jazdeckých
kluboch vrátane
dostihovej dráhy,
množstve teniso-
vých kurtov
a iných športo-
vísk, školských
a zdravotníckych
zariadení a pribú-
dajúcich obchod-
ných centrách. To
všetko evidentne využívajú aj obyvatelia proti-
ľahlého brehu Dunaja, teda pôvodnej Bratislavy
(do roku 1919 po nemecky Pressburg, po slo-
vensky Prešporok).

Rád pridám aj objektívny výhľad z nášho
štvorizbového bytu na siedmom poschodí.
Z jednej strany bezprostredne vidíme farskú zá-
hradu evanjelického kostola, Chorvátske ra-
meno Dunaja a priľahlé jazero Draždiak
s lužnými lesmi v pozadí; z odstupu vidno ma-
lokarpatské vŕšky – od Devínskej Kobyly po
Kamzík vrátane Slavína a hradu. Z opačnej
strany sa priamo pred nami nachádza lesopark,
vo väčšej vzdialenosti sa rozprestierajú polia
a malebná rakúska dedinka Kittsee. V prípade
veľmi priaznivej viditeľnosti sa na horizonte
zjaví najvýchodnejšia alpská dvojtisícovka
Schneeberg. Vzhľadom na obojstrannú orientá-
ciu bytu sa každý deň môžeme kochať neuveri-
teľnými východmi a západmi slnka –
s prihliadnutím na náš denný režim si užívame
predovšetkým nádherné dlhé červenkasté a zla-
tisté súmraky.

Už som publikoval návrh, aby sa Petržalka vy-
hlásila za centrálny park s výrazným obmedze-
ním ďalšej výstavby, ale som realista, preto len
skonštatujem, že – bez ohľadu na predsudky
obyvateľov Starého Mesta – v Petržalke žijeme
v skutočnom centre Bratislavy, z ktorej sa síce
nikdy nestane veľkomesto, hoci nepochybne sa
bude rozširovať i zahusťovať. Niekdajší brati-
slavský prvý obvod rád prenechám snobom,
ktorí síce odišli z dediny, ale dedina neodišla
z nich.
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*Zanedlouho jsou zde vánoční svátky, které na-
zýváme svátky pohody a radosti, zastavení se ve
shonu běžných dnů. Nejsou to jen církevní svátky,
ale všelidské. Co znamenají pro vás? Shon, anebo
pohodu?

Vánoční svátky nás vedou především do dětství.
Tyto pocity umocňuje ještě více náš věk. Člověk
otevírá své srdce především pro ty, které má rád,
ale i pro všechny ostatní. Vynořují se vzpomínky na
ty, kteří už s námi nejsou, které jsme milovali.

Troška starostí a shonu k Vánocům také patří.
*Většina z nás žije velmi hekticky a typická naše

odpověď na otázku »jak se máš?« zní »jako štva-
nec«. Je toto cíl života? 

Říká se, že právě o Vánocích je čas se zklidnit.
Jenže čím je doba zdánlivě vyspělejší, tím více mizí
prostý smysl Vánoc – narodilo se dítě a přineslo
radost. Bylo chudé, proto všichni spěchají ho ob-
darovat. To je cíl Vánoc, a měl by to být cíl života.
Jsme tu pro ostatní. Náš život by měl být naplněn
pocitem, jsme tu nejen pro sebe, ale i pro druhé.
Zastavme se proto a obejměme očima vánoční
českou krajinu.

*Ve veřejné dopravě lidé hledí do svých chytrých
telefonů. U oběda sedí proti sobě dva lidé a též sle-
dují své mobily. Umíme si ještě prostě popovídat
a dívat se do očí?

Technika nás odlidšťuje. Pohled z očí do očí je
nenahraditelný most. Teplé slovo je pohlazením,
a je nutno přiznat, že jsme v tomto světě tak trochu
všichni bezdomovci a všichni potřebujeme lásku.

*Právě básně by mohly vést k zamyšlení se nad
životem, láskou, smyslem našeho pozemského
usilování. Jenže, jsou takříkajíc v kurzu?

Je smutný fakt, že básně, myslím skutečně
dobré básně, nejsou v kurzu. Přitom hudba a poe-
zie jsou dvě krásné sestry – možná, že hudba
snáze vchází do lidských srdcí, poezie potřebuje
slovo, které se stává hudbou a poté vchází do lid-
ského nitra.

*Je dneska vůbec moderní říci, že se nám líbí
verše? Že si čteme ve Wolkerovi, Nerudovi, Seifer-

tovi, Máchovi, Hola-
novi, Florianovi, Er-
b e n o v i ,
Hrubínovi...?

Od mládí mě
vždy oslovovali
všichni čeští bás-
níci. Věřím, že při-
jde doba, kdy se
opět začneme
k našim básníkům
vracet. Ke všem,
které uvádíte, při-
dám ještě – pro-
tože jsem z Brna –
básníky Oldřicha
Mikuláška (1910-
1985), Jana Ská-
cela (1922-1989) a Ivana Blatného (1919-1990).
Jedno naše dobré přísloví říká, že hyne strom,
který nedbá o kořeny.

*Nechybí vám Nedělní chvilka poezie, která se
kdysi v Československé televizi vysílala?

Naše Nedělní chvilka poezie, to byl fenomén.
Stále slyším její nezapomenutelnou znělku. Slyším
procítěné recitace našich předních umělců, které
vždy donutily posluchače ke ztišení, a účinek nád-
herných hlasů ještě dlouho dozníval. Stále se mi
vybavuje například František Halas »... Ryba je
hastrmaní lžička, víš, a slza, slza je voda, co je
sama«. Co k tomu dodat? Stýská se mi po těch te-
levizních večerech.

*V prozatím poslední vaší sbírce básní nalézáme
verše věnované městům – Praze, Brnu, Telči, také
skutečným historickým postavám (L. N. Tolstému,
zpěváku Statisi Prusalisovi, herečce Jiřině Švor-
cové). O jakou sbírku se jedná? 

Má sbírka, v pořadí třetí, má název Pouť k hori-
zontu (vydalo nakladatelství Kmen, 2018). Jsou to
vyznání místům, kde jsem zanechala své vzpo-
mínky, své lásky. Dále tam jsou básně, které vyšly
v básnickém almanachu Hej, Slované (nakladatel-

Jsme tu nejen pro sebe,
ale i pro druhé
Monika HOŘENÍ hovořila s brněnskou básnířkou Marií VESELOU
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ství Kmen, 2016). Lidé jako například Jiřina Švor-
cová a Statis Prusalis jsou a budou navždy za-
psáni, věřím, nejenom v mé paměti. Ztráty lidí,
které jsme milovali, jsou smutné, člověk ale i s bo-
lestí v srdci musí putovat dále – k horizontu. To je
lidský úděl.

*Vaše původní profese je zdravotní sestra. Po-
máhají verše lidem při zotavování, ve chvílích, kdy
chtějí zapomenout třeba i na zlou nemoc? 

Ano, určitě. Rozhodla jsem se před půlstoletím
pro profesi zdravotní sestry. Poezie stejně jako
hudba je živá voda. Je skutečností, že mnoho bás-
níků a literátů se věnovalo lékařskému povolání –
například Vladislav Vančura (1891-1942), Antonín
Trýb (1884-1960) ad. Básně mohou dát útěchu, ra-
dost i potěšení těm, co je píšou, ale i těm, kteří jsou
posluchači.

*Miloš Hudec, Zdeňka Kršková – to jsou dvě
osobnosti, kterým jste věnovala in memoriam své
verše ve zmíněné sbírce Pouť k horizontu. Kým
byli?

Od listopadového převratu v roce 1989 jsem pot-
kávala lidi, kteří nezištně a s oddaností pracovali
pro myšlenky levice. Takových lidí jsem si velmi vá-
žila, a proto jsem jim chtěla poděkovat alespoň
básní. A upřímně jsem želela jejich odchodu.

