
 
 
 
Spravodaj c 171 
 
Motto 71: „Zbierajte zlaté zrnká jazyka, jak sladké plody moruší, nech na ne každé dieťa navyká, 
zasejte im ich do duší!“ 

Gregor Papuček: Na tom našom nátoni 
++++++++++++++++++++++++++ 

Zaspievajme si do Noveho roku 

DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI 

Zo zbierky Gašpara Drozda z Chrenovca (1. pol. 19. storočia) 

   C                     F     C       G       C 
1. Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej. 
   Nech im slnko jasne svieti každý Boží deň. 
   C        G       C     F   C       G        C     F 
   Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá, 
   C                       F       C     G        C 
   Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej. 
 
2. Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom. 
   Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom. 
   Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného. 
   Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom. 
 
3. Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie. 
   Nech sa samo nezahubí všetci prosíme. 
   Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj. 
   Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie. 

http://matakopc.webovastranka.sk/file/2750/4492 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
- 30.12.2011,  18.00, Ev. kostol na Legionarskej ulici, Organovy koncert, Vladimír Kopáčik, 
Juraj Slovík http://www.youtube.com/watch?v=enhFYE71UI0 
http://www.youtube.com/watch?v=SxeJu5udELE 
http://www.razus.sk/ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

- Pozývame Vás na prednášku spojenú s diskusiou na tému: Je v prírode morálka? ktorá sa 
bude konať v stredu  4.1. 2012 o 18:00 hod. na Zrínskeho ulici č. 2 v Bratislave (konečná 
trolejbusu č. 208 na Šulekovej ulici). Prednášať bude Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
- 10. januára 2012, t. j. v utorok, o 17,00 hod. v Kultúrnom centre "Fontána" na Ožvoldíkovej 

ul. v Dúbravke (zástavka MHD "Saratov") bude prednáška prof. Ing. Milana Šikulu, DrSc. na tému Globálna 
kríza a vyhliadky Slovenska (kriza a Euromena, dopady pre Slovensko, delenie Slovenska a Ceska) 



++++++++++++++++++++++++++++++ 
Práve počúvam z archívu SRo v repríze Nočnú pyramídu zo včera 29.12.2011. Je 
to výborná relácia pre rodičov i deti na tému Mamahotely s psychologičkou 

Heréniovou. Nahral som si to a potom si to napalim na CD aj pre známych. Je to 
dobre si vypočuť spolu manželia a potom deti, alebo možno aj spoločne. Daj to 
aj do Spravodaja. Tu máš link na Webový archív SRo a dátum relácie 29.12.2011: 

http://www.slovakradio.sk/radio-slovensko/web-archiv?rel=11 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

Rady do Nového roka .....  

     AKO OSTAŤ MLADÝM... 
 
1. Zahoďte nepodstatné číslovky. 
Sú to vek, hmotnosť a výška. 
Nech sa starajú o ne lekári. Platíte ich za to.  
 
2. Ponechajte si len veselých priateľov. 
Hundroši vás stiahnu dole.  
(Nezabúdajte na to, ak ste jeden z tých hundrošov!)  
 
 
 
3. Neustále sa učte:  
Učte sa o počítačoch, remeslách, záhradníctve, čokoľvek.    
Nikdy nenechajte svoj mozog odpočívať.  "Nevyužitá myseľ je dielňou diabla."  
A meno toho diabla je  Alzheimer!  
 
4. Tešte sa z jednoduchých vecí  
 
 
5. Často sa smejte, dlho a nahlas. Smejte sa, až kým nebudete lapať po dychu. 
A ak máte priateľa, ktorý vás rozosmeje, strávte s ním čo najviac času!  
 
 
6. Prípadné slzy:   
Dajú sa vydržať, zarmútia a zmiznú.  
Jediná osoba, ktorá je pri nás celý život, sme my sami.  
ŽITE, kým ste nažive.  
 
7.  Obklopte sa tým, čo milujete: 
Či už je to rodina, domáce zvieratko, darček na pamiatku, hudba, rastlina, záľuba, čokoľvek. 
Váš domov je vaše útočište. 
 
 
8. Dbajte o svoje zdravie:   
Ak je dobré, chráňte si ho .    
Ak nie je stabilné, zlepšite si ho.  
Ak si ho nemôžete zlepšiť sami, vyhľadajte pomoc.  
 
9. Nepodnikajte výlety s pocitom viny.  
Choďte na výlet do nákupného strediska, hoci aj do zahraničnej krajiny, ale NECHOĎTE tam, kde pociťujete 
vinu.  
 
 
10. Povedzte ľuďom, že ich máte radi, že ich milujete  

- prikaždejpríležitosti.   
 

A ak to nepošlete aspoň štyrom osobám - koho to bude zaujímať? 



 
Ale predsa len sa podeľte o to s niekým .    

 
 ++++++++++++++++++++++++++ 

Prišiel som v piatok 23.decembra unavený z práce, sadnem do kresla, otvorím si noviny a všade bol Havel. Odložím 
noviny, pustím rádio -len a len Havel. Vypnem rádio, pustím televízor a opäť Havel, Havel, Havel. 

      Vtom niekto zazvonil - a ja som sa bál ísť otvoriť. 

 Koniec tohtoročného  adventu sa v Čechách niesol pod heslom "Otrava Havlem". 

 ++++++++++++++++++++++++++ 
- http://www.narodnisjednoceni.cz/knihovna/Havel.pdf 
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Opilec Václav Havel – svědek vypraví o bývalém 
prezidentovi  
Autor: Jiří Wolf  
19.1.2010  

KdyŃ byl Václav Havel ze zdravotních důvodů propuštěn z Borů (míním, Ńe to bylo v roce 1983, 
tedy v roce, kdy jsem byl znovu zatčen a poslán do kriminálu), pracoval jsem u Dopravního 
podniku Metro a to na stanici Kačerov. Měl jsem krásnou a slušivou uniformu dozorčího v barvě 
hnědé a abych řekl pravdu, měl jsem s ní u Ńenských úspěchy. Takhle jednou po práci, míním, Ńe 
to bylo na jaře, jsem s velkou námahou nakoupil nedostatkové ovoce a šel za Václavem Havlem 
na internu do nemocnice Pod Petřínem. Prý uŃ mu je po tom zápalu plic lépe a můŃe přijímat 
návštěvy rodinných příslušníků a přátel. To jsem se dozvěděl od Aničky Šabatové.  
Maroda jsem našel na nemocniční chodbě, kterak tam seděl obklopen chumlem přátel a rodinou 
na bílé lavici, celý chudák zbědovaný a hubený. Tak jsme tiše kecali o všem moŃném, anŃto v 
nemocničním Ńupanu obejdovali na chodbě dva „důkladně zamaskovaní“ tajní. Já marodovi 
předal ovoce, však Václavovi to radost neudělalo. Olga mne poprosila, abych skočil do pokoje 
Vaška a vyčistil jeho stolek a lůŃko od alkoholu. Podala mi velkou igelitovou tašku a řekla: "Jiří, 
hlavně se tam dostaň nenápadně, ať nemá Vašek Ńádné podezření." S tím, Ńe si musím odskočit 
na záchod jsem úspěšně dorazil do jeho pokoje a začal důkladně očisťovat jeho nemocniční 
lůŃko od pekelného zlořádu.  
Jen pod matrací bylo na dvacet lahviček tvrdého alkoholu, pod polštářem jich bylo napěchováno 
pět a noční stolek byl nacpán chlastem, Ńe mi ta igelitka od Olgy nestačila. Nakonec jsem ty l 
"vitamínové" dárečky od jeho přátel musel cpát do sluŃebního kabátu. UŃ jsem se chtěl vydat z 
pokoje nazpět na chodbu ku přátelům, kdyŃ tu znenadání stál u mne Václav, který asi vytušil, co 
jsem s jeho Ńenou upekl za lumpárnu! Řekl jsem mu: "Vašku, Václave, to Tvoje dušinka Olga 
nařídila, já za nic nemohu, s ní si to vyřiď. Uznej, ten chlast Tě zničí, a potom, vŃdyť jsi váŃně 
nemocen a potřebuješ se především uzdravit. Havel na mne vrhl prosebné oči: "Jirko, nech mi 
tu alespoň jednu malou lahvinku, prosím, chceš, abych Tě poprosil na kolenou, nech mi tu jen 
jednu jedinou". Těm jeho smutným kukadlům alkoholika se prostě nadalo odolat a jednu láhev 
rumíčku jsem mu strčil pod polštář.  
Proč to píši. NedokáŃi si představit, kolik tvrdé měny, našich peněz atd.. se vydalo na mejdany, 
kdy chlast v bytech lepších disidentů tekl doslova proudem, kdy se platilo za narvané hospody, 
kdy si šlechta Charty uŃívala peněz a vyloŃeně rozkrádala a rozhazovala peníze o které venku 
Ńádala pro naše rodiny, balíčky do kriminálů atd. Své o tom ví i Petr Cibulka a další vězni 
svědomí, kteří se dostávali do vězení. Nebylo nás po těch kriminálech mnoho, ale peněz na nás 
se posílalo z celého západního demokratického světa a to hodně. Jednalo se o velké finanční 
částky, o které se disent dělil dokonce s reŃimem pěkně na půl! Do dnešního dne nedokázal 
Havel odpovědět prof. Janouchovi na otázku: Kam, Ńe se poděly všechny peníze, které ze 
zahraničí posílal do tehdejšího Československa? To by především zajímalo bývalé politické 
vězně. A nešlo jen o peníze od profesora Janoucha, ale i od křesťanských organizacích atd.  



Chcípali jsme ve vazbách, co hladu jsme tam zaŃili, do pracovních táborů jsme šli zesláblí s 
podváhou a nemohli řádně plnit tvrdé výkonové normy, rozesílali jsme na všechny strany Ńádosti 
o nějaké peníze na nákup jídla, rozesílali jsme balíčenky s prosbou o zaslání dvukilového 
potravinového balíčku s nějakým jídlem, Ńe máme hlad. Jídla ve vězení bylo málo a věru špatné. 
Polovina zubů se mi v puse rozsypala, hlady jsem šílel. A kdo si vzpomněl? Dostal jsem za dva 
roky vazby jen jeden balíček od Aničky Šabatové! Havel mi mohl poslat do vazby v Ruzyň na mé 
konto peníze - i další z té šlechty! Mohli zfalšovat odesílatele a peníze bych na vazbě dostal, ale 
nikdo mi nic neposlal. Ani ubohou jednu korunu!  
V bytech šlechty Charty se jídlo nakupovalo výhradně v Tuzexu! KaŃdý svátek v těchto 
rodinách, narozeniny a jiné slavnosti, to vše se odbývalo v neuvěřitelných Ńranicích a 
chlastu! Přístup k penězům z venku měl ale jen někdo. To si tahle parta hyen dobře 
hlídala a nikoho dalšího mezi sebe nebrala. Havel a jeho parta, tyto hyeny dál prosila 
Západ, Ńe peněz je málo, a o další a další peníze na advokáty Ńádala - povětšinou jsme 
měli ex offo - na balíčky atd. pro nás politické vězně. Jako prasata Ńila tahle parta, šlechta 
Charty 77 z našeho hladu, utrpení a sociální bídy! To se nikdy neodpouští! Patolízalové 
dostávali peníze ze západu na chlast a děvky! Jednalo se převáŃně o peníze, které měli končit v 
rodinách politických vězňů, aby nedocházelo k rozpadům manŃelství z finančních důvodů.  
Celá tahle banda, spojená tak morální kolektivní vinou, dostala pak od Havla koryta. Skuteční 
bojovníci proti totalitě nedostali po roce 1989 nic! Byla tu váŃná obava, Ńe by tito militantní 
antikomunisté poŃadovali legálního zrušení KSČ a to podle dokumentu OSN z roku 1948, Ńe by 
poŃadovali potrestání zločinců, odebrání jejich nakradených majetků, zákaz práce komunistů v 
justici, policii, atd. A pan V. Havel se přece na své tajné návštěvě v Moskvě - ještě před 17. 
listopadem 1989 - dohodl s tamní mocí, Ńe k něčemu takovému nedojde. Proto si Moskva zvolila 
opilce Havla za nového prezidenta, člověka, který je ochoten ke "kompromisům", tedy zrady na 
vlastním národu, slabocha a megalomana, schopného podvádět, lhát a zapírat. K této morální 
deformaci inklinují především opilci! Pamatuji si, jak za totality objíŃděli kriminály záhadní muŃíci 
v drahých oblecích s ruským přízvukem a prováděli s námi pohovory na téma: "Kdyby v této 
zemi došlo ke změně reŃimu.." Jen sondovali, jak jsme na tom s morálkou, jestli jsme ochotni 
zradit své ideály. L.P. 199O. Psal mi z USA spoluautor připravované kníŃky k vydání "Dobrý 
voják Wolf" Stuart Rawlings, Ńe by nutně potřeboval fotku pana prezidenta a moji maličkosti do 
kníŃečky, která má jiŃ vyjíti a Ńe kvůli tomu musí urychleně letecky do Prahy. Já z toho nadšený 
zrovna moc nebyl, arciŃ kníŃečka měla být o mně a ne o V. H., ale Stuart mne ku focení nakonec 
v Praze přemluvil. Setkání s bývalým panem prezidentem se uskutečnilo ve velmi krátké době v 
Rybárně. Jak ješita zjistil, Ńe se bude fotit do USA, schůzku značně urychlil. Rybárna je, čtenáři, 
malá restaurace přímo pod okny domu Václava Havla hned u břehu královského vodotoče 
Vltavského. V restauraci, která byla vyhrazena jen pro pana prezidenta , tam jiŃ seděl pan 
kancléř, osobní miláček Sašenka, který se po bývalé člence KSČ paní R. Klímové stal 
velvyslancem v USA. Dále u stolu bylo několik přátel pana Havla a pár goril (StB) z jeho 
doprovodu.  
Václav se u stolu líbezně usmíval a decentně lŃičkou ujídal ze zmrzlinového poháru. Bylo na 
něm vidět, Ńe mu chutná. Mr. Stuart udělal rychle pár snímků a objednal si kávu. Já peníze 
neměl a proto jsem vedle Havla seděl na suchu. Přítomná Olga, tedy jeho manŃelka, byla  



nadmíru spokojená, Ńe manŃílek není zase oŃratý jako dělo a tudíŃ mají v rodině velký svátek. Aby 
ne, kdyŃ si svého opilce dobře hlídala, aby se jako ničeho, co zavánělo alkoholem nenapil. 
Václav si objednal uŃ třetí zmrzku a opět na něm bylo vidět, Ńe mu pohár s jahůdkou chutná. "No 
vidíš, Václave, Ńe to jde i bez toho chlastu", chválila svého abstinujícího manŃílka Oluška.  
Václav se mne ptal, co dělám a jak se vůbec mám. "Díky tvému nařízení, Vašku, Ńe Wolf nesmí 
dostat Ńádnou práci v KC OF, ani jinou funkci, se mám fakt blbě. Ale to asi víš, ne? Bydlím dál v 
přístřešku za Jedličkárnou, v jedné malinké hygienicky závadné místnosti, a dál háŃu lopatou 
uhlí do kotle." Tak jsem mu řekl popravdě, jak si náramně Ńiji. "Chceš snad, Vašku, popřít, Ńe jsi 
nevydal ten příkaz o mé osobě a o dalších, jako je Petr Cibulka, Ruda Battěk... abys jen ty 
vynikl, likvidovals kolem sebe, megalomane, nejlepší lidi a ještě máš tu drzost se mne ptát, jak já 
se mám?“ Byl jsem pěkně naštván. „Jdu pryč! Nebýt tady Stuarta, tak jsem k tomu focení 
nesvolil! Doprdele, co tu vůbec dělám! Jdu domů!"  
Václav se mezi tím zvedl ze Ńidle, začal se omlouvat a něco breptal, Ńe musí někam nutně jít, 
potom udělal krok kupředu, však náhle přepadl přes Ńidli, která stála před ním. Válel se tam pan 
prezident na zemi jako pytel ovsa! Paní Olga vyskočila ze Ńidle a hnala se k leŃícímu manŃílkovi. 
Přičichla k jeho ústům, potom běŃela k tomu zmrzlinovému poháru, také ho očuchala a uŃ věděla, 
která bije! "Kdo mu do toho poháru nalil vodku!? Kdo to byl!? Dala jsem výslovný zákaz nedávat 
mu chlast!" zaječela paní prezidentová, poté běŃela do kuchyně a tam vlastnoručně profackovala 
chudáka číšníka, jenŃ opilému Vaškovi nosil ty dobré "zmrzlinové poháry".  
To fackování bylo z kuchyně zřetelně slyšet aŃ do restaurace. Mezi tím hlava státu pomalu a 
vrávorajíc vstávala z podlahy a usedla na Ńidli, kterou mu přistrčil pan kancléř. Doprovod a 
ochranka pana prezidenta se opravdu skvěle bavila. Jen pan kancléř, jako správný šlechtic se 
nesmál a s kamennou tváří pomáhal malému opilci ven z rybárny. Za celou tou bandou vyběhla 
nasupěná stíhačka, která svého Vašíka zase neuhlídala. "Tak tohle sis měl, Stuarte" vyfotit. Jak 
se náš oŃrala povaluje po zemi jako čuně. Jó, to minule jsi ho, Stuarte, mohl vidět u něj v bytě . 
Nejenom nádherně opilého, ale ke všemu ještě pěkně pozvraceného!"  
Můj kamarád z Kalifornie si v Praze udělal svůj vlastní obrázek o člověku, kterého obdivuje celý 
svět. Na tohle focení se opravdu nezapomíná a jsem rád, Ńe k němu nakonec po mém velkém 
zdráhání došlo. Petr Cibulka tomuto člověku jednou u soudu řekl: "Vašku, jsi prase!" a měl a 
dodnes má pravdu..  
Já to cibulkovské tričko s tím nápisem "Vašku, jsi prase", ještě mám a občas ho na sebe 
vezmu a také hrdě na veřejnosti nosím. Vím totiŃ, proč. On ten Cibulka v podstatě 
perfektně vystihl, jaký opravdu pan Havel po té morální stránce je.  
Václava Havla jsem nikdy za svého kamaráda nepovaŃoval. Byl to podrazák a já s ním 
skončil uŃ v den, kdy se nechal propustit z vězení v květnu 1989 na podmínku. Podle 
interního předpisu ministerstva vnitra - tento předpis se vztahoval na celý východní blok- 
propuštěn z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody na podmínku či ze zdravotních 
důvodů nebo na prezidentskou milost mohl být odsouzený, jen v tom případě, Ńe 
podepsal spolupráci s StB nebo jinou sloŃkou MV. Neexistovala výjimka! Stačí se jen 
podívat do materiálu VONSu, kolik disidentů bylo propuštěno z vazby a z  