PhDr. Miloš Hudec st. byl pedagogem a pracov-
níkem v kultuře, historikem a teatrologem – diva-
delním kritikem. Navíc pracoval pro Výbor národní
kultury v Brně.

Zdena Kršková bravurně psala na stroji a počí-
tači. Oba dva byli velkým přínosem pro brněnský
levicový občasník ECHO.

*Jedna z vašich básní Lidické děti byla věnována
Marii Uchytilové, sochařce Pomníku dětských obětí
války, umístěném na lidickém pietním území. Měla
jste možnost se setkat s jejími potomky a předat
jim tuto překrásnou báseň?

Zmiňujete báseň Lidické děti. Já ještě doplním
toto: V mé sbírce Básně a písně (Balt-East, 2011)
na straně 20 najde pozorný čtenář báseň Růžový
sad. Tuto báseň jsem celá léta rozdávala a otisko-
vala ji naše periodika. Zanechala jsem ji v Památ-
níku Lidice. Sousoší lidických dětí na mě
zapůsobilo nesmírným dojmem, který ve mně pře-
trvává dodnes. Nevím, jestli má svět něco podob-
ného. Hluboce se skláním před velkým uměním
sochařky Marie Uchytilové, a bylo by mi potěšením
předat jejím potomkům tyto verše. Bohužel je ne-
znám, ale budu se snažit to napravit.

*Co vaše citlivé básnické srdce nejvíce v po-
slední době znepokojilo či znepokojuje? 

Co mě znepokojuje? Úbytek lásky mezi lidmi,
úbytek zodpovědnosti za válečná utrpení, úby-
tek tolerance mezi lidmi a ztráta umění vést di-
alog.

*Jste předsedkyní spolku Výbor národní kultury
Brno. Jakou činností z poslední doby se můžete
pochlubit? 

Ano, od roku 2014 působím jako předsedkyně
Výboru národní kultury v Brně. Jsem jeho zakláda-
jící členkou. VNK byl založen v Praze 4. prosince
1993. Brněnský pobočný spolek vzpomíná letos 26
let své nepřetržité činnosti. Jsme neziskovou or-
ganizací, pořádáme přednášky, koncerty, autorská
čtení, vlastivědné zájezdy apod. Je to hodně práce,
kterou děláme s láskou a obětavostí, lidově řečeno
vše »na oltář vlasti«.

Ptáte-li se na naše aktivity z poslední doby, pak
18. prosince jsme pořádali Vánoční koncert. Sa-
mozřejmostí je, že diváci neplatí vstupné. Tento
koncert tradičně uváděla se svými studenty eme-
ritní profesorka JAMU Jarmila Krátká. Sál na rad-
nici Brno-střed nám obvykle nepostačuje.
Důchodci, invalidé, studenti – to je tradiční složení
našich diváků a posluchačů.

*Jaký bude podle vás nový rok 2020? 
Jaký bude, nevím. Ale přeji všem dobré zdraví

a radost, mír a klid naší zemi i naší planetě. Mu-
síme se snažit, abychom pokračovali každý na
svém díle, abychom pokračovali k horizontu. Pokud
potřebujeme posílit, povzbudit, pak mám připra-
vena slova Jiřího Mahena: »Za nocí nejtmavších –
na slunce pamatuj.«

Prostřednictvím Haló novin (a nyní i Lípy) posí-
lám své PF 2020:

Když putujete
pod hvězdami,
ať nejste nikdy,
nikdy sami.
Ať ruka Vaše
jinou hřeje,
když putujete
pod hvězdami,
ať nejste nikdy,
nikdy
bez naděje.
Toto je mé poselství a přání pro rok 2020, u jehož

bran jsme stanuli.
Haló noviny 21. 12. 2019
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Nemohu jinak, než zareagovat na článek, re-
spektive sloupek šéfa ústecké redakce MFD Jana
Veselého, který ho publikoval ve zmíněném de-
níku v sobotu 14. prosince 2019. A řeknu vám,
že jsem zůstal naprosto štajf, užiju-li výrazu
herce Miroslava Horníčka.

I někteří dlouholetí příznivci a voliči ODS hul-
vátství a sprosťárny starosty Řeporyjí nevydrželi
a poslali otevřený dopis předsedovi Petru Fialovi,
aby vzal laskavě na vědomí, že Pavel Novotný
svým jednáním znehodnocuje stranu slušných
občanů, myšleno ODS. Takže není těžké si do-
myslet, jakže se v příštích volbách zachovají.

Redaktor Jan Veselý v onom svém výše zmí-
něném sloupku se bezpříkladně a bez historické
znalosti situace v Řeporyjích (v květnu roku
1945) pana Pavla Novotného a jeho hlášek za-
stal, a jakkoliv se tu zmiňuje o jeho exhibicio-
nismu a vystupování na sociálních sítích (aby to
zas tak nevypadalo), stojí prostě za ním. Pokusil
se o jakousi chválu vznešenosti, tedy o laudatio
se vším všudy… Rozum tu člověku zůstává
stát…

Podle mě je pan Novotný především psychicky
nemocný (spíše narušený) člověk, měl by se léčit,

při jakémkoliv rozhovoru se kýve dopředu i do-
zadu, ze špiček na paty a obráceně, stále pocho-
duje, nedává pozor na otázky a permanentně si
vede svou, zvyšuje hlas až na práh bolestivosti
a kdekoho slovně i jinak pejorativně uráží. Viděl
jsem jeho fotografii, kdy svlečený do půl těla (!)
naznačuje v trenýrkách své mužství, no a se svou
odhalenou rektální částí se už vystavuje na odiv
běžně. Tak nevím, nejedná se snad už o vyšší stu-
peň exhibicionismu?! Vždyť dělá ostudu lidem ve
veřejné správě a lidem v ČR vůbec. Zatím je chrá-
něncem exrektora, exprorektora a expolitologa
MU v Brně, předsedy ODS Petra Fialy. MV ČR
v tomto punktu rovněž nekoná, už dávno měl být
Pavel Novotný z této vysoké funkce exkomuniko-
ván.

Dal jsem si tu práci a našel stať s názvem Lež
má krátké nohy, která je vyvěšena na internetu,
v níž se každý může dozvědět, že: „Je lží, že Ře-
poryje osvobodili Vlasovci. V Řeporyjích byla po-
sádka německého Wehrmachtu v počtu 240
vojáků. Tito vojáci se vzdali již 5. 5. 1945 odpo-
ledne zástupcům odbojových organizací, před-
stavovanými důstojníky v záloze, v uniformách.“ 

1. 1. 2020  

Chvála Pavla Novotného a Řeporyjí
MILOSLAV SAMEK
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Novotný a jeho škleby při krátkém rozhovoru pro ruskou televizi, plném trapáren a raději jimi ukončeném
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Tak jsme se primárně z ČTK dozvěděli, že No-
votný, starosta městské části Praha Řeporyje,
známý svou sprostotou při veřejných projevech,
překonávající i toho nejhoršího dlaždiče, byl prá-
voplatně odsouzen za nebezpečné vyhrožování.
Před čtyřmi lety napsal Policii ČR, že se chystá za-
vraždit podnikatele Marka Víta. Musí zaplatit po-
kutu 66 000,- Kč, nebo si ve vězení odsedět dva
měsíce. Ač podle stanov ODS má být právoplatně
odsouzený člen ze strany vyloučen, toto mu prý ne-
hrozí. Konečně, nechali ho (trapně) řečnit i na svém
nejvyšším kongresu.

Není to jediný problém, se kterým se potýká.
Čeští vlastenci na něj a dalších devět zastupitelů
Prahy Řeporyjí podali trestní oznámení kvůli pro-
pagaci nacismu. Na návrh pana starosty tito zastu-
pitelé rozhodli, že Řeporyje postaví pomník
esesákům, následně vlasovcům. Těm, co zradili
nejprve Sovětský svaz. Vytvořili esesáckou ar-
mádu, která ve službách nacistického Německa
spáchala mnoho individuálních i masových a ne-
jednou i sadistických vražd zejména v Rusku, v Bě-
lorusku, na Ukrajině, v Jugoslávii a ve Varšavské
Woli, ale také v Čechách a na Slovensku. Na
samém konci 2. světové války zradili podruhé, ten-
tokrát německé nacisty. S vidinou vykoupení za
své předchozí zločiny pod vedením Sergeje Buňa-
čenka pomohli povstalé Praze mezi polednem 6.
května a polednem 7. května 1945 a na tři sta jich
tu v bojích s Němci padlo. Když zjistili, že pardon
za svou vlastizradu, a zvláště pak za své předchozí
zločiny, jim vedení pražského povstání nedá, zradili
potřetí, tentokrát pražské povstalce. Z bojující
Prahy se stáhli i se svou výzbrojí. Následných 40
hodin až do příjezdu Rudé armády bylo pro pražské
povstalce velice těžkých.

Ptal se mě krátce před Novým rokem starý pán
z Varšavy, zda je pravda, že nějaký pražský starosta
chce stavět pomník vlasovcům. Když jsem mu řekl,
že opravdu chce, že to na jeho návrh schválilo 10
z jedenácti řeporyjských zastupitelů, zeptal se mě,
zda bych ho sem nemohl přivést. Že by ho pověsili
na radnici Varšava Wola. Varšavskou čtvrť Wola vla-
sovci pod vedením polského generála SS Kamin-
ského dobyli již pátý den varšavského povstání 5.
srpna 1944. Vzápětí v ní povraždili na čtyři tisíce
bezbranných civilistů. Když nacisté zjistili, že ma-

sakr civilistů na Woli posílil odhodlání varšavských
povstalců nacistům vzdorovat, generála Kamin-
ského přejel německý tank a jeho jednotky poslali
znovu dobývat Lublin, osvobozený 23. července
1944 Rudou a Polskou lidovou armádou.

Před Vánocemi roku 2019 v rozhovoru pro rus-
kou televizi starosta Novotný mimo jiné vyhrožoval
ruskému ministru zahraničních věcí Sergeji Lavro-
vovi zabitím. Ve středověku takový výrok znamenal
válku. V Rusku naštěstí vládnou uvážliví politici,
jako jsou Putin a Lavrov. Uvážliví politici dnes ale
jsou spíše vzácností. Kdyby tam vládli ostří hoši,
bylo by to horší. Pokud by se spokojili pouze
s panem starostou, ještě by se nemuselo mnoho
stát. Vzhledem k impotentní zahraniční politice mi-
nistra Petříčka by ale k horké válce mohlo dojít.
Z Česka by zůstaly ruiny. Že by se za nás NATO ne-
postavilo, na to můžeme vzít jed. Těžko by se vy-

světlovalo, že základní svobodou v Česku je
svoboda urážet každého, kde není po chuti našim
západním protektorům, oslavování masových
vrahů nevyjímaje. Navíc Sergej Buňačenko po vy-
lodění Spojenců v Normandii velel pluku východo-
evropských dobrovolníků, který v červnu
a červenci 1944 způsobil těžké ztráty anglo-ame-
rickým vojskům u Saint-Lo. Obdržel od Němců za
to vysoké vyznamenání, Železný kříž. Američani
ovšem nezapomněli, a pomstili se mu, o rok po-
zději ho vydali do SSSR, kde byl za vlastizradu vo-
jenským tribunálem odsouzen k trestu smrti
a oběšen.   12. 3. 2020
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Starosta Prahy Řeporyjí právoplatně odsouzen
JAN ZEMAN
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Vzpomínka na Nezávislou erotickou
iniciativu (NEI) po 22 letech

Na politickou stranu Nezávislá erotická iniciativa
(NEI) si dříve narození jistě pamatují. A ještě více
lidí si pamatuje na populární stranický tisk, na čtr-
náctidenník NEI Report, který u nás vycházel ve více
než půlmilionovém nákladu. Nezávislá erotická ini-
ciativa v porevolučním čase sklízela zasloužené
vavříny politických úspěchů. Dokonce jsem byl
v barvách této strany zvolen do Zastupitelstva hl. m.
Prahy. V roce 1998 mé čtyřleté volební období po-
malu končilo. Předseda strany PhDr. Richard Knot
byl proslulý organizací netradičních erotických hap-
peningů z nichž jeden nepochybně utkvěl v paměti
všech jeho účastníků. V květnu 1998 strana orga-
nizovala v kavárně Mánes shromáždění u příleži-
tosti 53. výročí Květnového povstání. Tehdy v tomto
překrásném interiéru vystoupil profesionální smyč-
cový kvartet ve fracích, a jako pendant na vedlejším
pódiu probíhala erotická show s klasickým striptý-
zem a pohlavním stykem. Kontrast erotiky a vážné
hudby, společně s kulturním prostředím funkciona-
listické kavárny s výhledem na Pražský hrad, měl
v sobě neopakovatelné kouzlo. Po pravdě řečeno
bylo možno takovouto akci realizovat jen v těchto
čerstvě porevolučních dobách, dnes by organizace
jistě narazila na odpor puritánů.

O happeningu jsem tehdy napsal zprávu do tisku.
Celá záležitost však vyvolala pobouření katolických
nepřátel erotiky. Posléze pak došlo k výměně do-
pisů, ze kterých jsem nedávno dva exempláře ve
svém archivu objevil. Myslím, že i dnes po více než
20 letech ještě stojí za publikaci:

Pane zastupiteli,
v době, kdy jsme stáli s hrstkou starých obránců

barikády na trojském mostě, abychom vzdali čest
šedesáti čtyřem padlým spolubojovníkům na té
jedné z mnoha pražských barikád, pořádal jste
u příležitosti 53. výročí Květnového povstání Pra-
žanů a na jeho vzpomínku “odbornou“ demon-
straci funkcí sexuálních pudů,

Podařilo se Vám touto originální připomínkou
pražského povstání plivnout na všechny padlé na
barikádách Varšavy, Paříže či Prahy. Stejně jako
všechny představitele obcí, měst a státu, kteří
v těchto dnech nezapomněli na oběť nejvyšší,
jakou za naši svobodu položili naši spoluobčané.

Pane zastupiteli, pokud byste byl sexuolog na
volné noze, nic proti Vaší svobodě projevu, jako za-
stupitel hl. m. Prahy si však ode mě zasluhujete
veřejné opovržení. 

Vladimír Lutterer, 
starosta městské části Praha – Troja, Trojská 96,

171 00 Praha 7
Pane starosto,
možná, že jste kdysi slyšel ten slavný vtip z rádia

Jerevan: „Může se souložit v den výročí Velké říjnové
socialistické revoluce?“ Odpověď pak zněla: „Ano,
ovšem pouze za podmínky, že radost ze soulože ne-
bude větší než radost z revoluce.“ Pochybuji, že v den
výročí Pražského povstání dodržují všichni občané
Prahy pietně sexuální abstinenci. Jsem přesvědčen,
že tak nečiní ani občané Troje, ba ani všichni členové
vaší KDU-ČSL. Kdyby se takto dodržovaly všechny
slavné dny, lidstvo by asi brzo vyhynulo. Představte
si, že jsem se setkal i s takovým názorem, že ti hrdi-
nové z barikád padli nejen proto, abyste jim na mostě
vzdávali čest, kladli věnce a zpívali bojové písně, ale
taky proto, aby se třeba za 53 let zase jiní lidé mohli
radovat a třeba i souložit.

Vaše nade mnou vyslovené veřejné opovržení
mne pochopitelně mrzí. Na oplátku tedy nad Vámi
vyslovuji zase já veřejné politování. Kéž si kromě
pietních vzpomínkových oslav užijete v životě taky
ještě nějaké to potěšení, i když své sexuální pudy
udržíte jistě i nadále na uzdě.