výkonu trestu na tento zrádcovský "pardon"! Nic totiŃ není zadarmo. Ani svoboda a kaŃdý si ji 
cení jinak! Doslova mne uráŃí, kdyŃ mne někdo spojuje s opilcem a zločincem Havlem, či 
dokonce spojuje mou s jeho bezcharakterní osobu! Lumpovi Havlovi jsem nikdy nevěřil, ostatně 
alkoholikům a muŃům, kteří se pusinkují s jinými chlapci se opravdu věřit nedá. Lehce se totiŃ 
dají vydírat a se svou morálkou jsou na štíru. Bratrům Havlíčkům se obecně v Chartě dokonce 
říkalo teplí bratři. Jako první s tím přišla paní Kamila Bendová z Karlova náměstí.  
Jednou jsem si k ní přišel pro nějaká peníze. Potřeboval jsem na nákup fotografického 
materiálu, abych mohl ofotit dokumenty a poslat na Západ do exilového tisku. Měl jsem také 
hlad a prosil paní Kamilu, aby mi něco přidala na jídlo. PřeváŃně se u ní stavovili lidé ze Západu, 
z křesťanských charit. Uváděla je do pokoje hned vedle vchodových dveří. KdyŃ vítal manŃel byl 
vŃdy a výhradně v obrovských trenýrkách. V pokoji byl dětmi naschvál zničený a rozpadající se 
starý nábytek. Křesla, skříně - dobrá finta - umocňovaly dojem otřesné bídy, ve které paní 
Kamila Ńije s velkým počtem dětí. KaŃdá návštěva ze Západu pak byla velmi štědrá. Za darované 
peníze se nový nábytek zásadně nekupoval. Starý poničený nábytek dál věrně slouŃil jako kulisa 
bídy, ve které musí rodina Ńít! Tenkrát křesťanka paní Kamila otevřela velkou zásuvku u 
amerického psacího stolu a ta zásuvka byla narvaná západní měnou. Vytáhla 100 bonů a dala 
mi je. Potom nemohla tu zásuvku zavřít. Musel jsem s tím zavíráním zásuvky pomoci, tak byla 
narvaná penězi. Co se dál s těmi penězi dělo, nikdo neví. To ponecháme na svědomí paní 
Kamily. Vím jen, Ńe tato šlechta si za peněŃní dary opravovala své chatičky, chalupy atd., a to dá 
rozum, Ńe na chudáky v kriminálech se potom peněz nedostávalo! Navzdory tomu, Ńe jsem paní 
Kamile z vazby přes advokátku vzkázal, aby mi něco málo peněz poslala do vězení, Ńe mám 
hlad. Bohatá paní Kamila - jedna z těch, která měla ve šlechtě přístup k penězům - mi ale nic 
neposlala. Asi si myslela, Ńe mám ve vazbě dobré zaopatření! Po roce 89 mi řekla, Ńe kdyby ona 
svým jménem poslala na moje jméno peníze do vazby, mohla by být charta 77 obviněna z toho, 
Ńe financuje nepřátele socialismu a Ńe by to vrhalo špatný stín na Chartu jako takovou a Ńe i ona 
by mohla skončit ve vězení. KdyŃ jsem jí řekl, Ńe na sloŃenku nemusela vůbec uvádět své jméno 
prohlásila, Ńe by jí mohl někdo na poště vidět: „VŃdyť víš, všude má reŃim své lidi, a to i na poště, 
jak posílám peníze.“ Byl jsem smuten, kdyŃ jsem viděl, jaké mají disidenti výmluvy! Jen aby 
nemuseli naplňovat svou křesťanskou povinnost.  
Podobné se odehrávalo ve všech rodinách, kde se drŃel tak zvaný bank, tedy u lidí, kteří měli 
přístup k penězům. Pamatuji si, jak jsem jako šílený lítal po Praze, po bytech disidentů a sháněl 
peníze na balíček pro Jitku, která byla zatčena v souvislosti se skupinou SRA (Jan Wunsch). 
Zadarmo přepisovala dokumenty Solidarity z Polska. To vše se rozšiřovalo. Její maminka byla v 
plném invalidním důchodu a měla ještě jednu dceru. Na potravinový balíček prostě peněz 
neměla! Všude jsem byl odmítán a to i u Havlů! AŃ Anička Šabatová mi dala na ten balíček. 
Maminka Jitky plakala dojetím, Ńe jí můŃe za 100 bonů poslat hned dva balíčky s jídlem. To byl 
ten skutečný boj! Shánět pro lidi v kriminálech peníze, na kterých seděli hyeny! Peníze pro Jitku 
jsem ale od nikoho nedostal a já sám jsem kolikrát neměl na svobodě co jíst sám. Všechno jsem 
dával do focení. Potom jsem zjistil, Ńe moje fotky v zahraničí signoval někdo úplně jiný! Zase 
bych zvracel, kdyŃ si na to vzpomenu.  
Nic se ale nedělalo zadarmo. "Funkce" v disentu se rozdávali jen ze známosti. Nejvíc jich měli 
bývalí komunisté, nebo děti bolševiků. Za funkci mluvčího Charty se bral tučný plat ve tvrdé 
měně a stejné tomu bylo u dalších menších funkcí. O dobře placenou funkci byla rvačka a tak o 
intrikaření a pomlouvání nebyla nouze. Dělalo se mi z toho špatně!  
Havla jako alkoholika znala přece celá Praha. KdyŃ se vracel po roce 89 z Německa, kde 
byla podepsána mírová dohoda, byla celá, tehdy ještě československá delegace, vyloŃená 
z letadla na starém ruzyňském letišti jako pytle brambor. Všichni totálně pod parou. Při 
další návštěvě v Německu musel být Havel převezen do tamní nemocníce.  



Venku se o tom v tisku svobodně psalo, ale doma se nesmělo napsat nic. Fungovala 
přísná autocenzura médií! Ano, byla to otrava alkoholem! Tak psal západní tisk!  
Pamatuji se, ještě před rokem 89, kdyŃ jsem jednou přišel k Havlům, abych tam vyŃebral nějaké 
peníze na manŃelku Jana Wunsche. Věrka Novotná zůstala sama, manŃel ve vazbě, dostal 
potom 3 roky kriminálu, ona s kojencem a bez koruny. Od reŃimu nemohla očekávat 
pomoc a tak jsem lítal a opět sháněl peníze. Paní Olga Havlová nebyla doma, aby své 
„malé dítě“, Vašíčka uhlídala od alkoholu. Nu, její Vašíček se tam válel na zemi celý od 
zvratků a pusinkoval se tam s chlapcem, kterého pak udělal velvyslancem v USA. Opravdu 
nechutný pohled! Odešel jsem z tohoto bytu a navštívil Václava znovu. Bylo to o týden později. 
Nedal mi nic. "Ať se sama o sebe postará!" To byla jeho slova. Nevěřil jsem svým 
vlastním uším. Tohle mi do očí řekl velký bojovník za lidská práva!  
Havel, a to se o něm ví i v zahraničí, je přímo chamtivý po všech cenách a vyznamenáních. 
Jeho zatím nedosaŃitelným snem je získat Nobelovu cenu za mír a nebo za literaturu. Není 
soudný a uŃ vůbec není čestný člověk. Všechno je jen přetvářka a pokrytectví. Jeho ego sleduje 
pouze vlastní zájmy.  
Všichni z HOSu (Hnutí za občanskou svobodu) jsme krátce po roce 1989 protestovali proti tomu, 
Ńe se ve Zlaté, Karlově uličce a na Karlově mostě propaguje bolševismus tím nejhnusnějším 
způsobem a to na veřejnosti prodejem ruských hadrů, čepic-ušanek, hodinek a odznaků-metálů, 
a jiné výprodeje z bývalé Sovětské armády. Náš protest nebyl nikde vyslyšen, prý neexistuje 
zákon, který by takovou propagaci komunismu zakazoval.  
A pak jsme zjistili, Ńe "čepičáři" mají nad sebou ochrannou ruku a to přímo z Hradu! KaŃdý 
čepičář, který chtěl v centru Prahy prodávat ten hnus, musel se nejprve na úřadě Prahy 1 
- jenŃ vydával povolenky k záboru místa pro prodejce vŃdy na čtvrt roku - prokázat 
sloŃenkou 30 tisíc korun, které musel pan Ńadatel poslat na Nadaci paní Olgy Havlové! 
Teprve po předloŃení takového platebního dokladu - poštovního ústřiŃku - bylo čepičáři dovoleno, 
aby zaplatil Praze 1 za zábor na čtvrt roku a bylo mu vydáno povolení k prodeji s přesným 
vymezením místa. Jen ze Staroměstského náměstí aŃ na Hrad těch čepičářů bylo na 60! Já jsem 
takovou sloŃenku od jednoho čepičáře získal za lahvičku rumu, ofotil ji, napsal kritický článek "Za 
úplatu Nadaci Olgy Havlové budou moŃná povoleny k prodeji i drogy" a vše předal následně do 
ČTK, byť jsem to nabízel k otištění všemu tehdejšímu tisku.  
Nikdo se však neodváŃil něco takového vydat. Národ nechtěl slyšet pravdu, jak se krade, 
kšeftuje, korupčí, asi proto, Ńe kradl a podváděl v tomto státě snad kaŃdý! Milejší mu byla leŃ, jak 
se budeme mít krásně a Ńe je potřeba si jen utáhnout opasek. Já dnes říkám: Zlatý internet, kdy 
můŃe svobodný člověk psát a šířit pravdu a nemusí se doprošovat poseroutků a zbabělců, zda 
mu kritický článek vydají, či nikoli.  
Jediné Rudé Krávo vydávalo v té pohnuté době všechno a za to P. Cibulkovi patří dík. Proč o 
těch čepičářích vlastně dnes píši. Napsalo mi hodně lidí, Ńe jsem po roce 1989 proti komunistům 
nic nedělal, a nyní, Ńe jsem generál. KdyŃ tisk odmítá vydat jediný článek o pravdě, který se bojí 
zveřejnit, potom těch pár opravdových bojovníků nemůŃe nikdo slyšet. Málo lidem je asi 
seznámeno, Ńe se ještě po roce 1989 dál MUSELO prostě psát samizdatově. Autocenzura byla 
snad všude.  
Strach novinářů vydat něco proti Hradu, byť i sebemenší kritiku, svazovalo ruce i všem kniŃním 
vydavatelům. KníŃky mnohých disidentů (býv. samizdaty) se soukromě tiskly soukromě z dosahu 
Prahy! Pravda se vydávala v samizdatech dál aŃ do roku 1995! Příklad byl pravdou šílený 
Pepino Marci z Prahy. On moje články vydával a rozšiřoval a vydával i jiné  



"svobodné" autory. V podstatě jsme na tom byli stejně jako před rokem 89. Venku za hranicemi 
Česka se lidé v emigraci ještě dnes mylně a především hloupě domnívali a domnívají, Ńe 
příchodem roku 89 se vše v tehdejších Československu změnilo ku svobodě.  
Ano, byla tu svoboda slova, ale nikdo tu svobodu, tedy pravdu nechtěl slyšet a uŃ vůbec ne 
vydávat. Média nasazovala lidem růŃová sklíčka naděje, a mezi tím se potichoučku kradlo v 
miliónech! Teprve, aŃ kdyŃ přišel bulvár, televize Nova se tento národ pomalu probouzel ze 
snění, či spíše bych měl napsat z kocoviny, a s hrůzou zjišťoval, jaká je otřesná realita! łe se 
dál jen lhalo, Ńe nám dál vládnou komunisté a jsou v podstatě zásluhou koktavého Vaška stále u 
moci!  
Vyprávěl mi jeden člověk z oné zmiňované Nadace paní Olgy, Ńe kdyŃ přišla do Čech ze Západu 
nějaká nabídka ku pomoci - povětšinou se jednalo zdravotnické zařízení - všechny takové 
nabídky muselo ministerstvo zdravotnictví posílat nejdříve paní Olze a byla to ona, kdo vyřizoval 
všechny ty humanitární nabídky. Jen ona v této zemi měla na tom všem zásluhy, Ńe jedině její 
Nadace zařídila to, či ono, Ńe vše sehnala a obstarala pro děti.  
http://www.cs-magazin.com/  

http://www.euportal.cz/Articles/5553-opilec-vaclav-havel-svedek-vypravi-o-byvalem-
prezidentovi.aspx  
*********************  

Otevřený dopis Václavu Havlovi od Zdeněka 
Spálovského,  
důchodce, KroměříŃ  
Špígl 9.května 2001  
Zdeněk Spálovský vstoupil do historie svým soudním sporem s prezidentem Havlem za 
články, které o něm publikoval v našich i zahraničních médiích. Naší redakci zaslal k 
uveřejnění tento otevřený dopis.  
Václave Havle,  
Tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1.8.1993.  
KdyŃ jsme spolu jednali 27.12.89, varoval jsem Vás, abyste se neopováŃil omlouvat 
Němcům, pokud tak učiníte , budu první, kdo se proti Vám postaví. Mám k tomu co největší 
právo, jak se v tomto dopise dozvíte. Nechtěl jsem hovořit o protektorátní minulosti Vaší 
rodiny, protoŃe zastávám názor, Ńe děti nemohou za chyby a zločiny svých rodičů, pokud 
nepokračují v těchto zločinech.  
Vy jste převzal štafetu sionistickonacistickou a pokračujete ve zločinu vlastizrady, které se 
dopustil Váš otec a strýc, proto jste plně vinen.  



Váš otec a strýc, byli členy organizace sv. Pavel, která byla zaloŃena v minulém století a trvá 
dodnes. Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci slovanských národů, coŃ 
napsal Karl Marx – Mardochej v roce 1849: „Úplný zánik Jihoslovanů jest poŃadavkem 
evropské kultury, protoŃe budou poněmčeni a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští 
světová válka přinese zánik Jihoslovanů. Čechové, k nimŃ chceme Moravany a Slováky 
počítat, ačkoliv se řečí a minulostí od sebe liší, neměli nikdy svých dějin a tento nikdy 
neexistují národ činí si nároky na samostatnost ? Nemají Ńádného práva na národní 
samostatnost a nemohou ji nikdy dosíci.“  
Další historický výrok , který je naplňován, s vaší přímou pomocí : „My nejsme potomci oné 
husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu kostnickém, 
my jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila Tábory a na Bílé Hoře stavy 
české…“ „My vidíme v husitech ne slavné bohatýry , ale bandu lupičů a Ńhářů, komunisty 15. 
století, a my , Schwarzenbergové, budeme bojovati proti Vám novohusitům s touŃe rázností, 
jako pánové z RůŃe bojovali proti starým husitům. Karl von Schwanzergerg, r. 1889.  
Ve sluŃbách Kohla a Německa  
Tak jako Henlein plnil vůli a rozkazy Hitlera , tak Vy plníte vůli Kohla, Kinkla a Německa. K 
tomu lokajství Vás zavazuje Vaše členství v organizaci sv. Pavel a německé občanství.  
Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší země Československa, kterým jste byl 
pověřen, byl Vám určen Schwarzenberg jako kurátor. ProtoŃe Váš alkoholismus nezajišťoval 
toto plnění. Proto zastával takovou významnou funkci, dostal státní občanství ihned 
majetek.  
Tento potomek cizácké a nepřátelské šlechty nemá právo vůbec do naší země vkročit, natoŃ 
aby měl tyto výhody.  
Já plnoprávný občan nemám Ńádná práva a majetek jsem nedostal, přesto, Ńe jsem přešel 
peklem nacismu a komunismu.  
Deklarace je německý diktát. Tímto je uznána Mnichovská dohoda a Protektorát a naše 
podřízenost Německu. Dopustil jste se toho nejhoršího zločinu vlastizrady na naší vlasti. To, 
co nestačil uskutečnit Váš otec a strýc s německou podporou a pomocí, dokončujete to teď 
Vy, pod rouškou sametu, humanity listiny lidských práv, kterých zneuŃíváte s cynismem Vám 
vlastním.  
Hitler dosazen s financováním Amerikou ?  
Adolf Hitler, také člen organizace sv. Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří pro něj 
pracovali oficiálně od roku 1933, proti naší republice. I kdyŃ byli významní členové 
zednářských lóŃí, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protoŃe byl poloviční łid, 
dosazený Amerikou a financován, nesmělo se těmto dvěma ublíŃit.  
Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co je sionistický nacionalismus, který 
obsahuje „kapitalismus, komunismus, fašismus, nacismus, globalismus“, který Vy teď 
připravujete.  
Po okupaci 15.3.1939 bylo v Lucerně zřízeno sídlo SD – Sicherheitsdienst a Gestapa. Oba 
Havlové pracovali jako agenti. Byli tam zřízeny konspirativní byty, kde získávali občany ke 
spolupráci s SD a Gestapem. Váš strýc zajišťoval pro gestapo a SD večírky, hony a zábavy 
s děvčaty a optoval německou národnost i  



občanství. Váš strýc pak dostal doklady na německé jméno a příjmení a stal se řádným 
úředníkem praŃského gestapa.  
Já jsem ho poznal, kdyŃ mne v Praze zatýkal pod jménem Klaus Wiedermann.  
NeŃ byla provedena okupace Československa , měl Váš strýc a otec vytvořenou organizaci 
agentů , kteří pak údajně pracovali pro skutečný odboj. Proto mohli pronikat do skutečného 
odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. Mají na svědomí mnoho našich občanů, které dostali 
do koncentračních táborů a vězení , a osobně zabili přede mnou 3 lidi. Mají podíl na likvidaci 
štkp. Morávka, pplk. Balabána, pplk. Mašína a také podíl na zatčení a uvěznění v 
koncentračním táboře Dr. Milady Horákové.  
Tajně hlídali R.Hendricha  
KdyŃ byl do protektorátu přeloŃen R. Hendrich s úkolem likvidovat členy zednářských lóŃí a 
zlikvidovat náš národ, Hitler Ńádal Vašeho strýce, aby Hendricha tajně hlídali. Byl rodinným 
přítelem Vaší rodiny a Vás choval na klíně a přitom netušil, Ńe je vlastně hlídán. Pátral po 
původu Hitlera. Byl jeho tvrdým odpůrcem a zednářských lóŃí, které likvidoval bez slitování a 
Vašeho otce a strýce se nedotkl. KdyŃ poslal Haydrich své dva agenty do Polné, Váš strýc 
okamŃitě podával zprávu Hitlerovi s kterým měl přímý kontakt. Byl to Hitler, který okamŃitě 
Ńádal Ameriku o likvidaci Haydrich. Ta byla provedena na Ńádost Beneše !!  
Byl to váš otec, který určil Lidice jako místo původu atentátu. Váš otec a strýc mají na 
svědomí tragédii lidickou.  
4. ledna 1944 jsem předával zprávu v Praze a varování . 5. se mělo uskutečnit navázání 
styku. Bylo podezření, Ńe jde o provokaci a nebyla jistota, Ńe jde o skutečnou skupinu odboje. 
Byl jsem poŃádán o pomoc. łena, která měla být mou údajnou matkou, mi měla krýt záda. V 
10 hod. na nábřeŃí naproti Národnímu divadlu byl jsem tím dotyčným sraŃen na zem. Od 
Národního divadla vyběhli nějací muŃi. Chtěl jsem utéct, ale ten druhý, který tam čekal mne 
nepustil. Dostal jsem ránu a upadl na zem. Ta Ńena přiběhla a volala na muŃe, který přiběhl a 
kopl mne „ Pane Havel, co Vám můj syn udělal, proč ho kopete ?“ Ich bin nicht Havel, a Ńenu 
udeřil. Srazil ji na zem, a ihned přijelo auto, do kterého nás vhodili. V Bartolomějské výslech. 
Kdo jsme, odkud a ke které skupině patříme. Ta Ńena byla velmi statečná, moc na ní 
vzpomínám. Pane Havel, toto je velký omyl, my nikam nepatříme. Váš strýc zařval „Ich bin 
nich Havel, Ich bin Klaus Widermann.“ Ale já Vás znám, povídá ta Ńena, jste Miloš Havel a 
ten vedle je Václav Havel a tento pán je PruŃinský Klaus. A tady udělala chybu. Klaus bylo 
krycí jméno. Váš strýc a ti ostatní kati zařvali, a Váš otec zaječel. Tak přece, začal ten pravý 
výslech. Bylo jich tam dost na týrání. KdyŃ jsem zavolal „maminko“, váš otec uměl dávat 
pěkné facky. Po kaŃdé jsem omdlel. Tu paní křísili a znovu bili, strhly z ní šaty a nějakými 
pruŃnými holemi ji mlátili. Váš strýc šílel, protoŃe nepromluvila. KdyŃ se probrala, chtěla vstát, 
ale nemohla. Byla skoro nahá. Váš strýc se k ní naklonil s jedním a zařval „Ty čechiše 
švajnehund, budeš mluvit ?“ A ona najednou klidně povídá „pane Miloši Havle, Vy jste lidská 
bestie“. Váš strýc popadl tu hůl a udeřil ji jak nešťastně, Ńe ji zabil. Začal jsem plakat a volat 
„Maminko, co Ti udělali“? Probral jsem se aŃ na kobce na Pankráci. Nebudu popisovat 
mučení, kterým jsem prošel. Zde mne vyslýchali Němci. Já jsem své jméno nevyzradil. Byl 
jsem si vědom, co by to znamenalo pro mou rodinu a organizaci.  
Pojem času jsem ztratil. KdyŃ mne převáŃeli do Berlína , bylo jiŃ teplo. Dali mne na kobku, 
kde byli dva občané Dánové. Při kaŃdém výslechu mi vzali šaty , nahého mne pověsili na 
dobytčí háky za nohy a bičovali mne. Ten gestapák co mne  