S pozdravem MUDr. Radim UZEL, CSc., 
člen Zastupitelstva hl. m. Prahy
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ZJEDNODUŠENÁ ZKOUŠKA URINE PRO MUŽE
Jděte ven vyčůrat se na zahradu.
Pokud se na místě, kam čůráte,
shromáždí mravenci: Cukrovka.
Pokud močíte na nohy: Prostata.
Pokud to voní jako gril: Cholesterol.
Pokud vám při potřesení bolí zápěstí: 

Artritida.
Pokud neúmyslné dosáhnete erekce:

Parkinson.
Pokud se vrátíte do svého pokoje s penisem
mimo kalhoty: Alzheimer :-)
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Dvousložková propaganda
JAN KRISTEK

O propagandě toho už bylo napsáno opravdu
hodně. Bylo popsáno mnoho způsobů, triků, pod-
vodů, které používá. O čem se obvykle nemluví, je,
za jakých podmínek triky propagandy působí, a jak
tyto podmínky vznikají nebo jsou uměle vytvářeny.

Propaganda působí jen tehdy, pokud je nabízena
jako úniková cesta před něčím, co člověka opravdu
traumatizuje. Jinak by se mohla nanejvýš ukládat
do paměti, aby pak působila později v době, když
již člověk není schopen traumatizující podmínky
zvládat.

Podmínkou k tomu, aby propaganda působila, je
tedy využít nějakého existujícího traumatizujícího
nedostatku, pokud takový není, tak jej uměle vy-
tvořit nebo si jej vymyslet a přesvědčit o jeho reál-
nosti ostatní (například umělé vnucování pocitu
viny).

Takovou traumatizující podmínkou je třeba
dnešní zdejší životní úroveň. Podmínkou vytvoře-
nou uměle zcela odlišným poměrem mzdy k pro-
duktivitě práce, uměle stanoveným nevýhodným
kurzem koruny, odlivem kapitálu a vybraných daní.

Toto trauma je ještě zesilováno tím, že je lidem
neustále připomínáno řečmi o tom, jak se prý měli
dřív hůř. Vylhanost těch řečí je skoro každému
jasná, ale o nějaké přesvědčování ani nejde. Cílem
je touto oklikou lidem připomínat podmínky, ve kte-
rých žijí dnes.

Trauma lidí je navíc prohlubováno ještě tím, že
jim pořád dokola vykládají, jak skvěle se dnes mají,
a je jim vnucováno, aby si zjevný nesoulad mezi
oficiálním tvrzením a skutečností, ve které žijí, vy-
světlovali tak, že si za to mohou oni sami.

Trauma z údivu nad tím, jak ohnilé banány se
prodávají v dnešních supermarketech je lidem při-
pomínáno tvrzením, že dřív banány nebyly, trauma
z dnešních front tvrzením, že stát i kratší frontu za
socialismu bylo mnohem horší.

Trauma z dnešní nesvobody je připomínáno tím,
že dřív byl prezidentem Svoboda, trauma z dnešní
reálné totality tvrzením, jak strašný byl reálný so-
cialismus. Alzheimer je lidem připomínán řečmi
o „paměti národa“, Parkinson řečmi o „vládě
pevné ruky“.

Cílem očividně a ověřitelně nepravdivých tvrzení
ale není přesvědčovat o nepřesvědčitelném. Slouží

jen k prohlubování
traumatu, které pak
umožní další krok
propagandy. A to
přijetí nabízených
neověřitelných tvr-
zení ke slepé víře.

Tím, že někdo
lidi přinutí, aby ze
strachu říkali něco,
čemu nevěří, jejich
myšlení nezmění.
Mysl lidí ale ovlivní tím, když jim nabídne nebo
vnutí něco, u čeho nedokáží říct, jestli je to lež,
nebo jestli by to přece jen nemohla být pravda,
jestli na tom něco není.

Prostor pro přijímání tvrzení dříve nepřijatel-
ných, protože snadno rozeznatelných jako neprav-
divých, se vytváří otevíráním známých
Overtonových dveří (Overtonovo okno by mělo
sloužit spíš k vyhození takových nesmyslů.)

Ke snižování schopnosti lidí rozeznat nepravdu
slouží také šíření dezinformační mlhy, snižování
úrovně vzdělanosti a odnaučování lidí přemýšlet.
A také vše, co připravuje lidi o čas a o energii, co
jim způsobuje těžkosti a odvádí pozornost jinam.

K tomu, aby lidé přijali ve slepé víře opravdu
velké nesmysly, musí mít opravdu velké trauma.
K tomu nestačí nedostatek běžných potřeb, bez
kterých se lze obejít, omezování lidí v něčem, co
není až tak podstatné. Musí jít o omezení důležité
životní potřeby.

Pro propagandu „těžkého kalibru“ se proto pou-
žívá vytvoření nedostatku sexu. Na omezování lid-
ské sexuality jsou proto odpradávna založeny
všechny totalitní ideologie - různá náboženství, fa-
šismus, i dnešní antikomunismus.

Sexualita je potlačována vnucením nepřiroze-
ných sociálních pravidel a systémů, přímými zá-
kazy, ať náboženskými nebo „právními“ (byť třeba
pod záminkou „ochrany neživého života“), opovrž-
livým postojem k sexualitě, připravením lidí o čas
a energii.

Nedostatek sexu působí na lidi bez ohledu na to,
jestli si myslí, že sex potřebují či nepotřebují. Lid-
ský organismus a psychika nejsou stavěny na to,
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aby mohly dlouhodobě plně fungovat bez sexu. Bez
něj v podstatě není možné udržet tělo zdravé.

Protože je sex tak nezbytný pro fyzické zdraví
člověka, bude mu to při jeho nedostatku i mysl ne-
ustále připomínat, myšlenky se budou pořád obra-
cet tímto směrem. Sexuální abstinence jej povede
k náhražkám - návykovým látkám, návykovému
chování, návykovým ideologiím.

Lidé, kteří si nechají namluvit, že sex nepotře-
bují, nebo si to pro jeho nedostupnost „namluví
sami“, lidé, kteří si nechají sexualitu takto vzít, jsou
v podstatě psychicky kastrováni, a jako volové či
jiná kastrovaná zvířata snáze ovladatelní - a také
ovládáni.

Lidem je namlouváno, že dřív žádný sex nebyl,
dnešní asexuálnost je vydávána za „tradiční“
a „konzervativní“. Přitom tu byla po celou dobu
dnes nepředstavitelná sexuální volnost až do se-
dmdesátých let, kdy nastoupila asexuální kontra-
revoluce.

K žádné „sexuální revoluci“ ve skutečnosti nikdy
nedošlo. Došlo jen k tomu, že se začalo o sexu víc
mluvit, skutečně tradiční sexuální chování bylo
prohlášeno víceméně za módní výstřelek, dáno do
souvislosti s drogami, a začalo být potlačováno.

A pokud se o sexu psalo a dosud píše, převážně
bylo a je jeho množství navíc o několik řádů zveli-
čováno, aby tím byli lidé, kteří mají sexu méně -
což byli a jsou v podstatě všichni - traumatizováni,
záviděli a měli z toho komplexy méněcennosti.

Nejde jen o to, že nedostatek sexu působí nej-
větší trauma, a lidé pak jsou ochotni přijmout
téměř cokoli, aby toto trauma přehlušili. Sexuální
pud se z převážné části překrývá s pudem sebe-
záchovy, a tak je potlačením sexuality potlačen
i ten.

(Prosím neplést sex s rozmnožováním - zacho-
váním druhu - které je k sexu připojeno až dru-
hotně, a není tedy ani jeho primární funkcí, ani

funkcí převážnou, kterou by u člověka měla být
funkce sociální - třebaže je dnes sex prohlašován
za asociální chování.)

Pokud lidem ještě vnutí, že život existuje jenom
před narozením a po smrti, snadno z nich vychovají
„dokonale“ bezohledné zabijáky, pokud navíc od
dětství hrají počítačové „hry“, přívěsky zabíjecích
strojů.

Množství sexu v USA podle reprezentativního
průzkumu pokleslo už po roce 2010 na jednu de-
vítinu. U nás byl pokles ještě brutálnější. Podle prů-
zkumů a podle vedlejších ukazatelů jsme dnes
zemí s nejmenším množstvím sexu na světě.