vyslýchal byl sudetský Němec a uměl česky. Sám mi to řek, Ńe pochází od Karlových Varů a 
Ńe se budu hlásit jako „čechiše švajnehund“. To jsem neudělal, mlčel jsem. Byl jsem bit 
nějakým bičem a pěstmi. Moji spoluvězni mne opatrovali , hladili mne a byli mi velkou 
oporou. Byl jsem na konci si fyzických , nemohl jsem uŃ ani chodit. Měl jsem pár dnů pokoj, 
klid pak přišel další výslech. K mému překvapení , nějaká kancelář, ale jaksi holá. Byl tam 
stůl a kolem něj seděli nějací muŃi v uniformách a také v civilu. Byli mírně rozpití a pak se mi 
představil Váš otec , strýc PruŃinský Klaus a ten další byl Klaus Wilfer, rezident II. oddělení 
praŃské SD a byl tam nějaký malý chlapec v uniformě Hitlerjungend. Stál u Vašeho otce, 
který ho hladil po hlavě. KdyŃ Váš otec na mne zařval jak to, Ńe se nehlásím jak mám, jak se 
jmenuji a kdo jsem, tak jsem mlčel. Svlékli mne do naha a bičovali po chodidlech tím, Ńe to 
ze mne dostanou. Nemohl jsem se postavit, klečel jsem. Pak ke mně přistoupili ti v 
uniformách a Váš otec a kaŃdý měl v ruce sklenici a popíjeli. Ten gestapák na mne zařval „ 
Du čechiše švajnehund, budeš se tak hlásit nebo ne ?“ Zakroutil jsem hlavou, Ńe ne. Kopl do 
mne a já upadl. Ten chlapec přiběhl a kopal do mne, aŃ jsem močil krev, pak zvedl pravou 
ruku a volal Sieg Heil, Heil Hitler. Pak ke mně přistoupil ten gestapák i s Vaším otcem a 
něco německy říkal Vašemu otci. Ten se smál a kýval hlavou a něco říkal. Přivedl moje dva 
spoluvězně. Ten gestapák mi říkal , Ńe kdyŃ se nebudeš hlásit , jak ty dva zastřelíme. Nevěřil 
jsem,Ńe by to udělali. Zakroutil jsem hlavou. Vzal pistoli a chtěl je střelit . Váš otec ho zastavil 
, vzal mu pistoli a ty dva spoluvězně zastřelil. Byl to pro mne šok, ten malý chlapec, k nim 
přiběhl a kopal do nich a pak volal Heil Hitler a Sieg heil. Váš otec ho za to chválil a hladil. 
Mohl mít tak 7 aŃ 8 roků. Pak přivedli další vězně , tři, jeden z nich mluvil francouzsky. Váš 
strýc i otec ne mne řvali, Ńe je také zastřelí. Nemohl jsem si vzít na svědomí další lidské 
Ńivoty. Kleče jsem se hlásil „ Her komandant, ich bin heftlink čechiše švajnehund ohne 
nahme“ Hurónský řev a řehot jaký spustili jsem do té doby neslyšel.  
Odsouzen jako nepřítel Třetí říše  
25.května 1944 jsem byl nějakým soudem souzen, pro nepřátelsko činnost proti 
národněsocialistickému státnímu zřízení. Svědkové proti mně byli Váš otec, strýc, PruŃinský 
Klaus a Klaus Wilfer. Na základě jejich svědectví, kterým dokazovali , Ńe pařím k nepřátelské 
organizaci , jak svědkové jednoznačně potvrdili, Ńe jsem se ohlásil přesně podle domluvy. 
Soud dospěl k jednoznačnému závěru , Ńe jsem člen nepřátelské organizace, jejíŃ činnost je 
zaměřena škodit Velkoněmecké říši a národněsocialistickému státnímu zřízení. Proto jsem 
byl odsouzen k smrti s podmínečným odkladem tří měsíců. Pokud do této doby nesdělím 
své jméno a nacionály budu popraven. Tlumočník , který mi překládal celý průběh soudu, 
byl zřejmě Čech. Mluvil perfektně česky.  
Za krátkou dobu jsem byl se několika spoluvězni převezen do Mauthausenu . NeŃ jsem byl 
dán na oddělení transportu, bylo mi vytetováno číslo 80943 na předloktí levé ruky.  
Vězněm v Mauthausenu  
V Mauthausenu jsme projeli nějakým tunelem. Přebíral mne nějaký vězeň, mluvil česky a 
neŃ mne dal na celu, tak se mne zeptal , jak se jmenuji a odkud jsem. Řekl jsem zase – 
nevím. Na cele byli tři vězni ve vězeňských šatech, odsouzení k smrti. KdyŃ zavřeli dveře, 
jeden z nich povídá. „Ani nám neříkej svoje jméno, ani odkud jsi. VydrŃ a nezraď.“ Byli to 
příslušníci dem. Pravice Ing. Zdeněk Čech, Dr. Prof. Jindřich Spáčil a prof. Marek Neuman. 
Cela byla holá, spali jsme na holé zemi a nesměli jsme ven. Ten vězeň, který mne přebíral 
spolu s dozorcem, byl kápo a  



placený agent gestapa, pomocník kata – Antonín Novotný, budoucí prezident 
Československé socialistické republiky a první tajemník ÚV KSČ. Jednou se mne zeptal 
Zdeněk Čech , čím je můj otec. Obchodník říkám a v tom se otevřou dveře a Novotný zvolal, 
Ńivnostenský parchant. Poslouchal za dveřmi. Trvali na mé popravě spolu s mými 
spoluvězni. Také to dokázali. Odvedli nás na celu smrti a přede mnou byli ti tři popraveni, 
kdyŃ přišla řada na mne, otevřeli se dveře a někdo zařval „Halt“ a německy něco volal 
Nesměl jsem být popraven, protoŃe lhůta tří měsíců neuplynula.  
Odbojová organizace, které velel JUDr. Jan Uher, vyvinula všechnu svou moc a tajně mne z 
Mauthausenu dostali ven.VáŃi jsem necelých 25 kg. Váš otec a strýc mají podíl ha likvidaci 
plk.JUDr. Jana Uhra, pplk. Ing. Jiřího Melichara, vypálení Javoříčka a tam vyvraŃdění muŃů 
od 15 let. Byli to bestiální zrůdy, které Vy dnes oslavujete jako hrdiny, coŃ Vás plně 
charakterizuje.  
Co obsahuje tajná přísaha ?  
Plně jste převzal jejich odkaz , který naplňujete. Plníte také přísahu, kterou jste skládal v 
Izraeli opřen o Zeď nářků při Vašem svěcení do 30. svěcení ve stupni 1. Jednáte přesně jak 
jste slíbil. Rozbít náš stát, podrazit lid, nadělat z nás otroky a poslušné stádo konsumentních 
tvorů vnutit lidu apatii, beznaděj, lhostejnost a nezájem o věci veřejné, musela narůst 
kriminalita, prostituce , drogy a tím rozbít morální hodnoty společnosti.  
Jednáte přesně podle zasvěcení: Já, jedině já, vše kvůli mně, pro mne, a to všemi 
moŃnými prostředky.  
Přísahu, kterou jste skládal v Izraeli, byla přísahou Bohu zla – Luciferovi a Satanovi. Nejsem 
fanatik, ale tvrdý realista. Zlo v kterém stojíte, se muselo ukázat, odhalit svoji tvář. To se 
stalo.  
Já jsem skládal přísahu łivotu, Pravdě a Spravedlnosti – tomu Bohu, který stvořil Vesmír, 
planetu Země a Člověka, Stvořitel. Soud, o který jsem poŃádal není spor dvou jedinců, ale 
boj dvou systémů. Dobra a zla. To, Ńe jste mi dal milost, ne z humánních důvodů, ale proto, 
aby jste mi zavřel hubu. To jste dal naprosto jasně najevo, Ńe mám pravdu a z té máte 
strach.  
Proto říkám, Buď Ńivot nebo smrt, buď pravda nebo leŃ, buď spravedlnost nebo zločiny a 
bezpráví.  
Ochráncem vlastizrádných zločinů  
Buď já a ten dobrý, čistý obelhaný a okradený lid a moje vlast, anebo Vy a ta banda 
vlastizrádných zločinců, které chráníte a kterým tolik vyhovujete. Proto Ńádám 
referendum , protoŃe jedině lid je pánem v zemi a z jeho vůle pochází veškerá moc ve 
státě.  
Máte-li tak silnou podporu lidu, jak uvádí sdělovací prostředky, nemáte se čeho bát. Navrhuji 
Vám je pro nás dva dialog v České televizi. TotéŃ také navrhuji Václavu PruŃinskému – 
Klausovi, po našem pohovoru. Těším se na ten pohovor, věřím, Ńe bude a loučím se tak, jak 
jsem se musel hlásit Vašemu otci a strýci.  
Herr komandant heftlink čechiše švajnehund nr. 80943 ohne name.  
Zdeněk Spálovský, důchodce , KroměříŃ  
********************************  



Havlova ztráta paměti o jeho spolupráci s 
komunisty  
Dan Kučera  
17.11.2008  
Vzhledem k nynějšímu výročí událostí z podzimu 1989 je velmi zajímavé si přečíst svědectví z 
vězení a otevřený dopis z roku 1994 adresovaný V. Havlovi, ve kterém jej kritizuje bývalý 
podplukovník č. armády Zbyněk Čeřovský (politický vězeň a signatář Charty 77) za spolupráci s 
nejvyššími kádry KSČ. Svědectví i informace v dopisu jsou velmi poučné a vytahují na světlo 
některé střípky z mozaiky údajně spontánního převratu, jehoŃ průběh je dodnes zahalen mnoha 
nejasnostmi.  
Přes tuto roušku tajemství se Havlovo bratrstvo kaŃdoročně pyšně chlubí svou rolí při vydobytí 
demokratického ráje pro nás pro všechny a mnohá média jim v tom neúnavně pomáhají. Kvůli 
této manipulaci s minulostí je důleŃité si tyto informace připomínat, protoŃe se dnes mnoho z nich 
(vč. Havla) chovají jako největší antikomunisté.  
V srpnu 1968 byl tehdejší podplukovník Čeřovský zástupcem velitele vojenského letiště v Hradci 
Králové a postavil se proti sovětské okupaci. V rozhovoru pro Českou televizi u příleŃitosti 
ocenění, kterého se mu dostalo před několika měsíci od prezidenta Klause říká, Ńe se rozhodl 
bránit vlast, více informací ZDE.  
Nástupem normalizace začal jeho pád. Nejdříve mu zakázali chodit do zaměstnání, pak ÚV KSČ 
rozhodl, Ńe bude vyhozen, takŃe v roce 1970 jeho kariéra v armádě definitivně skončila. V roce 
1976 podepsal Chartu 77, odmítl se vystěhovat dobrovolně z republiky a skončil tak na 18 
měsíců ve vězení na Borech. Po propuštění z vězení byli manŃelé Čeřovští zbaveni občanství a 
byli nuceni se vystěhovat do ciziny, více informací ZDE.  
Pravda o 13. prosinci 1989  
Jedna událost toho dne měla a má v našich novodobých dějinách velký význam a usvědčuje V. 
Havla ze lŃi o jeho vztahu ke komunistům a spolupráci s nimi. Došlo tehdy ve Valdštejnském 
paláci k jednání Havlových emisarů (vedl je Alexandr Vondra) se zástupci KSČ, které vedl Vasil 
Mohorita a o kterém údajně existuje magnetofonový záznam, více informací např. ZDE.  
Zbyněk Čeřovský byl těmito polistopadovými událostmi a Havlovými aktivitami natolik pobouřen, 
Ńe mu v roce 1994 napsal otevřený dopis. Jeho nejzajímavější části je dobré si dnes 
připomenout.  
Pane Havle,  
přečetl jsem si pozorně vaši řeč před Městským soudem v Praze dne 14.prosince 1993. K 
vašemu expozé se vyjádřil i pan John Bok, ale váš projev z 1. ledna 1994 mne přiměl k tomu, 
abych se otevřeným dopisem k této situaci vrátil.  



Domníval jsem se, Ńe nás spojuje společná myšlenka odporu ke stávajícímu reŃimu. Byl jsem 
vděčen vám a vašim přátelům, Ńe jste po letech mrtvolné normalizace našli odvahu říci své 
názory. Byl jste mně myšlenkově blízký, povaŃoval jsem vás za morálně čistého a statečného 
člověka. Proto jsem se přidal na Vaší stranu, proto jsem po propuštění z vězení podepsal Chartu 
77.  
13.prosince 1989 jste vyslal své emisary do Valdštejnského paláce, kde vaším jménem jednali 
se zástupci KSČ, které vedl tehdejší nejvyšší svazák Mohorita. Tam byla dohovořena zrada na 
našich národech. Vám byl přislíben úřad prezidenta ČSSR a vy jste za to slíbil 
nedotknutelnost a nepostižitelnost komunistických zločinců a zachování status quo ve 
vnitru a v armádě. Tento fakt později potvrdil i svým dopisem velvyslanec Slánský jr., kterého 
jste neprodleně vyslal a dosud ponechal v Moskvě. Vaši valdštejnoskopalácoví emisaři se 
všichni do jednoho dočkali dobrých, zaslouŃených, ale i rozhodujících míst ve státní správě. 
Nejvíce na ministerstvu zahraničních věcí, později přímo u vás, na Hradě, jako výraz vašich díků 
za Vaše prezidentské zvolení. PřestoŃe o této hanebnosti byly přineseny důkazy a byl jste 
vyzván, abyste se k nim přiznal nebo zaujal své stanovisko, zahalil jste se mlčenlivostí. A nebo 
se povaŃujete za člověka, který není povinen se ze své činnosti nikomu zodpovídat.  
Jako příklad bych chtěl uvést některé ze zahraničních cest, které vás usvědčují z prolhanosti. 
Byl jste v Mexiku a prohlašoval jste, Ńe odtud dostaneme ropu. Je to stejné bláznovství jako 
Dubčekův dovoz uhlí z Austrálie. Byl jste v Nicaragui a tvrdil jste, Ńe vymůŃete dluhy. A tak bych 
mohl pokračovat. Vyjel jste na JiŃní město a pomlouval zdejší "králíkárny". Nic se však za 
vašeho panování nezměnilo. Jen to, Ńe teď se nestaví vůbec nic a lidé nemají kde bydlet. S 
velkou slávou jste si drŃel nos na hrůzami severních Čech. Všechno jste správně zkritizoval, 
přednesl jste své demagogické názory, ale nestalo se nic. Spíše je to horší, protoŃe bývalý 
komunista Dlouhý pokračoval v ničení dalších obcí, ačkoliv jste prohlašoval opak.  
KdyŃ jsem 10.prosince 1989 přijel po letech exilu do Prahy a dozvěděl jsem se sloŃení nové 
vlády v tzv. postkomunistické společnosti, nechtělo se mně věřit, Ńe předsedou vlády je 
nomenklaturní bolševik Čalfa a Ńe jste křeslo ministra obrany svěřil pučistovi Vackovi a na Hrad i 
do vlády instaloval nepochybné agenty KGB, z nichŃ někteří tam jsou pro vás jako 
nepostradatelní dodnes. Tehdy jsem se domníval, Ńe je to součást vaší promyšlené strategie 
nekrvavé revoluce. Teprve dopis syna jednoho ze zločinců této země, jehoŃ matku nám Česká 
televize nedávno prezentovala jako div ne zaslouŃilou demokratku, mně otevřel oči.  
Všechno byla falešná hra, podlost a zločin, spáchaný na lidu této země a Vy hrajete absurdní 
komedii podle vzoru vašich absurdních her. Při svém prvním rozhlasovém a televizním projevu z 
Hradu v lednu 1990 jste řekl, Ńe se "z těchto míst lhalo". A vy sám dosud lŃete a zastíráte 
objektivní pravdu a skutečnosti. Ve svém zájmu, v zájmu své pýchy, ješitnosti, pocitu důleŃitosti 
a domněnky, Ńe jste jediný, vhodný a schopný vést tuto zemi jako prezident.  
Prohlásil jste, Ńe zveřejnění seznamů spolupracovníků StB v Necenzurovaných novinách 
způsobilo četné lidské tragedie, aniŃ jste uvedl konkrétní případy. Já na rozdíl od vás, třebaŃe 
jsem měl jen omezenou moŃnost přístupu k dokumentům StB bych chtěl uvést opak. Na rozdíl 
od vás budu jmenovat příslušníky a agenty StB plnými jmény, aby se naši občané dozvěděli 
pravdu o svých spoluobčanech. Nebudu plýtvat zkratkami jmen jako O.Š.,M.V. a podobně, 
protoŃe mě nic neříkají. Nebudu také s vámi polemizovat, zda zločiny StB a jejich pomahačů 
způsobily více či méně zla, neŃ zveřejněné seznamy. Jsem totiŃ na rozdíl od vás přesvědčen o 
tom, Ńe tato organizace, ne nepodobná SS, SA, SD nebo Gestapu, byla organizace zločinecká a 
Ńe jejich pomahači byli a jsou zločinci a měli by se za svoji činnost zodpovídat. Ale to byste 
nesměl 13. prosince 1989 slíbit jejich beztrestnost a nedotknutelnost.  



Vám šlo zřejmě o prezidentský post mnohem více, neŃ o vámi proklamovanou spravedlnost, 
pravdu a lásku. Nakonec jste svůj postoj vyjádřil panu Dr.Ing.Andělovi, když jste prohlásil, že v 
této zemi žádný hon na komunisty nebude. Souhlasím proto s vyjádřením Johna Boka, Ńe 
celá tato plejáda zločinců vstávaje lehaje můŃe děkovat Bohu za vás a vaše prezidentování.  
Mohl bych hovořit o statisících občanů, kteří v důsledku totalitní moci byli vyhozeni z práce a 
místo uplatnění svého vzdělání byli pomocnými dělníky, umývači oken nebo hlídači. Vás to 
nepostihlo, vy jste byl "spisovatel", chráněný a hýčkaný reŃimem. Zatímco tisíce z nás posílalo 
své dopisy z vězení domů jako motáky, protoŃe značná částpošty byla zadrŃována, vy jste mohl 
napsat a odeslat z vězení celou knihu, aniŃ by vám byť i jediný dopis byl zadrŃen, vrácen nebo 
neodeslán! Já byl u toho a vy to víte. Ostatně tak znělo pozdější vaše věnování knihy Dopisy 
Olze. V době, kdy se tisíce vězňů doslova mačkaly v celách na pár čtverečných metrech, vy jste 
měl na Pankráci dvoucelu a na Ruzyni jste pobýval v cele určené pro 13 osob sám!  
Zeptejte se tisíců politických vězňů, které, jak jste měl sám příleŃitost na vlastní oči vidět a slyšet 
a které jste na setkání s nimi v Belvederu zesměšnil, jak Ńili, jak je trápili a posílali do korekcí s 
betonovými podlahami s poloviční dávkou "Ńrádla", protoŃe to, co vězeňský systém produkoval 
jako stravu, se jinak ani nazvat nedalo. Vzpomeňte si také na své výsadní postavení a balíky, o 
kterých se mnohým jen mohlo zdát, zatímco většina z nás měla po celou dobu výkonu trestu 
balíky zakázané. Připomínám, Ńe většina z dozorců, kteří nás ve vězení šikanovali, vyhroŃovali 
nám smrtí nebo nás mlátili, slouŃí dál a někteří z nich byli s vaším vědomím povýšeni ve funkcích 
a hodnostech, ačkoliv by se měli zodpovídat za své zločiny.  
Jestli si pane Havle mnoho lidí myslí, Ńe jsou vyobcováni "z obce", pak se o toto vyobcování 
přičinili sami. Na rozdíl od vašeho vznešeného poznání znám mnoho lidí, kteří v minulosti a ještě 
i budoucnosti budou na černých listinách, protoŃe nebyli v KSČ, tuto organizaci kritizovali nebo 
kritizovali lidi, kteří o jejich osudech rozhodují dosud v tzv. státních podnicích nebo jinde, kde se 
dostali do rozhodujících mocenských, vlivných pozic. Jen pro osvěŃení vaši krátké paměti. Pan 
generální ředitel Škody Plzeň nebo ředitel Gramofonových závodů v Loděnicích. Dnes k tomu 
zas stačí např. kritizovat vás, aby byl člověk totálně zničen. Nevěříte? Pak vám připomenu dopis 
vašeho poskoka Dobrovského, který mně poslal v roce 1990 kdyŃ jste ho udělal, naprosto 
neschopného, ministrem obrany. Já jsem se nemohl vrátit do armády, protoŃe jsem kritizoval 
pana prezidenta, nebo-li vás!?  
Podle vás moc vydírala občany. S tím je moŃno souhlasit, ale jiŃ méně s dalším zdůvodněním. A 
právě proto mně tak velice překvapuje, Ńe na jedné straně víte vše o zrůdnosti moci a totalitního 
zřízení a na druhé straně se těch, kteří tyto nezákonnosti páchali, mocí svého úřadu 
vehementně zastáváte, přičemŃ zapomínáte na jejich oběti. Obklopil jste se plejádou lidí s velice 
podezřelou minulostí, mnohdy také jen proto, Ńe se prohlašovali za umělce, ke kterým se 
počítáte i vy. Jste to vy, který jednoznačně zodpovídáte za marasmus této společnosti, za to, Ńe 
zločinci nebyli pohnáni před soud a odsouzeni.  
Vy jste to byl, který spolupracoval s vládou, vedenou nomenklaturním bolševikem Čalfou, vy jste 
ustanovil do křesel ministrů zločince, povýšil jste do vysokých generálských hodností bývalé 
spolupracovníky nebo přímo pracovníky StB, VKR a KGB nebo své naprosto neschopné přátele. 
Nepřekvapilo mne proto ani, Ńe jste opět na Hrad instaloval pana Dobrovského, který utratil 
naprosto zbytečně jako ministr obrany daňovým poplatníkům více jak 60 miliard Kčs, aniŃ zato 
československá armáda byla schopna cokoliv zajistit.  
Ten pán se nenaučil ani pořádně řídit auto. Jak potom mohl řídit něco daleko sloŃitějšího, jako 
byla armáda, z níŃ byl kdysi vyhozen. Nikdy nám ale neřekl proč. Já jen vím, Ńe kdyŃ byl  