Dá se sice namítnout, že stejná metodika může
dávat u různých ras odlišné výsledky, ale taková
námitka by dnes asi byla tak jako tak prohlášena
za rasistickou. Podobně bude v různých zemích
různá spolehlivost statistických údajů.

Ještě na začátku devadesátých let byli čeští
muži v mezinárodních průzkumech hodnoceni jako
nelepší milenci na světě. O deset let později už jen
vyhrávali mistrovství světa v masturbaci. A dnes?

Největším problémem ale přesto není, že čím
méně mají lidé sexu, tím větší nesmysly budou při-
jímat a opakovat. Ani v tom, že budou nemocní,
slabí, bez energie, a proto snáze ovladatelní. Ani
v tom, že se budou ničit návykovými náhražkami.

Největší problém je, že lidé, kteří nemají sex, ne-
jsou schopni se do jiných vcítit, mají daleko nižší
schopnost komunikace, s někým se domluvit. Lidé,
kteří se nemohou dohodnout na sexu, se těžko do-
hodnou i na čemkoli jiném.

Pokud se lidé nedokáží domluvit, není možné ří-
zení na demokratickém principu, ale jen řízení au-
toritativní, hierarchické, arbitrární. Takoví lidé už
dokáží jenom poslouchat nebo rozkazovat. Vy-
hlídky na zavedení systému založeného na spolu-
práci mizí.

12. 2. 2020

Ftípek
Starší dáma stála u zábradlí na výletní lodi a držela oběma rukama svůj klobouk, aby jí ve větru neu-

lítnul. Přišel k ní starší pán a opatrně k ní promluvil: „Promiňte, nechci být neslušný, ale jste si vědoma
toho, že vítr fouká vaši sukni nahoru?"

„Ano, já vím," odpověděla dáma. „Potřebuji obě ruce, aby mi vítr nevzal klobouk."
„Ale měla byste taky vědět, že nemáte žádné spodní prádlo a vaše privátní části těla jsou obnažené!",

řekl džentlmen.
Žena se podívala dolů a poté na muže a odpověděla: „Pane, všechno, co vidíte tam dole, je 75 let staré.

Ale ten klobouk jsem si koupila včera.“
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K čemu jsou dobré platební karty
Abychom si dovedli představit naši radostnou budoucnost…

- Haló, to je Pizza Giovanni?
- Jistě pane, ale nyní jsme Google Pizza.
- Sakra, spletl jsem si číslo, omlouvám se.
- Nikoli pane, Google koupil pizzerii Giovanni.
- OK, mohu si tedy objednat?
- Jistě pane, dáte si jako obvykle?
- Jak, jako obvykle? Vy mě znáte?
- Přihlédnu-li k vašemu číslu telefonu, které

se mi zde zobrazuje, objednal jste si za posledních
12 týdnů 12x pizzu quatro formagi, s přídavkem
chorizza

- Ano, to souhlasí.
- Mohu vám k tomu nezávazně, jen na vyzkou-

šení, učinit nabídku naší nové pizzy? Tentokrát do-
poručujeme pizzu s fenyklem, tomaty a salátem?

- Ne! V žádném případě, mám hrůzu ze zele-
niny, děkuji.

- Ale váš cholesterol není nejlepší!?!
- Co vy o tom můžete vědět?!
- Z vašich minulých mailů na Seznamu, kdy

jste konzultoval výsledky rozboru vaší krve s vaším
lékařem?!? Máme tady výsledky za posledních 7
let. 

- OK, OK, ale já nechci vaší zeleninovou pizzu.
A na zvýšený cholesterol beru pravidelně léky. 

- To ano, ale neberete je dostatečně pravi-
delně!

- Jak to můžete vědět?
- Protože poslední krabičku léku s 30 pastil-

kami, jste zakoupil před čtyřmi měsíci v lékárně
U Salvátora, na Karlově náměstí č. 3, v Praze 2. 

- Koupil jsem si potom jiné balení, v jiné lé-
kárně.

- Ale to nefiguruje na vašem bankovním vý-
pisu z karty.

- Platil jsem hotově!
- Ale na vašem bankovním výpisu není žádný

výběr hotovosti v poslední době!
- Jistěže, proč by měl? Mám i jiné příjmy.
- Ale ty nefigurují na vašem daňovém přiznání,

takže chcete říct, že máte příjmy nelegální, které
nedeklarujete? 

- To by snad stačilo! Přivezete mi objednanou
pizzu, nebo jdu jinam! 

- Zajisté pane, k vašim službám, omlouváme
se, ale naše poznámky a postřehy vám sdělujeme

pouze pro vaše dobro, abyste se cítil spokojeně, že
je u nás o vás pečováno. Ostatně, na kterou hodinu
vám máme pizzu dodat?

- Manželka se vrací z Pardubic kolem 19. ho-
diny, takže na tu 20. to bude nejlepší, děkuji.

- Mohu si dovolit malé doporučení?
- Samozřejmě.
- Pouze s vaším dovolením.
- Poslouchám vás.
- Vaše žena nemůže být doma kolem 19. ho-

diny, protože je právě 18 hodin 15 minut, a vaše
žena platila přesně v 18 hodin svojí platební kartou
jedny Rolexky v hodinářství Halada v Chrudimi. 

- Proboha, jak to můžete vědět?
- Protože stejnou kartou, ostatně registrova-

nou na váš soukromý účet ve Švýcarsku, platila
dnes ráno v Chrudimi ve čtyřhvězdičkovém hotelu
účet za dvoulůžkový pokoj. Nocleh za 3 dny.
Ostatně jako účty z hotelové restaurace. Vždy za
dvě osoby. Stále stejnou kartou.

- Mohl bych prosím vědět, v jaké výši byly ty
útraty a kolik bylo celkem z našeho švýcarského
účtu odepsáno?

- Nikoli pane, lituji.  Takové údaje vám nemů-
žeme sdělit! Zakazuje nám to směrnice GDPR. Mu-
síme především respektovat soukromí klientů
a občanů.

- To by snad stačilo!! Strčte si tu vaši pizzu do
prdele! Mám dost Googlu, Facebooku, Twitteru
i WhatsUpu, opevním se na pustém ostrově, kde
nebude žádný internet, žádný chytrý telefon, ani
žádný počítač. Zvláště tam nebude ani živáčka,
který by mě mohl sledovat, špiclovat a podávat
o mě informace!

- Jistě, plně vás chápu, pane, ale informace,
kterými disponujeme, jste na sebe prozradil vy
sám, nebo jste dal k jejich sdílení souhlas. Ostatně
na pustý ostrov se s občankou EU teď hned nedo-
stanete! Nejprve si totiž musíte obnovit pas, pro-
tože ten váš je propadlý už 5 let a 4 dny…

(Přišlo nám mailem 
8. 1. 2020, autor bohužel

uveden nebyl).
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Vladimir Putin nastavuje pomocnou náruč
PETRA PROCHÁZKOVÁ

Uznávaná reportérka ve své glose upozorňuje, jak snadno se boj s novým typem koronaviru může stát
nástrojem propagandy.

Rusko zase jednou překvapilo. Země, která má bezmála 140 milionů obyvatel, má hranici s Čínou dlou-
hou přes 4 tisíce kilometrů a nemá zdravotnictví zrovna v tý nejlepší kondici, tak hlásí, navzdory tomu,
že celá Evropa kolabuje, že je úplně v pohodě. Má sice pár set nakažených, sem tam nějakého mrtvého,
ten ale ve statikách vůbec raději nefiguruje, a skoro tři desítky uzdravených, ale všechno funguje nor-
málně. V ruských sdělovacích prostředcích, těch, které kontroluje vláda a Kreml, se neustále zdůrazňuje,
jak tahle zkáza – nákaza – přišla tentokrát nikoliv z Východu, jak to bylo vždycky v minulosti, ale ze Zá-
padu. Jak Rusko, které je vždycky obviňováno z toho nejhoršího, teď figuruje v těch tabulkách záchranářů
na prvním místě.

Prezident Putin tento týden navštívil skvělou infekční nemocnici v obci Kommunarka nedaleko Moskvy,
kde jsou lidé hospitalizovaní právě proto, že chytli koronavirus. Navlékli ho do žlutého skafandru, dali
mu masku a helmu, a vydali ho dokazovat národu, že se nebojí nejen potápět nebo tygra, ale ani vira.

Zjistil, jak ho v tom utvrdili vedoucí představitelé nemocnice, že tenhle špitál je o třídu výš, než všechny
evropské. A možná, že právě o to v té ruské nákaze jde. Dokázat, že Rusko, když se všem nedaří, tak je
tady taky proto, aby pomohlo. Do Itálie vyslalo deset letadel plných expertů a zdravotních pomůcek. No
řekněte, kdo na tohle má? Jedině Rusko. Rusko, ze kterého v minulosti desítky tisíc lidí jezdily do Evropy
a prosily tam místní lékaře, aby jim pomohli vyléčit se z těch nemocí, na které ruské zdravotnictví nemělo
ani prostředky, ani léky, ani experty.

28. 3. 2020 Zdroj: www.seznamzpravy.cz

Ruská federácia po diplomatických protestoch
proti falšovaniu dejín 2. svetovej vojny, spochybňo-
vaniu rozhodujúcej úlohy Sovietskeho zväzu pri
oslobodzovaní Európy od fašizmu a najmä proti zne-
važovaniu a likvidácii pamätníkov Červenej armády
prešla k trestnoprávnym opatreniam, ktoré platia ni-
elen na jej vlastnom území, ale aj v zahraničí.

Moskva sa inšpirovala predovšetkým zákazom
spochybňovania holokaustu (šoa), ako aj praxou
iných mocností – napríklad Spojených štátov ame-
rických – pri stíhaní cudzích štátnych príslušníkov
kdekoľvek na svete. Ruský prezident, ktorý podpí-
sal príslušné legislatívne zmeny, sa obráti aj na bý-
valé sovietske republiky, aby prijali podobné
právne normy. Minister obrany už požiadal šéfa Vy-
šetrovacieho výboru, aby začal trestné stíhanie
v konkrétnych prípadoch.

Zvolený postup určite nezostane bez odozvy
a osobných dôsledkov, pretože prirodzene treba
predpokladať aj súčinnosť ruských špeciálnych

služieb, veď do pôsobnosti rezortu obrany patrí reš-
pektovaná vojenská rozviedka GRU. Pravdaže –
nejde len o postihovanie miestnych vandalov, ale
aj všetkých oficiálnych predstaviteľov, ktorí schva-
ľujú a obhajujú činy, ktoré sa už stali trestnými
s exteritoriálnou účinnosťou.

Bude veľmi zaujímavé, ako sa v novej právnej si-
tuácii opäť začnú o 180 stupňov otáčať horúce hlavy
rozličných činiteľov a propagandistov, ktorí sa po 30
rokoch od pádu železnej opony už začali cítiť mimo-
riadne odvážni a nedotknuteľní, pretože ich chránia
mocné štruktúry – počnúc Európskou úniou a ne-
končiac NATO. No len ktosi dostatočne slaboduchý
sa môže spoliehať, že ho – osobitne v čase pandémie
– príde niekto z USA zachraňovať spred ruského
súdu či z priamo z ruského väzenia. Iste sa ho ver-
bálne zastanú mimovládne organizácie, médiá
i štátni predstavitelia, ale v praxi preňho nikto nepo-
hne ani prstom. A prázdne slová každému pomôžu
ako mŕtvemu zimník. 10. 4. 2020

Moskva prešla od slov k činom
PAVOL JANÍK
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Vlastizrádci se to jen hemží
MIROSLAV KAVIJ

V době, kdy stále více států zápasí se šířící se vlnou
pandemie koronaviru, zaplavila i naši společnost vlna
lidské solidarity, ohleduplnosti a přívětivosti. Přesto
se najde nejeden člověk z řad především politiků,
kteří se potřebují i v této nelehké době zviditelnit.

Podle senátora Pavla Fischera děkování českých
vládních činitelů Číně za to, že umožnila nákup pro-
středků, hraničí s vlastizradou!

Na poplach bije Rusofob Jaromír Štětina. Ruská
armáda neposílá do Itálie vojenské lékaře, ale zelené
mužíčky, kteří mají plnit jiné úkoly.

Adept na příštího prezidenta ČR generál Petr Pavel
zase upozorňuje občany, že nákup roušek a zdravot-
nického materiálu z Číny představují pro náš stát bez-
pečnostní riziko.

Šiřitel “evropských hodnot“ Jakub Janda má
jasno v tom, jak bude vypadat čínská “bratrská
pomoc“, stejně jako v tom, že ministr vnitra Jan Ha-
máček řadu let slouží jako čínská spojka ve vedení
českého státu. 

Pro někoho je zřejmě těžké se smířit se skuteč-
ností, že pomalu končí světová nadvláda USA a po-
doba neoliberálního kapitalismu s upřednostňováním
tzv. lidských práv a svobod dostává stále více na frak.

Na sečtení celkových škod působením koronaviru
je zatím brzy. Nečekejme ale zásadní pomoc od EU,
která “mainstreamově“ vypadá stále jako palác, ve

skutečnosti se stává rozpadajícím domkem. Velká
Británie nakonec přece jen zvládla Brexit, Itálie
v těchto dnech namísto vlajek EU vyvěšuje vlajky
Ruska, Číny a Kuby.

V této přelomové době se vytváří příležitost posu-
nout náš stát po vzoru Německa a Francie k větší
ekonomické suverenitě, včetně zestátnění strategicky
důležitých firem. Samozřejmostí by měla být opatření
státu ve prospěch naší potravinové soběstačnosti.

Přijatá bolestná opatření by neměla - jako tomu
bylo vždy v minulosti - dopadnout nejvíce na bedra
nízkopříjmových skupin občanů, a tak by od vlády
bylo vhodné mnohé přehodnotit. Měla by skoncovat
s nákupy vojenské techniky, chystané ve skutečnosti
pro potřeby paktu NATO, zrušit “importovanou“ inkluzi
ve školství, skoncovat s financováním politických ne-
ziskovek, zrušit nefunkční pojistku naší “demokracie“
v podobě (trafiky) Senátu, změnit fungování polisto-
padové exekuční mafie.

Současní mudrci z řad opozičních poslanců a se-
nátorů by měli přestat v této současné nelehké situaci
svými nenávistnými příspěvky šířit paniku a vnášet
neklid do společnosti. Místo toho by měli raději za-
vzpomínat, kdo je zodpovědný (nejen) za rozkradeni
zásob Civilní obrany. A co všechno za třicet let v naší
zemi zničili a kam ji to až zavlekli. 

25. 3. 2020

15. březen 2020 JAROSLAV JANÁK
Je patnáctého března 2020, téměř dvacet hodin. Dnes jsem se krom podrobných zpráv o postupu pan-

demie koronaviru dočetl, jaký má Denisa Grossová krásný, přímo exluzivní zadeček, který ukazuje na
dovolené na Zanzibaru. Dále pak, že Christina Aguilera si musí přilepit bradavky, aby jí neklouzaly z pod-
prsenky ven. Ve Španělsku proběhla demonstrace za odsouzení zrůdného sexistického pohledu na svátek
MDŽ. Zpráva dne je pak sdělení, že hinduisté pijí kravskou moč jako prevenci před nákazou koronavirem.
Ještě mnoho dalších velmi důležitých zpráv, které mne vskutku zaujaly, a bez nichž bych se jistě cítil být
kulturně ochuzen a trapně neinformován…

Nicméně, že je dnes 15. března, tedy den, kdy nás v roce 1939, bez jakékoli reakce Západu, obsadilo
hitlerovské Německo a vymazalo z mapy Evropy i ten zbytek Československa, to jsem si nikde nepřečetl.
Všechny ostatní zprávy byly jistě mnohem zajímavější a co do potřeby informovanosti i důležitější. Napadá
mě jedno starší úsloví, tuším, že je z pera klasika naší literatury: „Národ, který si neváží vlastní minulosti,
si děje v ní prošlé bude nucen prožít znovu.“

Kde jsou Češi, kdysi hrdý národ? Ani se mi nechce to místo jmenovat... 15. 3. 2020
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Včera ráno mi mimo jiné bývalá kolegyně napsala:
„Vstávala jsem s depkou. Z toho zavření v jedné bu-
dově už mi začíná hrabat. Doufejme, že to přeži-
jeme“.