někdo někdy za totality vyhozen z armády nebo bezpečnosti, nemohl jiŃ dělat nic. Proto mně 
překvapuje jeho pozdější studium a činnost v Moskvě. Za co si ji pan Dobrovský zaslouŃil? 
Nedivím se proto dnes panu Baudyšovi, Ńe náprava páně Dobrovského počínání v armádě 
potrvá řadu let. A navíc jste dopustil, Ńe si tento pán dovolil vykládat a porušovat zákony podle 
svých představ a jako výsměch spravedlnosti si z vyhozeného generála Vacka, coŃ mně jistě do 
smrti nezapomenete, udělal svého poradce. Nepochybného agenta KGB, jednoho z těch, kteří 
přes dvacet let prokazovali oddanost sovětskému reŃimu, plk.Diviše, jste přes veškerá 
upozornění povýšil do hodnosti generála. Stejně tak bych mohl jmenovat celou plejádu těchto 
lidí, přes pana Bizíka, Gavlase a dalších, z nichŃ jste mnohým dávno poté, co byla jejich 
spolupráce prokázána, propůjčil vysoká státní vyznamenání nebo je povýšil do vysokých 
armádních hodností!  
Českou zemí se rozšířil primitivní antikomunismus jako zástěrka pro aktivní bolševiky, kteří ještě 
nedávno nosili rudou hvězdu na klopě a kníŃku téŃe barvy v kapse. Mnozí z nich, co servilně 
ještě v roce 1989 poŃadovali přijetí za člena KSČ či byli úspěšnými střelci v Lidových milicí, jsou 
dnes členy české vlády a nikomu to téměř nevadí. Ani Konfederaci politických vězňů a to je 
zejména překvapující. Mnozí bývalí členové KSČ, kteří nikdy nikomu neublíŃili a svým členstvím 
si zajišťovali klid pro sebe či rodinu, jsou velmi často vláčeni tiskem. Mnozí moji milí 
spoluobčané, kteří naopak nikdy v KSČ nebyli se však chovali a mnohdy ještě chovají hůře neŃ 
jejich bývalí partajní kolegové. Kdybyste chtěl tohle všechno vědět, máte moŃnost. Pan Ruml by 
vám mohl říci, kolik udání dostává policie na občany, jaká je statistika. Myslíte, Ńe jich je méně? 
Ale kdepak, milý pane moralisto! Mnohonásobně více.  
O čempak to asi svědčí?. Buď o tom, Ńe tenhle národ je totálně demoralizován a nebo Ńe vaše 
moralizování jaksi nebere váŃně. Také proto, Ńe si mnozí myslí, Ńe vy nejste ten pravý, kdo by 
měl o morálce hlásat.  
Mohl bych vyprávět, jak nám ukradli náš barák, ve kterém jste byl, pane prezidente krátce před 
naší emigrací, se s námi rozloučit. ProtoŃe díky vám jsem nedostal po celou dobu Ńádné 
kvalifikované zaměstnání, nemohl jsem si jako vy vydělat za čtyři roky 45 milionů a koupit si vilu 
na Ořechovce na nebo někde jinde. A manŃelka bývalého konfidenta StB se tam roztahuje 
dodnes, protoŃe ho nabyla v dobré víře, jak pravila předsedkyně senátu okresního soudu v 
Pardubicích. Ta dáma, která tam byla v době, kdy mně stejný soud poslal na převýchovu na 
Bory.  
NejenŃe nás okrádali, udávali a šikanovali, ale ještě byli sprostí a většinou v alkoholovém 
opojení. Také bohumilé poměry vládly ve věznicích a moc se v tom nezměnilo. Proč by také 
mělo, pane prezidente? VŃdyť většina těchto lidí je stále tam, kde byla před rokem 1989! A jen 
se zeptejte, co dělali, kdo byl a kde pracoval pan Karabec nebo Kýr (který má v úschově naše 
spisy!!! proč asi, pane prezidente, to jste vy nařídil?) Zeptejte se, co si o tom všem myslí páter 
Dominik Duka, kdyŃ si vzpomene na "pedagoga Kalinu", páter František Lízna, páter RoŃánka, 
náš přítel Vlček, který měl jiŃ při našem společném pobytu na Borech za sebou deset let 
Jáchymova! A co další muklové, kněŃí a političtí vězni, kteří nesměli psát, nedostávali balíčky s 
marlborkami či čokoládu Milku, které posílali na další roky do vězení, Ńe se u nich našlo rádio. A 
vy jste měl na cele kompletní vybavení, díky komu, pane prezidente ? No přece díky StB, neboť 
ta o všem, co se stane i nestane rozhodovala v tomto státě a samozřejmě i ve vězeních. Já vím, 
Ńe o tom všem nechcete slyšet. Vím i jaké výrazy pouŃíváte, kdyŃ podobné články čtete "ze 
stoky". Vím, Ńe prosazujete, aby se o minulosti nemluvilo. Ona vám je asi nepříjemná, ale bez 
vypořádání se s minulostí poneseme si následky ještě několik generací. Tak totiŃ je naše 
společnost morálně zdevastovaná.  
Já jsem se nesměl vrátit do armády, protoŃe jste mně nemohl zapomenout, Ńe jste musel vyhodit 
ministra Vacka. KdyŃ jste ale na jeho místo jmenoval Dobrovského, byl jsem mnohokráte v 
pokušení Vacka odprosit. Pan KřiŃan prohlašoval, Ńe to byl Váš dávný úmysl.  



Kdopak Vám to nakukal ? VŃdyť pan Dobrovský prokázal, Ńe neumí řídit ani auto, natoŃ armádu 
nebo Hrad. Anebo je tam zbytečný, ten samolibý vykladač ústavních zákonů, a všechno se řídí 
vlastně samo. Tak to je. Viděl jsem to na Hradě v červenci roku 1990. Je mně hanba mluvit o 
tom, co se tam dělo za Vašeho prezidentování.  
Je mně líto, že jsem podepsal Chartu 77, kde je vaše jméno, ale i jména stovky dalších, 
aktivních spolupracovníků StB. A myslím si, Ńe nejsem sám, komu je to líto. Kdybych v roce 
1978 onu mjr. Vondráčkem nabízenou spolupráci s StB podepsal, mohl jsem se mít dobře 
tenkráte a i dnes. Třeba byste mně hned povýšil do hodnosti generála, jako tenkráte pana Bizíka 
a řadu dalších.A také byste mně třeba propůjčil nějaký řád, není-liŃ pravda? Třeba Bílého lva, 
tem se mně vŃdy líbil.  
Stydím se ne za Chartu, stydím se za vás! Chcete-li si uchovat alespoň svoji tvář, 
odstupte. Dokud je čas. Nemáte právo mluvit o pravdě a lásce, nemáte právo nás 
moralizovat. Dokažte sám sobě to, co jste hlásal v prosinci 1989 a v první polovině roku 
1990, že po funkci hlavy státu netoužíte a nebudete více kandidovat. Takových prezidentů, 
jako jste vy, najdeme desítky. Ale najdeme i jednoho lepšího, neŃ jste vy. DokaŃte nejen sám 
sobě, Ńe nejste velký proto, Ńe jste si nasadil klobouk.  
Celý otevřený dopis V. Havlovi je moŃné najít viz níŃe.  
Svědectví politického vězně Zbyňka Čeřovského o prezidentu Václavu Havlovi  
Toto svědectví napsal Čeřovský redaktorovi Mladé fronty Dnes, který stál za scénářem k 
příběhu ze série łelezné opony (ČT).  
VáŃený pane redaktore,  
včera a ještě dnes dopoledne jsem se seznámil s příběhem łelezné opony, jehoŃ scénář 
pochází z Vaší dílny a k mému překvapení je plný nepřesností, výmyslů a lŃí a jako vykřičník v 
něm figuruje Havlův svědek, Marek Šimon, zvaný Mareček, jinak to agent StB s registračním 
číslem 39199.  
(...)  
Měl jsem celu naproti Havlovi. Havel byl prominentní vězeň, pracoval na vězeňské prádelně, 
která byla vedle kuchyně, bylo tam útulno, teplo a nebuzerovali tam bachaři, protoŃe muklové 
tam byli zamčeni. Ale hlavně, bylo to blízko jídla. (...)  
KaŃdý vězeň měl nárok na přijetí balíčku jednou za měsíc a jednou za 14 dní moŃnost poslat a 
přijmout dopis, který byl však po přečtení vězňovi ihned odebrán. Balíček jsem za 2 roky dostal 
pouze jeden a dopisy jsem si přečetl aŃ v roce 1991, kdy jsem byl jmenován ředitelem věznice 
Praha-Pankrác. Mé dopisy od Ńeny a Ńeně byly uloŃeny v mém spisu a tak jsem si je konečně 
vzal a mohl i přečíst.  
Václav Havel dostával balíky pravidelně včetně tolik Ńádaných cigaret Marlboro, čaje a vitamínů 
a ve vězení mohl napsat celou knihu, nazvanou "Dopisy Olze", kterou mi později v německém 
jazyku s věnováním "Zbyňkovi, který byl u toho .. Václav Havel", věnoval.  
http://www.zvedavec.org/komentare/2008/11/2867-havlova-ztrata-pameti-o-jeho-spolupraci-s-
komunisty.htm  
********************************  



Dopis Zbyňka Čeřovského prezidentu 
Václavu Havlovi  
Zbyněk Čeřovský s manŃelkou  
Zbyněk Čeřovský, politický vězeň a signatář Charty 77 od března 1977  
( dne 9.listopadu 1981 byl pan Zbyněk Čeřovský na pardubickém nádraží zatčen a poslán na další 2 roky 
do vězení. Tehdejší soudkyně, je dnes předsedkyní Okresní soudu – Jaroslava Sádovská! Co dodat - nic!).  
Pane Havle,  
přečetl jsem si pozorně vaši řeč před Městským soudem v Praze dne 14.prosince 
1993. K vašemu expozé se vyjádřil i pan John Bok, ale váš projev z 1.ledna 
1994 mne přiměl k tomu, abych se otevřeným dopisem k této situaci vrátil. Co 
nás spojovalo Poprvé jsem se o vás dozvěděl v roce 1968 z tisku, Ńe jste našel 
ve svém bytu zabudovaný odposlech. Pak nic, aŃ ve vězení v roce 1977, kdyŃ o 
vás Rudé právo psalo o samozvanci a zaprodanci. A také o jakési o Chartě 77 
(Severočeský Průboj psal dokonce o Chátře 77. Měl byste toho šéfredaktora 
vyznamenat.Myslím Ńe se jmenoval Škoda. Určitě by si to zaslouŃil). Domníval 
jsem se , Ńe nás spojuje společná myšlenka odporu ke stávajícímu reŃimu. Byl 
jsem vděčen vám a vašim přátelům, Ńe jste po letech mrtvolné normalizace našli 
odvahu říci své názory. Byl jste mně myšlenkově blízký, povaŃoval jsem vás za 
morálně čistého a statečného člověka. Proto jsem se přidal na Vaší stranu, 
proto jsem po propuštění z vězení podepsal Chartu 77. łe se můj podpis objevil 
v seznamu aŃ o rok později, to je vina Ludvíka Vaculíka. Ale vina 
odpouštějící, neboť on sám měl toho roku aŃ příliš mnoho starostí. A příliš 
mnoho výslechů na StB, které mně také čekaly a pak se znásobily. Co nás 
rozdělovalo  



KdyŃ jsme spolu vedli ve vězení na Borech v roce 1982 a krátce i počátkem roku 
1983 hovory o současné vnitřní i mezinárodní situaci, povaŃoval jsem vaše 
stanoviska za názory poněkud pomateného intelektuála, který neví, o čem 
hovoří. Odmítal jste politiku zbrojení Reaganovy vlády jako politiku vedoucí k 
dalšímu mezinárodnímu napětí a ke konfrontaci s bývalým SSSR. Tvrdil jste, Ńe 
v zájmu míru je třeba rozpustit Varšavskou smlouvu i NATO a přesvědčoval jste 
mne, Ńe by obě velmoci, t.j. USA a SSSR, měly zasednout k mírovému jednání. 
Nechtěl jste pochopit a nebyl jste ani ochoten akceptovat názory, Ńe s 
tehdejším Sovětským svazem se nedá jinak hovořit neŃ z pozice síly, neboť se 
skutečně jednalo o "říši zla",jak říkal president Reagan. V důsledku politiky 
bývalého SSSR byla naše země v srpnu 1968 okupována, v důsledku této politiky 
jsme byli oba, kaŃdý z nás, nejméně dvakráte ve vězení. V důsledku této 
sovětské politiky byl u nás po roce 1948 instalován reŃim, který si nezadal s 
reŃimem jiných diktátorů na celém světě. V důsledku tohoto reŃimu došlo také k 
hluboké devastaci nejen přírody, ale lidské morálky, svědomí a charakterů 
statisíců lidí, coŃ si zejména nechtějí připustit ti, kteří se pro tento 
zločinný reŃim angaŃovali a páchali jeho jménem zločiny na svých 
spoluobčanech. V důsledku této a Ńádné jiné skutečnosti nedošlo k tak hrůzným 
činům, jeŃ od doby Hitlerovy říše nemají obdoby. Ostatně pak, mnohé z těchto 
názorů jste ještě později veřejně hlásal i jako prezident ČSFR. Místo toho, 
abyste tyto zločiny odsoudil, vy jste je hájil a nadále hájíte. Obhajujete 
nejen původce všech těchto hanebností, ale dospěl jste jiŃ tak daleko, Ńe z 
viníků děláte oběti a z obětí viníky tohoto stavu. Tento váš projev je 
jednoznačný důkaz toho, Ńe nemáte nebo nechcete mít o realitě dneška pravdivý 
obraz a Ńe nechápete, nebo nechcete chápat problematiku minulosti ani 
současnosti. Stal jste se zastáncem zločinců a jejich hlásnou troubou. Podle 
našeho zákonodárství se ten, kdo sám zločiny obhajuje, kryje nebo hájí, 
dopouští trestného činu. V demokratické společnosti, pokud bychom v ní Ńili, 
by tento jediný fakt musel vést k vaši abdikaci! Vy se však v rozporu s vaším 
tvrzením hodláte stát doŃivotním prezidentem a v této funkci byste se chtěl 
zřejmě dočkat i státního pohřbu. Proč jsme se rozešli Moje znalosti o vaši 
činnosti jsou však poněkud rozporné. 13.prosince 1989 jste vyslal své emisary 
do Valdštejnského paláce, kde vaším jménem jednali se zástupci KSČ, které vedl 
tehdejší nejvyšší svazák Mohorita. Tam byla dohovořena zrada na našich 
národech. Vám byl přislíben úřad prezidenta ČSSR a vy jste za to slíbil 
nedotknutelnost a nepostiŃitelnost komunistických zločinců a zachování status 
quo ve vnitru a v armádě. Tento fakt později potvrdil i svým dopisem 
velvyslanec Slánský jr., kterého jste neprodleně vyslal a dosud ponechal v 
Moskvě. Vaši valštejnoskopalácoví emisaři se všichni do jednoho dočkali 
dobrých, zaslouŃených, ale i rozhodujících míst ve státní správě. Nejvíce na 
ministerstvu zahraničních věcí, později přímo u vás, na Hradě, jako výraz 
vašich díků za Vaše prezidentské zvolení. PřestoŃe o této hanebnosti byly 
přineseny důkazy a byl jste vyzván, abyste se k nim přiznal nebo zaujal své 
stanovisko, zahalil jste se mlčenlivostí. A nebo se povaŃujete za člověka, 
který není povinen se ze své činnosti nikomu zodpovídat. Jako př. bych chtěl 
uvést některé ze zahraničních cest, které vás usvědčují z prolhanosti. Byl 
jste v Mexicu a prohlašoval jste, Ńe odtud dostaneme ropu. Je  



to stejné bláznovství jako Dubčekův dovoz uhlí z Austrálie. Byl jste v 
Nicaragui a tvrdil jste, Ńe vymůŃete dluhy. A tak bych mohl pokračovat. Vyjel 
jste na JiŃní město a pomlouval zdejší "králíkárny". Nic se však za vašeho 
panování nezměnilo. Jen to, Ńe teď se nestaví vůbec nic a lidé nemají kde 
bydlet. S velkou slávou jste si drŃel nos na hrůzami severních Čech. Všechno 
jste správně zkritizoval, přednesl jste své demagogické názory, ale nestalo se 
nic. Spíše je to horší, protoŃe bývalý komunista Dlouhý pokračoval v ničení 
dalších obcí, ačkoliv jste prohlašoval opak. Překvapení KdyŃ jsem 10.prosince 
1989 přijel po letech exilu do Prahy a dozvěděl jsem se sloŃení nové vlády v 
t.zv. postkomunistické společnosti, nechtělo se mně věřit, Ńe předsedou vlády 
je nomenklaturní bolševik Čalfa a Ńe jste křeslo ministra obrany svěřil 
pučistovi Vackovi a na Hrad i do vlády instaloval nepochybné agenty KGB, z 
nichŃ někteří tam jsou pro vás jako nepostradatelní dodnes. Tehdy jsem se 
domníval, Ńe je to součást vaší promyšlené strategie nekrvavé revoluce. Teprve 
dopis syna jednoho ze zločinců této země, jehoŃ matku nám Česká televize 
nedávno prezentovala jako div ne zaslouŃilou demokratku, mně otevřel oči. 
Všechno byla falešná hra, podlost a zločin, spáchaný na lidu této země a vy 
hrajete absurdní komedii podle vzoru vašich absurdních her. Při svém prvním 
rozhlasovém a televizním projevu z Hradu v lednu 1990 jste řekl, Ńe se "z 
těchto míst lhalo". A vy sám dosud lŃete a zastíráte objektivní pravdu a 
skutečnosti. Ve svém zájmu, v zájmu své pýchy, ješitnosti, pocitu důleŃitosti 
a domněnky, Ńe jste jediný, vhodný a schopný vést tuto zemi jako prezident. 
Prezident v roli obhájce zločinců Prohlásil jste, Ńe zveřejnění seznamů 
spolupracovníků StB v Necenzurovaných novinách způsobilo četné lidské 
tragedie, aniŃ jste uvedl konkretní případy. Já na rozdíl od vás, třebaŃe jsem 
měl jen omezenou moŃnost přístupu k dokumentům StB bych chtěl uvést opak. Na 
rozdíl od vás budu jmenovat příslušníky a agenty StB plnými jmény, aby se naši 
občané dozvěděli pravdu o svých spoluobčanech. Nebudu plýtvat zkratkami jmen 
jako O.Š.,M.V. a podobně, protoŃe mně nic neříkají. Nebudu také s vámi 
polemizovat, zda zločiny StB a jejich pomahačů způsobily více či méně zla, neŃ 
zveřejněné seznamy. Jsem totiŃ na rozdíl od vás přesvědčen o tom, Ńe tato 
organizace, ne nepodobná SS, SA, SD nebo Gestapu, byla organizace zločinecká a 
Ńe jejich pomahači byli a jsou zločinci a měli by se za svoji čínnost 
zodpovídat. Ale to byste nesměl 13.prosince 1989 slíbit jejich beztrestnost a 
nedoknutelnost. Vám šlo zřejmě o prezidentský post mnohem více, neŃ o vámi 
proklamovanou spravedlnost, pravdu a lásku. Nakonec jste svůj postoj vyjádřil 
panu Dr.Ing.Andělovi, kdyŃ jste prohlásil, Ńe v této zemi Ńádný hon na 
komunisty nebude. Souhlasím proto s vyjádřením Johna Boka, Ńe celá tato 
plejáda zločinců vstávaje lehaje můŃe děkovat Bohu za vás a vaše 
prezidentování. KdyŃ jsem měl nedávno moŃnost nahlédnout do zachovaných 
dokumentů StB a hovořit o nich s lidmi, kteří vědí, o čem hovoří, je moŃno si 
vytvořit jednoznačný a pravdivý závěr. KaŃdý, kdo se stal agentem této mocné, 
výborně organizované, vycvičené a vyzbrojené organizace, stal se jím 
dobrovolně a s plným vědomím! Mohli bychom diskutovat o pohnutcích těchto 
lidí. Byly různé, od vady charakterů, podlézavosti, ješitnosti, touhy po moci 
či beztrestnosti aŃ po docela obyčejnou  



zbabělost. Ale kaŃdý si měl uvědomit dříve neŃ namočil pero k podpisu, Ńe se 
dává do "spolku s ďáblem". A většinou všichni mysleli, Ńe budou na úkor svých 
spoluobčanů beztrestní aŃ do smrti a Ńe se to nikdy nikdo nedozví, protoŃe 
tenhle reŃim bude navěky, jako proklamovaná Hitlerova Třetí říše. Ale jak 
vidno, se zklamali. Nejvíce ti, kteří takovou spolupráci podepisovali ještě v 
roce 1989! Kolik bylo těch sebevražedných pokusů ? Nevím a neslyšel jsem o 
Ńádných sebevraŃedných pokusech, jak jste o nich hovořil. Vím však o více jak 
dvěstěpadesáti tisích odsouzených a přes třista popravených osobách padesátých 
letech. Vím o milionech let, které proŃily oběti komunistické totality ve 
vězeních. Pokud nevěříte, zeptejte se na místě oprávněném, na Konfederaci 
politických vězňů. Dejte však pozor, abyste i tam nenarazil na nějakého 
dřívějšího udavače nebo konfidenta StB, neboť i tato organizace na popud StB 
vznikla a byla zaloŃena. Mohl bych hovořit o statisících občanů, kteří v 
důsledku totalitní moci byli vyhozeni z práce a místo uplatnění svého vzdělání 
byli pomocnými dělníky, umývači oken nebo hlídači. Vás to nepostihlo, vy jste 
byl "spisovatel", chráněný a hýčkaný reŃimem. Zatímco tisíce z nás posílalo 
své dopisy z vězení domů jako motáky, protoŃe značná část pošty byla 
zadrŃována, vy jste mohl napsat a odeslat z vězení celou knihu, aniŃ by vám 
byť i jediný dopis byl zadrŃen, vrácen nebo neodeslán! Já byl u toho a vy to 
víte. Ostatně tak znělo pozdější vaše věnování knihy Dopisy Olze. V době, kdy 
se tisíce vězňů doslova mačkaly v celách na pár čtverečných metrech, vy jste 
měl na Pankráci dvoucelu a na Ruzyni jste pobýval v cele určené pro 13 osob 
sám! Zeptejte se tisíců politických vězňů, které, jak jste měl sám příleŃitost 
na vlastní oči vidět a slyšet a které jste na setkání s nimi v Belvederu 
zesměšňil, jak Ńili, jak je trápili a posílali do korekcí s betonovými 
podlahami s poloviční dávkou "Ńrádla", protoŃe to, co vězeňský systém 
produkoval jako stravu, se jinak ani nazvat nedalo. Vzpomeňte si také na své 
výsadní postavení a balíky, o kterých se mnohým jen mohlo zdát, zatímco 
většina z nás měla po celou dobu výkonu trestu balíky zakázané. Připomínám, Ńe 
většina z dozorců, kteří nás ve vězení šikanovali, vyhroŃovali nám smrtí nebo 
nás mlátili, slouŃí dál a někteří z nich byli s vaším vědomím povýšeni ve 
funkcích a hodnostech, ačkoliv by se měli zodpovídat za své zločiny. Jako 
příklad uvádím mjr.MUDr.Borusíka, právě toho, který vás chtěl klidně nechat ve 
vězení "chcípnout", jak se sám vyjádřil. Teď Vás samozřejmě nezná, jako 
nepoznal i mně. A mohl bych mluvit o desítkách jiných. A to pominu sloŃení 
Generálního ředitelství Vězeňské sluŃby, o kterém se i pan ministr Novák nerad 
zmiňuje, ale hlavně kritizoval Dr.Šetinu, Ńe "nevyčistil Generální 
prokuraturu". Račte si nechat předloŃit dokumenty o jejich minulosti, nebo se 
podívejte do stále utajovaných materiálů t.zv. Vnitřní ochrany, čili StB ve 
Sboru nápravné výchovy. Kdo byl opravdu vyobcován? Jestli si pane Havle mnoho 
lidí myslí, Ńe jsou vyobcováni "z obce", pak se o toto vyobcování přičinili 
sami. Na rozdíl od vašeho vznešeného poznání znám mnoho lidí, kteří v 
minulosti a ještě i budoucnosti budou na černých listinách, protoŃe nebyli v 
KSČ, tuto organizaci kritizovali nebo kritizovali lidi, kteří o jejich osudech 
rozhodují dosud v t.zv. státních podnicích nebo jinde, kde se dostali do 
rozhodujících mocenských, vlivných  



pozic. Jen pro osvěŃení vaši krátké paměti. Pan generální ředitel Škody Plzeň 
nebo ředitel Gramofonových závodů v Loděnicích. Dnes k tomu zas stačí např. 
kritizovat vás, aby byl člověk totálně zničen. Nevěříte? Pak vám připomenu 
dopis vašeho poskoka Dobrovského, který mně poslal v roce 1990 kdyŃ jste ho 
udělal, naprosto neschopného, ministrem obrany. Já jsem se nemohl vrátit do 
armády, protoŃe jsem kritizoval pana prezidenta, nebo-li vás!? Co se tedy 
vlastně změnilo? Vy upozorňujete na pár příkladů, Ńe lidé ztrácejí zaměstnání. 
Kdyby se jich většina nebála a z těch, kteří nikdy nebyli v KSČ se stali 
kritici současných bossů s bývalou legitimací, mohla by situace vypadat jinak. 
To je také jeden z příkladů vašeho manipulování s fakty. Další příklad toho, 
jak by se neměl chovat prezident. Moc vydírala občany Podle vás moc vydírala 
občany. S tím je moŃno souhlasit, ale jiŃ méně s dalším zdůvodněním. A právě 
proto mně tak velice překvapuje, Ńe na jedné straně víte vše o zrůdnosti moci 
a totalitního zřízení a na druhé straně se těch, kteří tyto nezákonnosti 
páchali, mocí svého úřadu vehementně zastáváte, přičemŃ zapomínáte na jejich 
oběti. Obklopil jste se plejádou lidí s velice podezřelou minulostí, mnohdy 
také jen proto, Ńe se prohlašovali za umělce, ke kterým se počítáte i vy. Jste 
to vy, který jednoznačně zodpovídáte za marasmus této společnosti, za to, Ńe 
zločinci nebyli pohnáni před soud a odsouzeni. Vy jste to byl, který 
spolupracoval s vládou, vedenou nomenklaturním bolševikem Čalfou, vy jste 
ustanovil do křesel ministrů zločince, povýšil jste do vysokých generálských 
hodností bývalé spolupracovníky nebo přímo pracovníky StB, VKR a KGB nebo své 
naprosto neschopné přátele. Nepřekvapilo mne proto ani, Ńe jste opět na Hrad 
instaloval pana Dobrovského, který utratil naprosto zbytečně jako ministr 
obrany daňovým poplatníkům více jak 60 miliard Kčs, aniŃ zato československá 
armáda byla schopna cokoliv zajistit.Ten pán se nenaučil ani pořádně řídit 
auto. Jak potom mohl řídit něco daleko sloŃitějšího, jako byla armáda, z níŃ 
byl kdysi vyhozen. Nikdy nám ale neřekl proč. Já jen vím, Ńe kdyŃ byl někdo 
někdy za totality vyhozen z armády nebo bezpečnosti, nemohl jiŃ dělat nic. 
Proto mně překvapuje jeho pozdější studium a činnost v Moskvě. Za co si ji pan 
Dobrovský zaslouŃil? Nedivím se proto dnes panu Baudyšovi, Ńe náprava páně 
Dobrovského počínání v armádě potrvá řadu let.A navíc jste dopustil, Ńe si 
tento pán dovolil vykládat a porušovat zákony podle svých představ a jako 
výsměch spravedlnosti si z vyhozeného generála Vacka, coŃ mně jistě do smrti 
nezapomenete, udělal svého poradce. Nepochybného agenta KGB, jednoho z těch, 
kteří přes dvacet let prokazovali oddanost sovětskému reŃimu, plk.Diviše, jste 
přes veškerá upozornění povýšil do hodnosti generála. Stejně tak bych mohl 
jmenovat celou plejádu těchto lidí, přes pana Bizíka, Gavlase a dalších, z 
nichŃ jste mnohým dávno poté, co byla jejich spolupráce prokázána, propůjčil 
vysoká státní vyznamenání nebo je povýšil do vysokých armádních hodností! 
Havel a primitivní antikomunismus Českou zemí se rozšířil primitivní 
antikomunismus jako zástěrka pro aktivní bolševiky, kteří ještě nedávno nosili 
rudou hvězdu na klopě a kníŃku téŃe barvy v kapse. Mnozí z nich, co servilně 
ještě v roce 1989 poŃadovali přijetí za člena KSČ či byli úspěšnými střelci v 
Lidových milicí, jsou dnes členy české vlády a nikomu to téměř nevadí. Ani 
Konfederaci  



politických vězňů a to je zejména překvapující. Mnozí bývalí členové KSČ, 
kteří nikdy nikomu neublíŃili a svým členstvím si zajišťovali klid pro sebe či 
rodinu, jsou velmi často vláčeni tiskem. Mnozí moji milí spoluobčané, kteří 
naopak nikdy v KSČ nebyli se však chovali a mnohdy ještě chovají hůře neŃ 
jejich bývalí partajní kolegové. Kdybyste chtěl tohle všechno vědět, máte 
moŃnost. Pan Ruml by vám mohl říci, kolik udání dostává policie na občany, 
jaká je statistika. Myslíte, Ńe jich je méně? Ale kdepak, milý pane moralisto! 
Mnohonásobně více. O čempak to asi svědčí?. Buď o tom, Ńe tenhle národ je 
totálně demoralizován a nebo Ńe vaše moralizování jaksi nebere váŃně. Také 
proto, Ńe si mnozí myslí, Ńe vy nejste ten pravý, kdo by měl o morálce hlásat. 
A abych byl konkrétní pane prezidente a nechodil kolem horké kaše jako vy a 
neuváděl jen zkratky jejich jmen. Jak se chovali milí spoluobčané KdyŃ mne 
vzala "do prádla" v roce 1976 chomutovská bezpečnost, dozvěděl jsem se, Ńe mně 
udali dva moji spolupracovníci. Jeden z nich byl nestraník a na KSČ nadával, 
kudy chodil. Ale zřejmě jen naoko. Jmenuje se Alois Černý a je z Jirkova. 
Spolupracovník chomutovské bezpečnosti, opilec a zloděj a současně i předseda 
závodní organizace KSČ na závodě 22 n.p.Plynostav Pardubice se jmenuje Vilém 
Kohlenberger. A jim asistovala milenka jednoho z policajtů, Zdena Hlavatá, 
bytem tamtéŃ. To znamená všichni z Jirkova (myslím, Ńe jirkovským policajtům 
by to Sládkovo auto prospělo).. PřestoŃe mně nic nedokázali, proŃil jsem 
několik měsíců v jáchymovském kriminálu a mělo to dopad pro celou rodinu. Děti 
měly problém se studiem, manŃelka v zaměstnání a já přišel o práci. Nikdo z 
nás nepomýšlel na "skok z mostu" nebo na jakékoliv spáchání sebevraŃdy. Jen 
jsme doufali, Ńe někdy dojde ke změně, k obratu k lepšímu a udavači dostanou 
zaslouŃilou odměnu, včetně pánů od SNB, StB, soudcové či prokurátoři okresního 
soudu v Chomutově a krajského soudu v Ústí nad Labem. BohuŃel se nestalo nic, 
vůbec nic! vaší zásluhou, pane prezidente! Nikoho jiného, neŃ vás! Pak jsem 
podepsal Chartu 77. Začal jsem vám a vašim estébáckým donašečům dělat , já 
blbec, křoví. Od té doby začalo peklo nejen pro mně, ale pro celou rodinu. V 
roce 1978 nám (mně a mé Ńeně) tehdejší šéf StB v Pardubicích pan mjr.Vondráček 
nabízel spolupráci. A nabízel s tím i "lukrativní zaměstnání", změnu jména a 
moŃnost přestěhování do místa, které si vybereme. Odmítli jsme. łenu vyhodili 
ze zaměstnání, syn musel na vojnu a mně se jiŃ nic více nemohlo stát, neŃ Ńe 
mně znovu zavřeli. A opět se našli správní Jidáši. A protoŃe o tom všem 
existují protokoly a já měl zcela nedávno moŃnost je vidět a číst, tak dávejte 
bacha, pane prezidente. Udal mně opět nestraník, zaměstnanec podnikového 
ředitelství Pozemních staveb v Hradci Králové, Jiří Sochor (1924), bytem 
tamtéŃ. A asistovali mu udavač-spolupracovník StB JUDr.Vlastimil Krejča 
(1929),bytem Jičín, soudruŃka poslankyně Jana Jánošová z Opatovic nad 
Labem,soudruŃka Ing.Slavíková ze Sobotky, pan Veselovský, takto hlavní 
kádrovák těchto Pozemních staveb včetně lháře pana Kaláta(1939), který tam byl 
za KSČ jako ředitel. Přisadila si i jakási Eva Šlechtová, manŃelka lampasáka a 
Iva Křivková, obě z Hradce Králové. Teď mohou příbuzní těchto bezcharakterních 
mizerů skočit do Labe, z mostu, nebo si "hodit mašli". Předpokládám, Ńe před 
svými bliŃními a spolupracovníky tuhle totalitní činnost tají. A abych byl 
spravedlivý a na nikoho nezapomněl (třeba by jim to bylo líto), tak ještě 
dodávám jména  



dalších dvou výtečníků z tehdejších Pozemních staveb, milce rumu a všelikého 
chlastu EvŃena Půhoného a pana Duchoně. Poslušte si dámy a pánové, dokumenty 
jsou k dispozici. Budete-li mít námitky, můŃeme začít estébácké protokoly k 
potěše našeho rozmilého pane prezidenta otiskovat na počkání. Kdyby to nebyla 
tragedie, která postihla mne a celou rodinu, tak byste si početli. I na Hradě! 
Třeba o tom, jak jsem měl ve sklepě v Pardubicích schovanou atomovou pumu! 
(Škoda, Ńe jsem ji neměl, dávno bych zbavil tuhle zemi všech zločinců, 
usídlených tenkrát na nábřeŃí u Vltavy). Samozřejmě, vše se dálo pod taktovkou 
kpt.StB JUDr.Petra łáka, který potom dokonce povýšil na šéfa 10.odboru 
2.Správy SNB (kontrarozvědka) a por. StB Ladislava Riedla. Toho łáka, kterého 
vy chráníte. Který zatýkal v Pardubicích mně, později v Praze vás a se kterým 
jsme se sešli, kdyŃ nás oba špehoval jiŃ jako šéf 10.odboru, v restauraci Pod 
Kinskou v Praze 5. A opět se přidali další milí spoluobčané, např. pan Oldřich 
Hampl, který si dokonce nechal na balkóně domu instalovat ptačí klec, aby do 
ní mohla StB zamontovat televizní kameru na naše sledování. Asistovala i jeho 
Ńena, funkcionářka KSČ a jeho matka, která si k vůli tomu uhnala zápal 
plic.Všichni samozřejmě bytem v Pardubicích. Od roku 1990(!?) to vyšetřovala 
postupně prokuratura krajská i okresní v Hradci Králové, Vojenská obvodová 
prokuratura v Hradci Králové a v Plzni, okresní prokuratura v Pardubicích i 
obvodová prokuratura v Praze i Úřad pro vyšetřování v Praze a výsledek, pane 
prezidente? Veliká nula! Všechno probíhalo v mezích zákona. V mezích 
zločinných komunistických zákonů, kterým jste poŃehnal.  
Naši věznitelé a jejich následovníci A mohli bychom přijít k bachařům. To 
nejhorší se sešlo v t.zv. Sboru nápravné výchovy a většinou je tam 
dodnes.Říkalo se a asi to platí dodnes, Ńe kdo se nehodil k armádě nebo k 
policii, skončil u Sboru nápravné výchovy. Zvěrstva v Jáchymově, v Hradci 
Králové, Valdicích, na Pankráci, v Příbrami a Plzni-Borech by zaslouŃila 
zvláštní kapitolu. Povídání třeba o tom, jak mně jáchymovský náčelník "laskavě 
vyprávěl", Ńe mně můŃe odstřelit jako psa a na důkaz vyndal pistoli ze stolu. 
Jak bachaři jménem Šrámkové (jeden z Hradce Králové a druhý z Plzně) mně 
ztrpčovali Ńivot. Jak hnusnej parchant jménem Sedláček s hlasem harémového 
eunucha na nás v Plzni řval. Vy jste se třásl strachy a mně proto, Ńe jsem se 
vás zastal, poslal do "díry", neboli korekce, kde bylo stravy půl, zima celá a 
nevypověditelná "buzerace", spojená s lidským poniŃováním. ProtoŃe vy jste tam 
nebyl, tak jednu perličku. Dámy nechť čtení odloŃí. Ti borští hnusáci, a 
většina, jak jsem se přesvědčil tam jsou dosud, nás poniŃovali za mohutného 
štěkání tím, Ńe nám pravidelně dvakráte denně prohlíŃeli naše konečníky. To 
jako, jestli si v nich něco neschováváme, ačkoliv jsme několik dní "nevytáhli 
z těch děr paty". Copak asi prohlíŃeli Ńenám? Mohl bych vyprávět o panu 
Dr.Borusíkovi, ničemovi prvního řádu, který povýšil v hodnosti i ve funkci a 
dovolával se Vás, pane prezidente! O bachaři jménem Kratochvíl, zvaný Prdelka, 
který mně 14 dní před propuštěním bezdůvodně uhodil pendrekem, o estébáckém 
parchantovi jménem Slavík, který byl šéfem t.zv.Vnitřního oddělení na Borech a 
který nás permanentně šikanoval. A i o desítkách kriminálních muklů, kteří na 
nás donášeli, špiclovali a udávali nás a v této bohulibé činnosti pokračovali 
aŃ do "úplného osvobození v roce 1989!" Nejhorší byli prznitelé svých dcer a 
malých holčiček, které jste v roce  