Jsme přibližně ve stejném již pokročilém věku.
Nedivím se jejím pocitům. I mě mnohé trápí a není
jednoduché se s tím vyrovnat. Nad jejími slovy jsem
se zamyslel. Je spoutána momentálními vládními
nařízeními, odvozenými z pandemie koronaviru, trápí
ji všechna nutná opatření státu. Vymezuje se na zá-
kladě toho, co nyní prožívá. Žije mezi úžasem a stříz-
livosti, moudrostí a pošetilostí. V této složité
společenské situaci u nás musíme mít všichni od-
vahu být sami sebou. 

Být člověkem znamená prožít všechny stránky ži-
vota, které nám nabízí čas. Zvládli jsme mnohé, snad
zvládneme i současné problémy. Prožili jsme 2. svě-
tovou válku, všechny společenské změny po jejím
skončení. V životě jsme prožili radosti i utrpení. Jsme
bohatí časem, který jsme snad nepromarnili. V tom
je naše štěstí, zkušenost. Z toho vyvěrá naše duševní
a citová energie. Nebyli jsme jen možná připraveni
na současné problémy s pandemií koronoviru.

Když jsme byli mladí, odvážní, šli jsme do života
s vervou. Chtěli jsme být veslařem své vlastní pyšné
loďky, která nás vedla ke šťastným cílům. Při tom
jsme vůbec netušili hloubku úskalí, sílu závratných
virů a bouřlivých vln, překážky života, které nás
budou provázet. Plným čistým srdcem jsme vstupo-
vali do světa s přesvědčením, že všechny ideály
mládí uskutečníme, že všude bude jen modré nebe.

Chtěli jsme žít v pravdě a netušili, že svět je daleko
složitější než naše snění. Svět nám předváděl herce,
kteří tančili pro publikum a předváděli se. Ach, kolik
jen jsme viděli prázdných barev bez srdce. Kolik jsme
viděli klanů, které jsme považovali za zlato a ve sku-
tečnosti šlo o bláto. Vzpomeňme si, kolik jsme v ži-
votě potkávali vlků, dokonce oblečených v kůžích
beránčích. Bylo to bolestivé zjištění. Mnohokrát nám
srdce krvácela, aniž jsme nechali na sobě cokoliv
znát. Přežili jsme ale a přispěli k životu nás všech.

I dnes v této nejednoduché době si promítejme nej-
hezčí okamžiky našeho mládí, života. Vzpomeňme na
první lásku, na domov, na svoji vísku, lesy, kopce, na
svoji zahrádku.  Na tichých pěšinkách našich lesů,
u lesních studánek, nám vždy svítilo slunce. Zůstávají
důvěrnostmi, tajemnostmi, nejintimnějším světem,
překrásnou poezií. V nich slyšíme tep vlastního srdce.
Tep srdce, které i dnes v rozbouřené době nás posiluje.

A tak, i v této složité chvíli, milujme nadále pravdu
a nerezignujme. Snažme se každý, i svými ochablými
možnostmi, myslet a konat tak, aby říše lží a zla ne-
měla naději. Vstávejme každý den a vítejme slunce!
Mějme se rádi.

Použiji-li slov básníka Petra Křičky: „Nikde není
nebe modravější, louky voňavější než právě tady,
u nás doma.“ Ano, milujme svůj kraj, naši vlast!
Každé ráno si připomínejme její krásy, bohatství,
život. Budeme-li jednotní a ukáznění, určitě přeži-
jeme!

A tak nevstávejme s depkou, ale věřme, že bude
lépe! 25. 3. 2020

BUDE LÉPE! RUDOLF HEGENBART

Stát má – stát dá! KAREL SÝS
Tohle platilo naposledy za socialismu. Očividně podroušení senátoři boxují o politické body, divákům

slibují miliardy, které však už dávno byly pod rouškou tmy rozkradeny. Chtěli svobodné podnikání. To ale
nejsou jen pohádkové výnosy a lyžování v Alpách. To jsou i bankroty a karantény ve vilách. 

Pamatujete: „Není papír, nejsou vložky, co si dáme mezi nožky?“
Nejsou maturitní zkoušky, nejsou roušky! Jakže? Zdravotní pojišťovny si vystavěly mramorové paláce

a na roušky jim nezbylo?
Pražští houbaři rozvázali družbu se Šanghají a teď musí vzít zavděk rouškami, ušitými za Velkou zdí.
A Rusko? Jako kdyby zloději chtěli, aby mu okradení ještě vydali klíče. Pod kaštany by snad s nimi

ještě bylo ochotno mluvit, ale... Vzali jste nám Koněva? Tak se modlete u Němcova!
Loutky jsou ochotny odkrýt i bederní roušky. Jakýsi vetchý herec se chlubí, že chtěl zavraždit Husáka

(Němci tomu alespoň říkali “zvláštní zacházení“). Babiše a Zemana by chtěli upnout do svěráku. Herci
si však na své přijdou, Česká televize se o ně postará, nalejvá na obrazovky jeden jejich film za druhým.

Nicméně nic už není jako dřív. A nebude, i kdyby se celý senát rozchrchlal! 27. 3. 2020
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Jaromír Kozlík – výročí narození 100
(6. 4. 1920 Ředhošť pod Řípem - 28. 11. 1993

Poděbrady). Lékárník (magistr farmacie), divadel-
ník, regionální publicista. Mládí prožil v Litoměři-
cích. V r. 1939 se zapsal na Obchodní akademii
v Praze, ale české vysoké školy byly zavřeny a Koz-
lík byl s dalšími studenty internován v Ruzyni. Po
propuštění pracoval jako lékárnický praktikant. Po
válce dostudoval a otevřel si lékárnu v Lovosicích.
V oboru pracoval i po znárodnění. V r. 1968 se an-
gažoval v KAN a za normalizace byl profesně po-
škozen. Dlouhodobě působil v ochotnickém divadle
v Lovosicích, zasedal v porotě soutěžní nepostu-
pové přehlídky Libochovické divadelní léto. Je au-
torem publikace o Lovosicích.

Jan Špála – výročí narození 100
(16. 4. 1920 Praha - 22. 9. 1970 Praha). Akade-

mický malíř. Jeho dílo zůstalo ve stínu slavného
otce, jímž byl Václav Špála, a není veřejnosti do-
statečně známé. Maloval lyrické abstraktní krajiny
s výraznou barevností. Měl několik samostatných
výstav doma a v r. 1964 v Paříži. Z výstavy v trut-
novském muzeu v r. 1962 byla vydána publikace
Jan Špála: Krajina lyrická i dramatická: Katalog vý-
stavy obrazů. Posmrtně byla jeho tvorba předsta-
vena na zámku Staré Hrady (1980) a v r. 2005 pod
názvem Jan Špála: Neznámá tvorba syna slavného
otce v Galerii Kodl souběžně s výstavou jeho otce
v Národní galerii. K výstavě byla vydána i mono-
grafie Jana Špály.

Bedřich Beneš Buchlovan – výročí narození 135
(21. 4. 1885, Tučapy – 9. 9. 1953, Uherské Hra-

diště). Učitel, spisovatel, překladatel a knihovník.
Přídomek Buchlovan si dal podle místa svého pů-
sobiště ve slováckých Buchlovicích. Po absolvování
učitelského ústavu v Kroměříži pracoval jako učitel
a jako knihovník především v Uherském Hradišti.
V letech 1930-1941 redigoval periodikum Bibliofil.
Jako spisovatel vydal 70 beletristických titulů, 8
překladových knih z polštiny a němčiny a 30 od-
borných publikací o literatuře, výtvarném umění
a krajových průvodců. Sbíral ex-libris a grafiku.
Tato sbírka je uložena v Galerii města Opavy. Jeho
literární pozůstalost uchovává Slovácké muzeum. 