1990 amnestoval. Jak to dopadlo, všichni víme.Předtím za tuto svoji bohulibou 
činnost dostávali od estébáka Slvíka trochu mizerného čaje nebo krabičku 
nejhorších cigaret.  
łádné stříbrné. Mohl bych vyprávět, jak nám ukradli náš barák, ve kterém jste 
byl, pane prezidente krátce před naší emigrací, se s námi rozloučit. ProtoŃe 
díky Vám jsem nedostal po celou dobu Ńádné kvalifikované zaměstnání, nemohl 
jsem si jako vy vydělat za čtyři roky 45 milionů a koupit si vilu na Ořechovce 
na nebo někde jinde. A manŃelka bývalého konfidenta StB se tam roztahuje 
dodnes, protoŃe ho nabyla v dobré víře, jak pravila předsedkyně senátu 
okresního soudu v Pardubicích.Ta dáma, která tam byla v době, kdy mně stejný 
soud poslal na převýchovu na Bory. Ale mohl bych Vám vyprávět, jak osobní 
tajemník dalšího zločince jménem Indra, pan JUDr.Pšenička, který u krádeŃe 
našeho domu asistoval, mně poté, kdy se zbavil strachu a díky vám věděl, Ńe se 
mu nic nestane, přišel vyhroŃovat, Ńe na mně podá trestní oznámení. Ale asi se 
přece jen podělal, protoŃe ho nepodal. Mohl bych vám vyprávět o našich milých 
spoluobčanech v uniformě StB jménem Jároš, Němeček či Zákravská, o 
prokurátorech Hugo Knauerovi či Bráblíkovi, soudcích Balatkovi,Špryňarovi, 
Filipovi či Slezákovi a celé plejádě dalších, kteří mně jeden po druhém 
soudili a přestoŃe jsem byl ve smyslu zákona nevinen, musel jsem tuto nevinu 
prokázat. Mohl bych hovořit o policajtovi s příznačným jménem Kapoun a o řadě 
těch, kteří mně zcela bezdůvodně buzerovali tím, Ńe mně předvolávali na 
dopravní inspektorát, zadrŃovali technické osvědčení nebo přezkušovali z 
pravidel silničního provozu. Takoví to byli hodní policajti. Ti přece nikomu 
nic nedělali. Jen z příkazu StB mně a moji Ńenu šikanovali, ztrpčovali nám 
Ńivot a předvolávali nás bezdůvodně k výslechům. A protoŃe jsem byl ve vazbě v 
hradecké či jáchymovské věznici absolutně izolován od světa, nemohl jsem 
jejich obvinění vyvrátit.Ale ani oni nenašli dost důkazů a tak se oháněli 
tvrzením, Ńe "soud o mých zločinech nabyl přesvědčení". A ještě bych mohl 
hovořit o dvou roztomilých lékařích-psychiatrech z nemocnice v Hradci Králové, 
jejichŃ jména si nechávám na pozdější dobu jen jak zjistím, čím se nyní 
zaobírají. Tihle dva výtečníci měli za úkol od StB ze mně udělat blázna. A 
mohl bych také jmenovat zdravotní sestry na Borech, které se chovaly,víte jako 
dámy na silnici E 55. S jejich humánním přístupem k nám vězňům to nemělo nic 
společného. V roce 1991 jsem na Borech našel všechny. A ještě bych uvedl aby 
jim to nebylo líto, civilní mistry, zločince v občanském oděvu z n.p. Precioza 
Jablonec či Tesla Nýřany. Oni soudruzi jistě vědí, jaké výtečníky do těchto 
funkcí s poŃehnáním StB poslali. NejenŃe nás okrádali, udávali a šikanovali, 
ale ještě byli sprostí a většinou v alkoholovém opojení. Také bohumilé poměry 
vládly ve věznicích a moc se v tom nezměnilo. Proč by také mělo, pane 
prezidente? VŃdyť většina těchto lidí je stále tam, kde byla před rokem 1989! 
A jen se zeptejte, co dělali, kdo byl a kde pracoval pan Karabec nebo Kýr 
(který má v úschově naše spisy!!! -proč asi, pane prezidente, to jste vy 
nařídil?) Zeptejte se, co si o tom všem myslí páter Dominik Duka, kdyŃ si 
vzpomene na "pedagoga Kalinu", páter František Lízna, páter RoŃánka, náš 
přítel Vlček, který měl jiŃ při našem společném pobytu na Borech za sebou 
deset let Jáchymova! A co další muklové, kněŃí a političtí vězni, kteří 
nesměli psát, nedostávali balíčky s marlborkami či čokoládu Milku, které 
posílali na další roky  



do vězení, Ńe se u nich našlo rádio. A vy jste měl na cele kompletní vybavení, 
díky komu, pane prezidente? No přece díky StB, neboť ta o všem, co se stane i 
nestane rozhodovala v tomto státě a samozřejmě i ve vězeních. Já vím, Ńe o tom 
všem nechcete slyšet. Vím i jaké výrazy pouŃíváte, kdyŃ podobné články čtete 
"ze stoky". Vím, Ńe prosazujete, aby se o minulosti nemluvilo. Ona vám je asi 
nepříjemná, ale bez vypořádání se s minulostí poneseme si následky ještě 
několik generací. Tak totiŃ je naše společnost morálně zdevastovaná. Já jsem 
se nesměl vrátit do armády, protoŃe jste mně nemohl zapomenout, Ńe jste musel 
vyhodit ministra Vacka . KdyŃ jste ale na jeho místo jmenoval Dobrovského, byl 
jsem mnohokráte v pokušení Vacka odprosit. Pan KřiŃan prohlašoval, Ńe to byl 
Váš dávný úmysl. Kdopak Vám to nakukal? VŃdyť pan Dobrovský prokázal, Ńe neumí 
řídit ani auto, natoŃ armádu nebo Hrad. Anebo je tam zbytečný, ten samolibý 
vykladač ústavních zákonů, a všechno se řídí vlastně samo. Tak to je. Viděl 
jsem to na Hradě v červenci roku 1990. Je mně hanba mluvit o tom, co se tam 
dělo za Vašeho prezidentování. Je mně líto, Ńe jsem podepsal Chartu 77, kde je 
Vaše jméno, ale i jména stovky dalších, aktivních spolupracovníků StB. A 
myslím si, Ńe nejsem sám, komu je to líto. Kdybych v roce 1978 onu 
mjr.Vondráčkem nabízenou spolupráci s StB podepsal, mohl jsem se mít dobře 
tenkráte a i dnes. Třeba byste mně hned povýšil do hodnosti generála, jako 
tenkráte pana Bizíka a řadu dalších.A také byste mně třeba propůjčil nějaký 
řád, není-liŃ pravda? Třeba Bílého lva, tem se mně vŃdy líbil. Stydím se ne za 
Chartu, stydím se za vás! Chcete-li si uchovat alespoň svoji tvář, odstupte. 
Dokud je čas. Nemáte právo mluvit o pravdě a lásce, nemáte právo nás 
moralizovat. DokaŃte sám sobě to, co jste hlásal v prosinci 1989 a v první 
polovině roku 1990, Ńe po funkci hlavy státu netouŃíte a nebudete více 
kandidovat. Takových prezidentů, jako jste vy, najdeme desítky. Ale najdeme i 
jednoho lepšího, neŃ jste vy. DokaŃte nejen sám sobě, Ńe nejste velký proto, 
Ńe jste si nasadil klobouk.  

Zdroj : http://www.szcpv.szm.sk/06/pravda.html#dopis  
Zbyněk Čeřovský NN 6/1994  
http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A060206_124001_domaci_ton  
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Seděl jako Havel. Nemůže ho ani cítit. 
Parta kolem Havla byly hyeny  
9.6.2011  
Autor: Jan Rychetský  



JINÝMA OČIMA  
Za reŃimu si Ńil exprezident Václav Havel nad poměry a jiní disidenti chcípali hlady. Jeho 
klika vrátila moc komunistům. Taková obvinění chrlí politický vězeň a antikomunista Jiří 
Wolf, který si po komunistických Ńalářích uŃil své. PřestoŃe je chartista, bez skrupulí 
kritizuje takzvanou chartistickou šlechtu.  
Nesmlouvavý antikomunista Jiří Wolf toho má za sebou opravdu hodně. Do vězení ho 
komunistický reŃim poslal celkem dvakrát. Avšak při druhém trestu se jeho zdravotní stav tak 
zhoršil, Ńe na případ musela upozornit Amnesty International, aby to vůbec přeŃil. V roce 1989 ho 
prý pustili z kriminálu ve stejný den, jako Václava Havla. Právě exprezidenta však Wolf kritizuje 
nejvíce.  
NenaŃraná šlechta  
Prominentní disidenty označuje za chartistickou šlechtu. Tedy Václava Havla, Václava Bendu a 
několik dalších. „Okrádali nás. Havel a celá ta šlechta byly hyeny, co to dělaly pro peníze. 
Přes Nadaci Charty 77 dostávali prachy ze zahraničí, ale k většině vězňů a jejich rodinám se nic 
nedostalo. Ty prachy šly na opravy jejich chat, různý Ńranice a chlast. Navíc se o ně podělili s 
estébákama. Lidi, kteří se vraceli domů z kriminálu, pak často umírali hlady. Takových případů 
bylo poměrně hodně," rozčiluje se pro ParlamentníListy.cz Wolf.  
Ostatně o vztahu Václava Havla k alkoholu uŃ několikrát napsal, Ńe mu musel v roce 1983 přímo 
z nemocničního lůŃka ve špitále Pod Petřínem vyklízet kvůli přání jeho Ńeny Olgy láhve plné 
chlastu.  
Jeho obvinění zní jako z jiného světa, ale za vším si pevně stojí. Podle něj se Václav Havel 
dostal k moci poté, co při tajné návštěvě v Moskvě slíbil, Ńe nepřipustí vliv radikálních 
antikomunistů.  
„Asi si myslíte, Ńe jsem blázen. Nicméně po roce 1989 ze sovětských archivů vyplula na povrch 
spousta nečekaných věcí. TakŃe uvidíte, co se z ruských archivů vyvalí za dalších dvacet let. No, 
nebude to nic příjemného, ale lidi mi dají za pravdu," podotýká s tím, Ńe mezi chartisty bylo velké 
procento agentů státní bezpečnosti, takŃe jsou komunisté u moci stále. V parlamentu je prý 
většina bývalých nositelů stranické kníŃky a na soudech je to podobné.  



Bordel pro chamtivce  
V roce 1990 byl Wolf pozván do USA, kde vyprávěl o svém Ńivotě za mříŃemi. „V tamním 
Kongresu nabídli, Ńe nám pomohou opět vybudovat spravedlivý právní systém. Havel to pak 
odmítl, protoŃe věděl, Ńe v tomhle bordelu se bude Ńít dobře i jemu. Bál se, Ńe někdo bude vrtat do 
toho, proč by mu měl být vrácen palác Lucerna. VŃdyť jeho strýc byl s Němci jedna ruka a táta 
kolaborant, takŃe nebyl důvod," vysvětluje devětapadesátiletý důchodce Wolf. Z důchodu se 
však nedá moc Ńít, takŃe si musí přivydělávat po různých brigádách.  
I na snahy o zákaz komunistické strany má sveřepý názor. „KdyŃ jsem chtěl po roce 1989, aby 
zakázali komunisty podle dokumentu Valného shromáŃdění OSN, kde se píše, Ńe kaŃdý totalitní 
reŃim je nelegitimní, nikdo mě neposlouchal. Ještě s dalšími lidmi nám dokonce zakázali vstup 
na jednání Občanského fóra, abychom se jako antikomunisté nemohli zúčastnit údajných 
demokratických změn v Československu. Dnes je to na prd. Komunisti se etablovali jako rádoby 
demokratická strana a ti, co je chtějí zakázat, jsou směšný. Bývalý komunista Jaromír Štětina 
a bývalý svazák Martin Mejstřík si na tom jen dělají jméno," hodnotí současné snahy o 
zákaz KSČM.  
Rebelský vězeň  
Poprvé byl Jiří Wolf zatčen v roce 1978, kdyŃ u něj policie při domovní prohlídce našla 
protistranické a protisocialistické dokumenty. Byl odsouzen za podvracení republiky ke třem 
letům vězení. Následně prohlásil, Ńe byl k přiznání donucen fyzickým i psychickým nátlakem, 
takŃe byl stíhán ještě za falešné obvinění a trest mu byl zvýšen o dalších šest měsíců. Více neŃ 
půl roku seděl v Minkovicích na izolaci ve zvláštním oddělení, kde velmi zhubl.  
Část trestu kvůli neplnění pracovní normy strávil v drsném Ńaláři ve Valdicích. Podle svědectví 
jeho bývalého spoluvězně byl vŃdy zatvrzelým obráncem svobody a ani nejtvrdší z bachařů ho 
nepřiměli donášet.  
Nicméně při druhém trestu málem zemřel. Byl zatčen roku 1983 za to, Ńe rakouskému 
velvyslanectví v Praze údajně předal informace o podmínkách věznění v Československu, 
konkrétně v Minkovicích. Za podvracení republiky byl odsouzen k šesti letům vězení. Ve 
Valdicích se jeho zdraví dost zhoršilo. Trpěl například bolestmi hrudníku a zhoršením zraku. 
KdyŃ v roce 1984 na jeho případ upozornila Amnesty International, zdravotní péče a podmínky 
se zlepšily. Dosud prý trpí chronickým únavovým syndromem. Ještě dnes vypadá v porovnání s 
ostatními vězni bývalého reŃimu velmi zbědovaně.  
„KdyŃ se Havel nechal pustit na podmínku z kriminálu, vyčítal jsem mu, Ńe tím vlastně z části 
přiznal vinu. Třeba Nelson Mandela by tohle nikdy neudělal. Kvůli tomu nedostal Nobelovu cenu 
míru," tvrdí Jiří Wolf, jenŃ si prý vzpomíná, jak exprezident Václav Havel jednou v Hovorech z 
Lán prohlásil, Ńe čestní lidé nikdy nic mít nebudou.  
„Pak stoupla kriminalita, všude se začalo krást, protoŃe lidi si jeho slova uvědomili. A tahle 
situace, určovaná touhou po majetku, trvá dodnes. Totalita přetrvává. Degenerace národa stále 
pokračuje a jak to skončí, to je ve hvězdách," zakončuje Wolf skepticky s tím, Ńe opravdoví 
bojovníci proti komunismu a disidenti jsou stále v sociálních potíŃích, kdeŃto jejich Ńalářníci, 
bývalý komunisté a chartistická šlechta si Ńijí nad poměry.  
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/199487.aspx  
*********************************  



Mašínův dopis Václavu Havlovi z roku 
1996  
13. srpna 2011 14:27  
Otevřený dopis Ctirada Mašína "dávnému spoluŃáku" Václavu Havlovi k 50. výročí zaloŃení 
koleje Jiřího z Poděbrad, v které byli oba Ńáky na jejím burŃoasním začátku.  
Ohio, dne 25.srpna 1996  
Motto: Mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme, kdo je kdo. Kdo je 
slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se i dřív. 
Kdo mysli, že přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe. Kdo mění víru, neměl žádnou. Kdo 
nenáviděl, měl v sobě tu nenávist vždycky. Kdo chtěl dobře, bude chtít zase dobře. /Slova 
klasika české literatury Karla Čapka./  
VÁCLAVE HAVLE:  
Jako dávný spoluŃák vyzývám Vás jménem všech čestných lidí naší vlasti, pro kterou tolik lidí poloŃilo 
Ńivoty: VZDEJTE SE ÚŘADU! Vyčerpal jste dávno veškerý morální kapitál, který jste zdánlivě měl.  
Jste zdrojem desinformací, demagogie a morálního zmatku pro národ v kritické době. Šest 
drahocenných let bylo promrháno!  
BlíŃí se naneštěstí doba, kdy Čechoslováci v exilu budou moci plně souhlasit alespoň s jednou z 
Vašich pochybných rad a sice: "Vy jste tady, a my jsme tam a nechme to tak", a dodávají k tomu: 
"Zaplať Pán Bůh!"  
Odjeďte a zalezte do své vily ve Švýcarsku. Nebudete ve Švýcarsku osamocen. Bude Vás 
následovat celá řada Vašich soudruhů. Mnozí dobrovolně. Jejich konta se rychle plní. Někteří 
nedobrovolně poté, aŃ se národ vzpamatuje a odhodí chomout, který mu Vám podobní nasadili a pod 
kterým jej pomáháte mistrně drŃet.  
Komunismus je na smetišti dějin. Mnoho smetí však po něm zůstalo a brání poctivým lidem v 
odvrŃeni jeho dědictví.  
Z Vašich oblíbených hesel: "Nejsme jako oni!", nebo: "Všichni jsou obětmi komunismu", které je 
jedním z vrcholných produktů morálního relativismu a zcela na dně morální Ńumpy všech věku. Toto 
demagogické heslo je Vámi uplatňováno se zpětnou platnosti. Omlouváte se sudetským Němcům. 
Podařilo se Vám urazit; plivnout do tváře a pošpinit památku obou mojich rodičů a památku statisíců 
čestných a statečných Čechoslováků, kteří trčeli a padali v boji proti krvavým diktaturám Nacismu a 
Komunismu.  
Stavíte na stejnou úroveň mého otce, generála J.V.Mašina popraveného nacisty v Kobylisích s vrahy 
K.H.Frankem a Heydrichem. Stavíte na stejnou úroveň moji matku, umučenou, zavraŃděnou 
komunisty a odpočívající v hromadném hrobě opravdových obětí komunismu na Ďáblickém hřbitove, 
s vrahy Reicinem, Slánským a Pich-Tůmou a dalšími pochopy reŃimu jako byl Honzátko, Rošický a j.  
Dalším důkazem Vašeho pojetí spravedlnosti je Vaše zneuŃití úřadu presidenta republiky 
pardonováním zločinců jako Chadimová a cyklista, který zabil několik lidí svoji neopatrností - coŃ  



je zvikláváním, zpochybňováním důvěry občanu v existující právní systém, který se snaŃí o kontrolu 
nad nejhoršími výstřelky kriminálního Ńivlu.  
Zajímavou shodou okolností z Vaší "lidumilnosti" mají největší uŃitek zločinci komunističtí i obecní.  
Václave Havle,  
nejste hoden úřadu který zastáváte! Vaše éra je zhoubnější pro duši národa neŃ řádění Stalinova 
kata K.Gottwalda. Tehdy národ věděl alespoň kdo je jeho nepřítel.  
Gottwald měl odvahu postavit se za svůj "poblouzněný ideál" veřejně, bezkouřově clony.  
Vaše "duchovní vedeni" prodluŃuje a prohlubuje ideologický zmatek zasetý Komunisty.  
Vykládám-li si Vaše výroky o obětech komunismu špatně, nic se nezmění na mé výzvě!  
Člověk ve Vašem postavení má znát význam slov a myšlenek. Nezná-li, nepatří do úřadu který 
zastáváte.  
Václave Havle,  
jako dávný "spoluŃák" podle Vás a Vašeho dopisu z 16.12.1987 (dopis připojen, mám právo na 
důvěrnější osloveni), ale vzdám vám se této výsady. Nechci se ocitnout na stejné úrovni s Vámi. 
Jsou věci v Ńivotě, kterých se člověk nechce dotknout ani deseti stopovým bidlem - jak říkají 
Američani. Podle Vás - spoluŃák je kaŃdý kdo chodil do školy v té samé zemi, v tomtéŃ století?  
Podle Vás - oběti komunismu jsme všichni: Milada Horáková, Reicin, Zdena Mašinová', Slánský, 
farář Toufar, Pich-Tůma, Gottwald, generál Pika a j.? Měl jste tato jména a jejich význam znát dřív 
neŃ jste začal razit Vaše relativistické a morálně pomatené heslo jímŃ jste poloŃil rovnítko mezi 
zločince a lidi statečné a ušlechtilé. Toto heslo nejlépe vystihuj e Vaši duševní a morální devastaci.  
Podle Vás - láska k bliŃnímu soudruhu překoná všechno. Podle Bible: Zlu je nutno se bránit!  
Svoboda je statek, který se vykupuje krví Václave Havle.  
Podle Vás - demokracie a právní stát je kdyŃ komunističtí zločinci mohou veřejně před celým 
národem na TV a dalších sdělovacích prostředcích poŃadovat aby byli před soud postaveni lidé, kteří 
proti nim v minulosti bojovali.  
Podle Vás - taková drzost je důkazem demokracie. Ale běda novinářům, hlasatelům a komukoliv 
jinému kdo se odváŃí kritizovat Vás a Vaše kumpány na poli demagogie a ekonomie.  
Podle Vás - pravdu lze ohýbat jako mokrou nudli, kdy se to hodí.  
Podle Vás - není nutno odpovídat na dopisy a Ńádosti bývalých politických vězňů.  
Podle Vás - není nutné obeznámit se se základními fakty a historií národa.  
Podle Vás - americké cigarety jsou lepší neŃ výrobky čsl. tabákového průmyslu. /Viz Vaše "Dopisy 
Olze"/  
Podle Vás - Mercedes je lepší neŃ český výrobek.  
Podle Vás - český výrobek si nezasluhuje prestiŃe a pozornosti presidenta České republiky.  



Podle Vás - vila ve Švýcarsku je honosnější a hlavně bezpečnější: velmi prozíravé"... - souhlasím, 
neŃ vila v České republice.  
Podle komunistů a hlupáků jste jediný který můŃe zastávat Váš úřad za daných okolností, coŃ je 
pravda. Jste perfektní jako zadní voj a jejich (dočasném ), nynějším částečném ústupu.  
Promiňte váŃený a doufám, ze mi rozumíte co chci říct, přesto Ńe moje čeština není součastná- up to 
date- stalo se tak zásluhou vašich kteří "devastovali" nejen moji otčinu, ale i česky jazyk. CoŃ se 
nezdá, Ńe by vám vadilo.  
Podle nás - máte místo v historií národa zajištěno. A to jako černá skvrna na počátku období, které 
kaŃdý Čechoslovák uvítal jako nový úsvit na obloze.  
Podle Vás - několik set tisíc občanu ČSR, kteří byli donuceni poměry /museli/ opustit svoji vlast, mají 
zůstat kde jsou a neplést se Vám a těm které chráníte a omlouváte plundrovaní toho co zbylo po 40. 
letech totality.  
Podle Vás - je zapotřebí brát ohledy, mít slitováni pro kolaboranty a komunistické zločince, kteří 
vykořisťovali a utlačovali vlastni národ přes 40 let.  
Podle Vás - KSČ si nezaslouŃila zrušení, protoŃe neprovedli nic podobného puči proti Gorbačevovi.  
Podle Vás - byla Říše Zla /"The Evil Empire" - R.Reagana/ hodná pomoci Spojených Států 
Amerických kdyŃ jste v řeči před senátem USA Ńádal podporu pro SSSR.  
Podle vás - je těch více neŃ 50 tisíc "zbytkových" trestů vyměřených bývalým politickým vězňům 
zcela v pořádku a nestojí za zmínku, Ńe např. Václav Švéda popravený Vašimi soudruhy byl 
odsouzen na 15 let "in memoriam". Styďte se! Styďte se všichni kdo tomu dali kdy průchod... !!  
Podle Vás - zmatky na Balkáne zasluhují Vaší pozornost více neŃ zmatky v zákonech a ekonomii v 
České republice.  
Podle Vás -"devastace" českého jazyka komunistickými nedouky a pseudo-intelektuály není hodna 
povšimnutí a je přijatým faktem; stala se známkou pokroku a je nutno v prznění a ničeni dále 
pokračovat chce-li člověk aby mu česká "elita" rozuměla.  
Jedinou sluŃbu národu kterou můŃete Vy dnes prokázat - Ńe byste po tom touŃil však pochybuji - je 
odstoupit a uvolnit místo člověku s čistýma rukama, rovnou páteří, nezakaleným mozkem a citlivým 
srdcem! JSOU TAKOVÍ !  
Jak je vidět z Vašeho dopisu, nebyl jste nikdy pro "hrubé" zacházení s komunistickými zločinci 
jakéhokoliv kalibru - coŃ přijímám! Věcné vylíčení doby a popsaní situace nazývat "holedbáním" 
nepřijímám. RovněŃ tak nelze přijmout Vaše tvrzení, Ńe jsme byli spoluŃáky. Vaše tvrzení se 
nezakládá na pravdě!  
Tenkrát, v roce 1987, jsem to omluvil. Bylo jasné, Ńe Vaše korespondence do ciziny byla určitě 
kontrolována - nebo snad i diktována StB. Vaše pozdější chovaní od té doby vsak potvrdilo moje 
podezřeni nad veškeré pochyby.  
Podle vás - je O.K. /v naprostém pořádku/, kdyŃ Vaše rodina dostane ukradený majetek nazpět a na 
druhé straně např. František Otta (Mýdlo Rakovník) zůstane okraden. Takto dopadlo mnoho jiných 
občanu kterýchŃto majetek byl příliš "velký" nato aby byl vrácen...  
Otřesné je s jakou tvrdošíjností odmítáte vrátit ukradené majetky v plném rozsahu církvím. Církve 
potřebují svůj majetek k dobročinným, charitativním účelům ve prospěch všech občanů republiky.  



/Odpadne Vám tak Ńebráni po zdejších krajanech na zajištění ošetření těŃce nemocných dětí a j. /  
Viditelně nedovedete docenit přínos křesťanství k formovaní civilizace! ! A znovu zdůrazňuji: Cirkve 
potřebují nazpět svoji nezávislost aby mohly slouŃit společnosti - t.z. i Vám!  
Vašimi "Hovory z Lán" Bibli nenahradíte Václave Havle! I kdyŃ se o to pokoušíte ... Bibli nenahradíte 
ani Vy, ani nikdo jiný.  
Ctirad Mašín 7589 Race Rd., N.Ridgeville, Ohio 44039 U.S.A. Tel.: (216) 353-0650 Fax : (216) 327-
1047  
http://www.lidovky.cz/masinuv-dopis-vaclavu-havlovi-z-roku-1996-f0j-
/ln_redakce.asp?c=A110813_142709_ln_redakce_spa  
*****************************  

Tajemné Havlovy restituce  
Richard Král  
2.3.2006  
Václav Havel nabyl po své sametové revoluci v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této 
restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však 
zatemněno a objevuje se jméno praŃského pozemkového krále, miliardáře Miloše 
Červenky.  
Rodina Havlů patřila k nejbohatším Ńidovským rodinám v Praze jiŃ na počátku 20.století. 
Současné bohatství, resp. zrestituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla Miloše Havla, 
filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla 
Václav Havel, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem 
Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou.  
Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování Barrandovských studií, které 
vybudoval spolu s Ńidovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost 
Lucernafilm a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů.  
Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. 
Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Miloš Havel byl ochoten 
učinit cokoli, jen aby se zachránil. Ochotně tedy spolupracoval nejen s okupační  



správou, ale také s Gestapem. Později po válce měl štěstí, Ńe se dokumenty o jeho stycích s 
Gestapem ztratily (stalo se tak v průběhu jeho námluv s StB).  
Po válce byl Miloš Havel označen filmovou obcí za kolaboranta s nacisty, byl také obŃalován, ale 
obvinění bylo za nejasných okolností staŃeno. Z této doby existují také doklady o čilých stycích 
Miloše Havla s StB. Aby se zachránil, podepsal Miloš Havel StB také spolupráci. Po navázání 
spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa. Oficiální prameny tvrdí, Ńe poté svou 
spolupráci s StB ukončil.  
V Západním Německu poŃádal Miloš Havel jako pronásledovaný český Ńid za války o odškodnění 
za majetek, který ztratil. V průběhu války totiŃ prodal polovinu barrandovských studí německé 
správě za částku asi 7 milionů korun, coŃ povaŃoval za podhodnocenou cenu, ke které byl 
přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej 
odškodnil.  
Vraťme se však k našemu Václavu Havlovi. Ten se celý Ńivot programově angaŃoval v 
„antikomunistickém“ disentu, ve kterém však byla řada (bývalých) komunistů, tzv. 
„osmašedesátníků“. Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, 
Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších.  
Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu neŃ tehdejší předseda 
komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově 
nábřeŃí a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své 
disidentské seance.  
Havlův čas přišel v listopadu 1989, kdyŃ na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným 
statisícům doufajících. V témŃe roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen 
prezidentem a kdyŃ skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat 
nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě.  
V roce 1990 se uvaŃovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. 
Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé 
restituce. Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky 
zabavené teprve po 25.2. 1948.  
Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen 
tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek 
znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o 
navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z 
prvních dostal veškerý majetek, o který poŃádal.  
MoŃná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříŃe. Na přímou otázku na svůj 
názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: „Já jsem se k tomuto velmi důleŃitému a citlivému 
tématu vyjádřil uŃ mnohokrát, ale vŃdycky jsem se k němu vyjádřil, kdyŃ jsem já chtěl a ne tehdy, 
kdyŃ jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o 
ty dekrety.“ Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl 
a dobře ví proč.  
O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a Ńádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě 
dnes je Havel pěstovanou ikonou sametové revoluce a falešného sametového „národního 
obrození“. Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77, a ti chartisté, na které nic 
nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a 
disidentka z Charty 77 Marta Chadimová, jejíŃ restituční podvod s  



nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však bohuŃel odhalen a před odsuzujícím 
rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77.  
Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, Ńe prolamují 
Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo 
netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, Ńe právě Havlovy 
restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, Ńe prolomily Benešovy dekrety.  
Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného 
miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb „Akademie 
KGB“) Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova „peněŃenka“. Naskýtá 
se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje.  
Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, 
kdyŃ prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB 
Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka.  
Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak 
Barrandovské terasy, tak Lucerna. Havlův praděd se musí obracet v hrobě, vida jak Václav s 
rodinným majetkem naloŃil. Rozhodně však nezchudl, svá aktiva má uloŃené jinde.  
Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují některá média a 
samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání 
Václava Havla za „jednoho z nejlepších synů národa“ vybrán jistý deviantní fotograf obscénních 
polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se 
instalovaná „česká kulturní elita“ utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti.  
Václav Havel zneuŃíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý Ńivot Ńil s maskou bojovníka s 
totalitou a s komunismem, jiŃ v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. 
Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická 
elita udrŃela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického 
ministra Mariána Čalfu.  
Svou maskou plachého, slušného a sympatického „Vaška“ ohlupuje Havel řadu občanů dodnes. 
Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Zradou vlastních 
ideálů, které hlásal v roce 1989, se na úpadku morálky a národního cítění Václav Havel 
podepsal ještě více, neŃ celý komunistický reŃim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako „morální 
symbol“, tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a neupřímnou morálku za svou.  
************************  



Balkanizace Německa pokračuje  
Stručná zpráva o konferenci z Německa  
Jan Čulík  
21.6.2010  
O minulém víkendu jsem se na pozvání vestfálské Wilhems-Universität v německém Münsteru 
účastnil konference "Iconic Turns" na téma "Národ a náboŃenství ve východoevropském filmu od 
roku 1989" a to s podvratným příspěvkem - totiŃ Ńe český hraný film od r. 1989 konstruuje skoro 
výlučně nepřátelský postoj vůči jakémukoliv náboŃenství, které je pro něj totéŃ co bigotnost, 
uzavřená mysl a komunistická strana, píše Jan Čulík a dodává: Zde je pár postřehů z Německa. 
Dále text zkrácen.  
Jinak mě profesor Schlegel během konference obšťastňoval podrobnostmi o tom, jak prý 
Miloš Havel, strýc Václava Havla, někdejší majitel barrandovských filmových studií, za 
druhé světové války spolupracoval s německými nacisty. Uvedl také, Ńe Miloš Havel 
údajně natočil za nacistické okupace na Barrandově pro Němce jakýsi protičeský film, a 
kdyŃ po komunistickém puči r. 1948 emigroval do Německa, tvrdě se prý doŃadoval od 
filmového podniku Bavaria v Mnichově, aby mu za ten protičeský film zaplatili honorář.: 
Mezi Čechy byla prý celá řada pozoruhodně nadšených kolaborantů s německým 
nacismem, například prý herec Čeněk Šlégl. O Havlově spolupráci s nacisty vydal 
profesor Schlegel celou kníŃku, bohuŃel v němčině, a tak se prý v některých kruzích v 
Praze octl na indexu. Doufáme, Ńe budeme informace z této kníŃky moci v budoucnosti 
přinést v Britských listech.  
Text zkrácen. Celý text na : http://www.blisty.cz/2010/6/21/art53184.html  
***********************************************  

Václav Havel a ideál demokracie  
Příspěvek vychází z celkem snadno ověřitelné skutečnosti, Ńe celkový důraz na demokracii nebyl 
v minulém desetiletí určující, ačkoli se revoluce v listopadu roku 1989 uskutečňovala ve jménu 
demokracie. Neméně významnou skutečností je, Ńe uŃ základy politického systému, které se 
kladly v prvních letech po revoluci, postrádaly závaŃné hodnoty týkající se moŃnosti rozvíjet 
efektivně demokracii, a Ńe ideologický a praktický obsah práce  



předních disidentů před rokem 1989 hrál v tomto kontextu závaŃnou roli, neboť měli po revoluci 
zásadní vliv na kladení základů politického systému. ProtoŃe Václav Havel patřil v ideologické 
oblasti k osobnostem nejvýznamnějším, zvláště po revoluci, můj příspěvek je orientován na 
stručné shrnutí velké většiny politických projevů a článků Václava Havla od listopadu 1989 do 
začátku roku 1995 ve vztahu k demokratickému ideálu, včetně některých významných esejů z 
doby před rokem 1989. (1) Výsledky tohoto výzkumu byly značným překvapením ve srovnání s 
původním očekáváním.  
Hlavní teze, které vyplynuly ze zkoumaných dokumentů, indikují, Ńe ideologické a filosofické 
postoje Václava Havla ovlivňovaly celkovou atmosféru a vývoj po roce 1989 po několik let 
daleko více neŃ se obecně soudí, Ńe v pozadí jeho politické filosofie, hodnot a názorů nebyla 
skutečná víra v moŃnosti pozitivní role veřejnosti v politice a tím i demokracii, ale Ńe naopak 
politickými koncepty, které přijal jako ústřední ve svých projevech, vědomě či nevědomě otevíral 
prostory k těm nedemokratickým a málo konstruktivním aspektům, které v politice a ekonomice 
po roce 1989 v praxi převáŃily.  
Jeho politické ideje obsahovaly koncepty, které měly jen málo společného s filosofií 
demokracie, a jeho názory byly do značné míry pokračováním myšlenek přijatých jiŃ z počátku 
70. let, kdy navštěvoval semináře filosofa Jana Patočky, jehoŃ politické názory také nevycházely 
z demokratické a humanitní filosofie. Nejvýraznějším důsledkem této situace je skutečnost, Ńe 
veřejnost měla a má na celou politiku vliv nedostatečný, neodpovídající pravidlům. (2)  
Před rokem 1989 viděl Havel cestu z totality a k obnově občanské společnosti v obecné obnově 
„lidské identity“, v osobní statečnosti a v přijetí „absolutní a univerzální hierarchie hodnot“, (3) v 
potřebě vyvinutějšího metafyzického pocitu bezpečí a individuálního svědomí. Nejen, Ńe náplň 
těchto abstraktních a od Ńivota odtaŃených pojmů zůstala nevyjasněná a cesta jak jich dosáhnout 
nevysvětlená, ale vytvářela se tu nebezpečná iluze, Ńe charakter a kvalita politického systému je 
závislá na kvalitě jednotlivců a na hodnotách a ideologii, které budou závazné pro všechny.  
Pomíjí se tu důleŃitost politických a právních pravidel, které jsou ve skutečnosti důleŃitější jak pro 
charakter a efektivnost politického a společenského systému, tak pro dosahování politické 
dospělosti jednotlivců. Pokud se vychází z úrovně jednotlivců jako určující kvalitu 
demokratických institucí a systému, pak se všechny nedostatky těchto institucí mohou 
vysvětlovat špatnými vlastnostmi jednotlivců, jejich nedospělostí, atd., coŃ se dosud často děje. 
Součástí tohoto přístupu bylo i hluboké podcenění potřeby osvěty a výchovy lidí v 
demokratických hodnotách a principech. Podobně se ignorovalo, Ńe kaŃdý demokratický systém 
je v prvé řadě zakotven ve všech důleŃitých duchovních, kulturních i ekonomických potřebách 
společnosti jako celku i většiny jejích jednotlivců. Tak se „demokratický systém“ dostal do 
začarovaných kruhů bránících jeho skutečnému rozvoji.  
Není náhodné, Ńe v souladu s filosofií Charty 77 ještě v roce 1992 Havel konstatoval, Ńe lidem je 
jedno, v jakém systému Ńijí, jen kdyŃ slouŃí jejich zájmům. (4)  
Není snadné určit, jaká filosofická stanoviska jsou v pozadí tohoto názoru, ale nedocenění 
nutnosti politické participace veřejnosti pro systém, který má slouŃit jejím zájmům, je jednou z 
nejzávaŃnějších slabin tohoto postoje.  
Nejvíce zavádějící je, Ńe je ignorována skutečnost, Ńe fungující demokracie má silné korektivní 
mechanismy související s efektivní participací veřejnosti, a Ńe jedině demokracie má potencionál 
slouŃit potřebám a zájmům většiny a společnosti jako celku, protoŃe jedině demokracie umoŃňuje, 
aby veřejnost své zájmy svobodně formulovala, obhajovala a politicky prosazovala. Ve stejné 
době začal Havel zboŃňovat demokracii s lidskými právy a občanskou společností, jakoby 
funkčnost a efektivnost obou nebyla přímo závislá na existenci demokracie – filosoficky i 
institucionálně.  



O rok později označil „přirozené síly“ (aniŃ by učinil pokus vysvětlit obsah tohoto pojmu) za 
nejpřijatelnější mechanismus pro korekci společenského vývoje, a versailleský a jaltský systém 
za zhroucený v důsledku působení těchto sil. (5) V podtextu této úvahy je zcela zřetelný respekt 
pro mocensky silnější subjekty. Zároveň Havel označil „lidskou přirozenost“, „svědomí“ a 
„lidskou identitu“ za dostatečný základ pro zodpovědnou účast v politice. Je zřejmé, Ńe tato 
koncepce ignoruje základní principy demokracie, a Ńe postrádá myšlenku mechanismu kontroly 
moci veřejností, bez níŃ se kaŃdá moc zvrhne v nějakou formu útlaku. Zmíněné pojmy dávají 
nekonečnou moŃnost k různým interpretacím. Zdá se, Ńe tyto jeho názory zapadají do radikálních 
postmoderních pokusů smést tradičně uznávané a nutné předpoklady pro zodpovědnou 
politickou participaci veřejnosti, která není moŃná bez důkladnějšího všeobecného vzdělání, 
kontinuální osvětové práce směřující ke sdílení mravních a politických hodnot a k praktickým 
schopnostem v demokracii efektivně participovat, bez konkrétních znalostí o společnosti, bez 
víry v potřebu spravedlnosti, bez schopnosti k účinné komunikaci, atd. Václavu Havlovi také 
schází vědomí, Ńe demokracie počítá spíš s tím, co lidi spojuje – jak na základě konkrétních 
potřeb a zájmů, tak na základě společné historie, kultury, národních a státních zájmů,atd. 
PřehlíŃí, Ńe lidská práva tak, jak je začal ve své politické filosofii zdůrazňovat, mají silný potenciál 
stavět lidi a skupiny proti sobě. Také jeho postupné zdůrazňování „občanského principu“ jako 
nadřazeného principu politickému ignoruje skutečnost, Ńe bez vysoce integrované společnosti, 
bez skutečné tradicí vytvořené komunity, se obsah „občanského principu“ velmi zuŃuje a 
dokonce se můŃe stát téměř prázdným pojmem.  
Ve stejnou dobu (1993) odsouvá demokratické ideje ještě více do pozadí a začíná propagovat 
roli vlády ve smysli liberalisticko-ekonomickém, tj., Ńe má především vytvářet podmínky pro 
soukromou ekonomickou iniciativu; do ní je moŃné zahrnout i iniciativu mezinárodních korporací, 
bank, globalistů, atd. Nedostatek jejich vazby na pozitivní společenské, sociální, kulturní, 
historické a obecně demokratické dimenze vztahující se k blahu obce (coŃ je jeden z nejstarších 
principů demokracie) zmíněn není, podobně jako schází jakékoli pozitivní úvahy o lidském 
pokroku. (6) Téměř se zdá, Ńe trŃní ekonomiku vítá i s jejími destruktivními prvky, které zahrnuje 
do pojmů „přirozený svět“ a „přirozený stav“, coŃ v daném kontextu můŃe snadno znamenat 
svrchovanost hrubé síly ať uŃ fyzické, ekonomické, politické či vojenské. (7)  
Tento přístup beroucí malý ohled na ty, kteří jsou v mocensky slabší pozici, je v přímém rozporu 
s principy demokracie. Zahalen do konceptů práv menšin a různých nedemokraticky 
orientovaných skupin můŃe takový stav vést časem ke konfliktům ve společnosti a v důsledku 
nesprávně chápaných příčin vytváří prostor pro volání vlády silné ruky i pro moŃnost zásahu 
zvenčí.  
UŃ dnes se často svádí zodpovědnost za mnohá selhání po roce 1989 na demokracii, bez 
vědomí, Ńe nelze ztotoŃňovat demokracii s ekonomickým liberalismem a globalismem a Ńe hlavní 
příčinou těchto selhání je naopak nedostatek demokracie. A tak nesprávně informovaná 
veřejnost by mohla být zmanipulována k podpoře těch, jimŃ potřeby a zájmy veřejnosti připadají 
zbytečné, kteří nemají zájem na rozvoji demokracie a jejichŃ podíl na ekonomické a politické 
moci je jiŃ v současnosti nepřiměřený. Důvody, pro které Václav Havel důvěřuje spíše mocným 
tohoto světa a ne veřejnosti a vlastnímu národu, nejsou úplně jasné.  
JiŃ před rokem 1989 byla součástí těchto málo demokratických názorů V. Havla nejasně 
vyjadřovaná víra v nutnost dezintegrace společnosti a nutnost vytváření menších komunit. . Po 
roce 1989 je tato jeho orientace spojena se sympatiemi pro globalismus. Postupně Václav Havel 
povyšuje globalismus na arbitra řešení všech závaŃných konfliktů, včetně tzv. „konfliktu kultur“, 
nově vymyšleného v duchu globalismu a povaŃovaného za potencionálně „nebezpečnou realitu“.  