Josef Mánes – výročí narození 200
(12. 5. 1820 Praha - 9. 12. 1871 Praha). Malíř,

představitel českého romantismu. Pocházel z umě-

lecké rodiny, jejímž nejvýznamnějším členem se
stal. Malířem byl také jeho otec Antonín Mánes,
profesor krajinomalby na pražské Akademii, a strýc
Václav, otcův mladší bratr, který se věnoval figu-
rální tvorbě především náboženského zaměření.
Malířem a ilustrátorem byl také Josefův bratr
Quido a sestra Amalie, romantická krajinářka.
Josef studoval v Praze a Mnichově, podnikl několik
zahraničních studijních cest. Řada jeho známých
děl vznikla v hanáckém zámku Čechy pod Kosířem,
kde pobýval jako host hraběte Bedřicha Silva-Ta-
rouca. V Praze vytvořil medailony na Staroměstský
orloj, cyklus portrétů Pražanů. Nejznámějším por-
trétem, pravděpodobně jen ideálním, je Josefína.
V soukromém životě byl Mánes sužován chatrným
zdravím, podléhal autoritě svých sourozenců tak,
že opustil těhotnou milenku (dceru Josefínu pak
vychovávala Amalie). Předčasně zemřel následkem
rozvinuté duševní choroby.

Jan Kolář – výročí narození 100
(12. 5. 1920 Bechyně - 12. 5. 1998). Sochař a res-

taurátor. V r. 1938 absolvoval Státní odbornou umě-
leckou školu keramickou v Bechyni. Studoval na
Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze u pro-
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fesora Karla Dvořáka do zavření českých vysokých
škol za německé okupace. Byl totálně nasazen v Ně-
mecku, po útěku a ilegálním návratu k manželce
a novorozené dceři byl zatčen a vězněn v Ruzyni. Po
osvobození dostudoval a stal se členem Jednoty vý-
tvarných umělců, která měla svůj pavilon na Příko-
pech. V jejím rámci se zúčastňoval výstav. Věnoval
se především sochařskému portrétu, vytvořil např.
portrét hudebního skladatele Evžena Illína a oficiální
portrét Jana Masaryka. Pro foyer Vinohradského di-
vadla v Praze vytvořil portrét Jindřicha Plachty. Jeho
doménou bylo lyrické zpodobnění dívčího těla a pří-
roda. Vedle sochařské práce byl i významným res-
taurátorem (restauroval např. sgrafita na domech
v Prachaticích, v Nelahozevsi, Ješovicích na Moravě,
na zámku v Bechyni. Restauroval i řadu kamenných
a dřevěných plastik. V rodné Bechyni od něho mají
plastiku kapra v kašně na náměstí T. G. Masaryka,
sumce v lázeňském parku, reliéfy na rybářské klu-
bovně.).

Jiřina Salačová – výročí narození 100
(14. 5. 1920 Terezín – 8. 1. 1991 Praha). Provda-

ným jménem Kárníková. Zpěvačka swingové éry
populární hudby. Studovala knihkupeckou školu,
ale také zpěv. Byla členkou Kühnova dětského
sboru, stejně jako její bratr Vladimír, pozdější oblí-
bený filmový herec. Spoluzaložila dívčí vokální
skupinu Sestry Allanovy. V r. 1948 ji však opustila
a dala se na sólovou dráhu, kterou si již dříve při-
pravovala. Od r. 1940 spolupracovala s orchestrem
Karla Vlacha a nazpívala řadu hitů. V šedesátých
letech příležitostně účinkovala ve vokálním sou-
boru Lubomíra Pánka. V té době se již soustředila
spíše na pedagogickou činnost. V r. 1974 dostala
zlatou Bratislavskou lyrou za zásluhy o rozvoj
české taneční písně. Salačovou známe i z filmo-
vého plátna. V r. 1940 vokální skupina vystoupila
ve filmu Za tichých nocí. V r. 1944 zahrála Salačová
zpěvačku ve společenské komedii Sobota.

Bedřich (Friedrich) Wachsmann, - výročí naro-
zení 200

(17. 5. 1820 Litoměřice - 27. 2. 1897 Praha). Ar-
chitekt, malíř, ilustrátor, autor spisů o krajinářství
a cestopisů. Vyučil se grafickým technikám v litomě-
řickém grafickém závodě G. W. Medaua, pokračoval
ve studiu v Lipsku, Drážďanech a Praze. Uskutečnil
řadu cest, žil a pracoval v Innsbrucku a Mnichově.
Maloval akvarely, kvaše i olejomalby, kreslil orna-
menty a návrhy na nábytek, nářadí, náčiní, ale také
na pomníky. Vytvářel šperky, též z českých granátů.

Spolu s Petrem Maixnerem restauroval gotické ná-
stěnné malby na hradě Zvíkově. Vytvořil figurální
kresby podle soch na Karlově mostě. Jeho častými
zákazníky byli šlechtici a církev. Podílel se na vý-
zdobě Kostela svatých Cyrila a Metoděje v Karlíně,
navrhl zámeckou kapli v Dolních Břežanech. Rodilý
Němec, který zřejmě neovládal češtinu, byl pro svou
podporu národních zájmů pokládán za českého vla-
stence. Byl strýcem malířů Bedřicha Wachsmanna
a Julia Wachsmanna, prastrýcem malíře Aloise
Wachsmanna a herce Jiřího Voskovce.

Vladislav Chvála – výročí narození 100
(7. 6. 1920, Milevsko - 8. 5. 1945 Bernartice).

Akademický malíř. Jeho medailonek je stručný,
protože jeho život a tvorba se nestačily rozvinout.
Zahynul v boji proti jednotkám SS v Bernarticích,
jak dosvědčuje pamětní deska na budově Měst-
ského úřadu v Milevsku.

Oldřich Mrňák – výročí narození 100
(28. 6. 1920, Hodkovice - 26. 6. 2003, Liberec).

Operní pěvec a divadelní režisér. Studoval na gym-
náziu a hudební škole v Čáslavi. Začínal u ochotníků.
Svou první roli dostal v r. 1936 v Langrově Jízdní
hlídce, kterou dával hodkovický sokolský soubor J.
K. Tyl. Profesionální pěveckou kariéru začínal v praž-
ské Uránii, později nastoupil jako sborový basista
v Jihočeském národním divadle v Českých Budějo-
vicích. V letech 1942–1945 působil ve sboru němec-
kého divadla v Liberci. Byl totálně nasazen a také
vězněn v Liberci a Chebu. V roce 1945 se zasloužil
o vybudování českého divadla v Liberci. Vynikl ze-
jména jako Kecal v Prodané nevěstě. Od roku 1948
se věnoval i režii. Režíroval např. Cikkerovu operu
Juro Jánošík (1984) a první provedení málo známé
opery Václava Kálika podle Julia Zeyera Lásky div.

Josef Chvalina – výročí narození 100
(30. 4. 1920, Praha - 19. 11. 1982 Praha). Herec

a recitátor. Po absolvování dramatického oddělení
Státní konzervatoře v Praze působil v Národním di-
vadle v Brně a v Horáckém divadle v Třebíči. Po ná-
vratu do Prahy prošel mnoha pražskými scénami.
Jeho specialitou byly postavy a postavičky padou-
chů a maloměšťáků, ale hrál i sympatičtější role.
Hojně ho zaměstnával film. Hrál např. v Plaveckém
mariáši, Pokladu byzantského kupce, Daleké cestě,
Putování Jana Amose. Jeho silnou stránkou byl
kultivovaný projev s dobrou dikcí. Vyučoval umě-
lecký přednes na konzervatoři a na DAMU v Praze.
Uplatnil se i jako recitátor v rozhlase.

EVA BARTŮŇKOVÁ
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Výbor národní kultury, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.:+420 222 897 266 
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