Na rozdíl od demokracie globalismus interpretuje jako nejlepší cestu k celkové zodpovědnosti, 
aniŃ se zabývá skutečnými příčinami konceptu globalismu, jeho konkrétními rysy, obsahem a 
důsledky. (8)  
Globalismus vítá jako schopný zavést nový humánnější pořádek, ale důvody této naivní víry 
zůstávají zatajeny, podobně jako důvody, pro které je ochoten vyslyšet argumenty proti-
globalistů v současnosti. Havel někdy více někdy méně otevřeně útočí na myšlenku lidského 
pokroku.  
S výše zmíněnými politicko-filosofickými přístupy Václava Havla souvisí i málo vstřícný pohled 
na existenci národů. Zvláště kdyŃ mluví o českém národě, pouŃívá negativistických interpretací 
jeho dějin, zdůrazňuje nejrůznější negativní rysy Čechů a českého národa, vytýká mu 
nedostatečnou politickou kulturu.(9) Tím samozřejmě nepřispívá ani k jeho větší politické a 
celkové dospělosti, ani k jeho větší sebeúctě a sebedůvěře. Tím vědomě oslabuje jeho celkovou 
integraci, schopnost k demokratické participaci a posiluje moŃnosti k manipulaci mocnými. 
Tradice navazující na vlastní pozitivní demokratické zkušenosti nebyly těmi, kteří se po listopadu 
1989 dostali k moci, vítány a v současnosti řada historiků přirovnává celkovou politickou 
atmosféru k atmosféře druhé republiky po Mnichovu.  
Ač českému národu Havel vytýká nedostatek politické kultury, skutečným příčinám, které souvisí 
s prodejem českého tisku a s přílivem západní úpadkové kultury do země, pozornost nevěnuje. 
Přitom stál u tichého a rychlého výprodeje českého tisku většinou německým majitelům s 
odůvodněním, Ńe soukromým vlastníkům jde jen o investice a o zisk a Ńe obsah tisku neovlivňují. 
Celkový přístup tohoto tisku (aŃ na nepatrné výjimky) je však podobný: negativní vůči českému 
národu, jakoby záměrně orientovaný na pěstování nedospělosti, konfliktu a tlaku na 
sebeobviňování českého národa v mnoha směrech. Celkový postoj Václava Havla vůči českému 
národu je v hlubokém rozporu s demokratickými hodnotami a s jeho demokratickou politickou 
orientací. Ta je postavena ve značné míře na důvěře v lidi, na důvěře v jejich pozitivní 
potencionál a na úsilí vytvářet takové společenské a ekonomické podmínky, které by dávaly 
většině jednotlivců i společnosti jako celku moŃnost se k tomuto pozitivnímu potencionálu 
rozvíjet, umoŃňovaly veřejnosti se efektivně účastnit záleŃitostí veřejného zájmu a umoŃňovaly 
řešit problémy prostřednictvím informovaných debat a rozumnými kompromisy prostřednictvím 
politického systému.  
Shrneme-li rysy metody Václava Havla k přístupům k různým nově se objevujícím trendům 
politického myšlení, je moŃné říci, Ńe jedním z hlavních rysů je, Ńe se daleko dříve neŃ ostatní 
myslitelé ve svých úvahách začne zabývat pojmy, které s těmito trendy souvisí, spojujíc je s 
určitými nadějemi, které jsou pro lid důleŃité. KdyŃ se později ukáŃe, Ńe tato realita nesplnila 
naděje do ní vkládané, a trend slouŃil k jiným účelům, buď se o problematice uŃ nezmiňuje nebo 
ji dokonce i kritizuje, ale realitu je nesmírně těŃké, aŃ nemoŃné napravit. Je otázka, zda si je této 
skutečnosti vědom či ne. Tato metoda se dá dát do souvislosti s mnoha závaŃnými událostmi, 
jaké jsou omluva sudetským Němcům, agresivní pronikání západní úpadkové kultury, rozpadu 
Československa, výprodej českého tisku do cizích rukou atd. Ani v jednom případě neměla 
česká veřejnost moŃnost vlivu na politická rozhodování, ale nepřiměřené důsledky musí nést 
ona. Tento vývoj je v podstatě v souladu s Havlovou vírou, Ńe současnost je jen přechodným 
obdobím „postmodernismu“, v němŃ dojde ke zhroucení samotných základů naší civilizace, coŃ 
povaŃuje dlouhodobě za pozitivní jev, aniŃ vysvětluje důvody k této iracionální víře. Destruktivní 
aspekty, které doprovázejí tento umělý proces, v jehoŃ centru je boj o zásadní mocenské pozice 
určitých nedemokratických mezinárodních skupin, se Václav Havel nezabývá.  
KdyŃ Václav Havel kritizuje západní demokracie, uznává sice některé jejich pozitivní atributy, ale 
především na ty aspekty, které se mu jeví jako negativní materialismus, morální relativismus, 
bezduchovost, sobectví, expansivnost. (10) Neuvědomuje si, Ńe hodnoty, které kritizuje, mají jen 
málo společného s demokracií, ale Ńe jsou součástí trŃní globalistické  



ideologie, kterou obhajuje a do které vkládá velké naděje. Rozdíly mezi těmito dvěma 
ideologickými světy unikají jeho pozornosti. Tím jistě přispěl k tomu, Ńe v této zemi nejen 
veřejnost, ale i odborníci a politici ve vysokých funkcích nerozlišují mezi filosofií demokracie a 
ideologií ekonomického liberalismu (trŃní ekonomiky). Tento postmoderní způsob myšlení, svou 
podstatou daleko více abstraktní neŃ konkrétní, destruktivní neŃ konstruktivní, a upírající lidem 
moŃnost objektivního pohledu na realitu i moŃnost ovlivňovat vývoj pozitivním způsobem, vytváří 
myšlenkový a filosofický zmatek, který je vysoce zneuŃitelný jak v ekonomické, tak v politické 
oblasti a v Ńádném případě není v souladu a hodnotami a filosofií demokracie.  
PhDr. Marie Neudorflová (Spory o dějiny III, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2000, str. 149-154)  
Poznámky:  
1)Tento příspěvek je do určité míry kritickým shrnutím rozsáhlého výzkumu, jehoŃ výsledky byly 
publikovány pouze v angličtině: „Václav Havel and the Ideal of Democracy.“ In: Historical 
Reflections on Central Evrope. Ed. Donald Hill, Great Britain, Macmillan Press Ltd., 1999, str. 
116-137. V tomto článku je uvedena podrobně všechna pouŃitá literatura, která zabírá řadu 
stránek.  
2) Václav Havel jako politický činitel začal svou komunikaci s veřejností na konci roku 1989 po 
revoluci symbolicky známým citátem u Jana A. Komenského o navrácení vlády do rukou 
českého lidu, ale tento citát byl podivně změněn.  
3) Základ jeho názorů je v jeho sbírce esejů O lidskou identitu (1969-1978), Francie: Svědectví 
1980.  
4) Václav Havel, VáŃení občané, Projevy červenec 1990 – červenec 1992. Praha: Lidové noviny 
1992, str. 155-7; O lidskou identitu, str.87  
5) Tyto myšlenky, obsaŃené jiŃ v souboru O lidskou identitu (str.123, 126-7), se znovu objevují v 
dalších souborech esejů. Do různých stran (eseje a články z let 1983-89 a vybrané texty z let 
1965-69), Scheinfeld-Schwarzenberg, Čs. středisko nezávislé literatury, 1998, Libiny in Trud; 
Londýn; Faber und Faber Ltd., str. 136-42, a „Středoevropské justiční forum“. In: Václav Havel 
1992-1993, Praha: Paseka, str. 124-7. Další prvky Havlova „přirozeného světa“ občas obsahují 
víru, Ńe lidská práva se vztahují k jednotlivcům i skupinám, ale relevantní povinnost a závazky 
jen k jednotlivcům.  
6) Václav Havel, VáŃení občané, str. 93-6;  
7) VáŃení občané, str. 99-101, 147-51.  
8) Relevantní články jsou: „Zamyšlení nad světem“, Lidové noviny 7.7.1994. „Konflikt civilizací“, 
Nový domov (Kanada, 09.10.1994.)  
9) Václav Havel, VáŃení občané, str. 14-15, 121-22; Václav Havel, 1992-1993, str.46-8, 50-56;  
10) Václav Havel, 1992-1993, str. 86-95, 134-6.  
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Václav Havel – přítel Německa  
KdyŃ se chartista Václav Havel objevil na národní scéně, nikdo se neptal po jeho politické filosofii 
a jeho schopnost vést národ na cestě do „nového Jeruzaléma“. Havlova dosavadní politická 
činnost sestávala z odhalování nedostatků stávající vlády; šlo mu o její reformu. Základní debata 
o ideální by signatáře Charty právě tak jistě rozvedla, jako je jejich odpor k nesmyslnostem 
stávajícího reŃimu drŃel pohromadě. (1) Havel ostatně dal urbi et orbi vědět, Ńe nehodlá na 
nezvyklém výsluní dlouho zůstat a Ńe doufá v brzký návrat k povolání, jemuŃ tak dobře rozuměl. 
Ale nemělo tomu tak být.  



Ještě v době, kdy Havel byl zajatcem starého reŃimu, dal si do vínku svého budoucího 
prezidentství problém, který bylo vskutku nesnadné řešit: otázku odsunu sudetských Němců.  
KdyŃ v roce 1989 jako chartista dostal mírovou cenu Západoněmeckého kniŃního obchodu, 
nebylo mu dovoleno přijet do Frankfurtu, aby ji osobně přijal. Místo toho začátkem listopadu 
poslal spolkovému prezidentu Richardovi von Weizsäckerovi dopis, ve kterém mj. psal: „Já 
osobně, stejně jako mnozí mí přátelé, odsuzuji vyhnání Němců po válce. PovaŃoval jsme ho vŃdy 
za nejhlubší nemorální čin, který způsobí nejen Němcům, ale snad v ještě větším měřítku 
Čechům samotným jak morální, tak také materiální škody. KdyŃ se na zlobu odpovídá jinou 
zlobou, znamená to, Ńe se zloba nepotlačuje, nýbrŃ rozšiřuje.“ (2)  
Tato slova byla přijata s nevolí velké části českého obyvatelstva, nejen komunistů. Historik Jan 
Křen se snaŃil napravit škodu způsobenou jeho „Ńákem“ z disentu. V Lidových novinách vyslovil 
sice souhlas s Havlem o nutnosti usmíření s Německem, avšak poukázal na údajně chybné 
pouŃití Havlova slova „Entschuldigung“ místo „Bedauern“. (3) KdyŃ Havlova kritická věta byla 23. 
prosince opakována v televizi, „omluva“ za nemorální odsun stala se, alespoň v očích 
sudetských Němců, oficiálním postojem československé vlády se všemi právními důsledky. Dne 
29. prosince 1989 byl Havel formálně zvolen prezidentem ČSSR a jiŃ čtyři dny nato se vydal na 
oficiální návštěvu obou částí rozděleného Německa. V závěru návštěvy Mnichova spolkový 
prezident Richard von Weizsäker neopomenul zdůraznit skutečnost, Ńe Havel si pro svou první 
návštěvu vybral právě Německo, čímŃ „dal znamení k překonání minulosti v duchu dobrého 
sousedství.“ (4) Z této formulace („Vergangenheitsbewältigung“) se dá usoudit, Ńe 1. předseda 
Collegia Carolina, profesor Ferdinand Seibt, se tehdy nacházel v blízkosti spolkového 
prezidenta, jehoŃ ostatně také doprovázel při pozdější oficiální návštěvě ‚ČSSR v témŃe roce. 
KdyŃ na tiskové konferenci v Mnichově Havel charakterizoval tuto první zahraniční návštěvu 
obou německých států jako „symbolickou“, hned toho litoval a snaŃil se věc napravit poukazem 
na to, Ńe byl do Německa pozván, zatímco Washington a Moskva „tak dosud neučinily“.  
Je to podivné vysvětlení pro hlavu státu, jejíŃ cesty jsou dojednávány štábem diplomatů týdny a 
měsíce dopředu. Je blíŃe pravdě, Ńe Havel se rozhodl hrát německou kartou s jasným 
úmyslem opírat politiku Československa o mocného a zámoŃného souseda, s úmyslem, 
který byl v souladu s názory disidentů a v neposlední řadě s názory jeho přátel a poradců 
Karla Schwarzenberga a Jiřího Grůši, kteří měli k Bonnu blíŃe neŃ k Praze.  
KdyŃ von Weizsäker v březnu přijel do Prahy, Havel pokračoval ve své snaze být uznalým 
interpretem historie, málo se ohlíŃel na politické následky. Mnichovskou kapitulaci pokládal zčásti 
za důsledek špatného svědomí praŃské vlády za její pochybenou politiku vůči národním 
menšinám, jeŃ také jistě, podle Havla, ovlivnila mnohé československé občany německého 
původu natolik, Ńe se zúčastnili konspirace onoho šílence Hitlera proti vlastnímu státu. A pak 
pokračoval: „Jsme si zajedno, Ńe základním předpokladem opravdového přátelství mezi našimi 
národy je pravda, pravda vyřčená za všech okolností, jakkoliv můŃe bolet. Naši hosté řekli 
bolestnou pravdu o utrpení, které, svět a my zvláště, jsme utrpěli z rukou Němců, nebo přesněji 
z rukou jejich předků. Řekli jsme také my všechno, co by mělo být z naší strany řečeno? Nejsem 
si jist. Šest roků nacistické vlády stačilo, například, abychom se nakazili zárodkem zla. Donášeli 
jsme jeden na druhého, během války (5) i po ní; přijali jsme ve spravedlivém i přehnaném hněvu 
zásadu kolektivní viny. Místo řádného soudu pro ty, kdo se dopustili zrady proti tomuto státu, 
vyhnali jsme je ze země a potrestali je druhem retribuce, jeŃ přesahoval meze zákona. To nebylo 
potrestání. To byla msta.  
Navíc, nevyhostili jsme tyto lidi na základě prokázaného individuálního provinění, nýbrŃ prostě 
proto, Ńe byli příslušníky jiného národa. A v domnění, Ńe připravujeme cestu historické 
spravedlnosti, ublíŃili jsme mnoha nevinným lidem, zejména Ńenám a dětem. Jak  



tomu obyčejně v historii bývá, ublíŃili jsme sami sobě ještě více: zúčtovali jsme s totalitou 
způsobem, který nakazil naše vlastní jednání a tím naši duši. Brzy nato bylo nám to vráceno s 
plnou krutostí ve formě nové totality dovezené zvenčí. A navíc, mnozí z nás jí aktivně pomohli 
na svět.  
Ale ani v jiných ohledech nám rozhodnutí z těchto poválečných dnů dobře neposlouŃilo. 
Zpustošili jsme velké oblasti naší země a nechali jsme tento zhoubný plevel zamořit celou naši 
zemi. Oběti, jeŃ budou poŃadovány k nápravě, budou tedy platbami za omyly a hříchy našich 
otců.“ (6)  
Teprve po této historicky poněkud jednostranné a z hlediska diplomacie velmi pochybené mea 
culpa, začal Havel vyjednávat: „NemůŃeme změnit minulost, a tak, vedle pátrání po pravdě, 
můŃeme udělat jen jedno. MůŃeme přátelsky vítat všechny ty, kdo k nám přicházejí s mírem v 
srdcích poklonit se u hrobu svých předků, nebo se podívat, co se stalo s vesnicemi, v kterých se 
narodili. … Němci mají nyní velikou příleŃitost, kterou jim nabízí historie. ZáleŃí na nich, zda chtějí 
rozptýlit obavy ostatních Evropanů například tím, Ńe potvrdí jednoznačně konečnou platnost 
všech existujících státních hranic, včetně hranice s Polskem…“.  
Havel dnes ví, Ńe Polsko mezitím dostalo německé prohlášení o nedotknutelnosti nové 
hranice na Odře a Nise, (7) zatímco z Bonnu neslyšel ani slovo o nedotknutelnosti historické 
hranice Čech. Tak mu zbývá jen naděje, Ńe v „Bundesrepublik Europa“ (8) hranice ztratí na 
důleŃitosti.. V téŃe řeči Havel odmítl koncept kolektivní viny německého národa, ale učinil tak 
způsobem pro něho typickým, který nesnese přísnější analýzu: „Uvalit vinu jednotlivých Němců 
na celý německý národ znamená zprostit tyto jednotlivce veškeré viny a s pesimistickým 
fatalismem je ponořit do anonymity bez zodpovědnosti… To je totéŃ, jako kdyby nás, tj. celý 
národ, někdo nazval stalinisty. (9) KdyŃ se Havlova argumentace obrátí naruby, je právě tak 
skutečností, Ńe potrestáním několika jednotlivců byly miliony Němců zproštěny přímé, nebo 
nepřímé zodpovědnosti za zločiny spáchané v evropských zemích, a tím celý německý národ 
byl zbaven pocitu viny a hanby natolik, Ńe se zrodila legenda o německém národu jako oběti 
nacismu.  
Havel si vypůjčil od svých přátel z komunistického disentu techniku pars pro toto, kdyŃ si vybíral 
stalinisty z celého komunistického hnutí… Havlovo odsouzení koncepce kolektivní viny v 
případě nacistického Německa je v podivném rozporu s jeho odsuzováním vlastního národa za 
skoro čtyřicetileté trvání komunistického reŃimu. Tyto dramatické výlety do historie a diplomacie 
se setkaly s nesouhlasem a kritikou, na coŃ prezident Havel nebyl zvyklý.  
V roce 1993 obvinil politickou levici, hlavně komunisty, Ńe hlásají nacionální kolektivismus jako 
náhraŃku za kolektivismus komunistický. Tím dal pokyn k nařčení všech protivládních a 
protihavlovských kritiků z komunismu anebo alespoň z komunistické mentality. Týkalo se to i 
českého exilu. Havlova zaujatost vůči „emigrantům“ byla patrna jiŃ z rozhovoru, který poskytl v 
roce 1968: „Na jedné straně velice tíhnou k domovu. To se nedá škrtnout…Na druhé straně je 
pak jejich osobní politický příběh neustále zatvrzuje proti domovu, a tak se ocitají ve vnitřně 
rozporném postavení… Základní situace, za které odcházeli – tj.: buď je komunisté vyhnali, 
nebo před nimi prchli -, je v nich konzervována natolik, Ńe prostě nejsou s to velkoryse 
transcendovat historii svého konfliktu se státem.“ (10)  
Havel zde zřejmě mluví o druhé vlně lidí, která dala přednost Ńivotu mimo vlast, (11) nikoliv o 
lidech z roku 1948. Ale i tak výběr slov „zatvrzení proti domovu“ či „konflikt se státem“ 
prozrazuje, Ńe Havel ve svém vlastním boji na domácí půdě usiloval stále intenzivněji o reformu 
a nikoliv o nastolení demokracie, Ńe se zapojil do řad komunistických disidentů a nakonec se stal 
jedním z nich.  



Havlova řeč v Karolinu 17. února 1995 měla přinést vyjasnění jeho postoje k odsunu a německé 
otázce vůbec. Po dlouhém historickém úvodu prezident došel k jádru věci: „Ti, kteří byli od nás 
kdysi vyhnáni či odstěhováni, jakoŃ i jejich potomci jsou u nás vítáni tak, jako všichni Němci. 
Jsou vítáni jako hosté..“.Tato slova uspokojila předsedu sociálnědemokratické opozice Miloše 
Zemana, který prohlásil, Ńe Havel se přiblíŃil stanoviskům jeho strany, aniŃ kdo pochyboval o tom, 
Ńe Zeman také sleduje rady, ne-li víc, vůdců SPD. Mnohem významnější bylo, Ńe pro 
Sudetendeutsche Landsmanschaft Havel udělal spíše jeden krok zpět. (12)  
Závěrečná slova Havlova praŃského projevu připomínají konstrukcí a svým hlasitým optimismem 
proslulou řeč Martina Luthera Konga o lidských právech, pronesenou 28. srpna 1963 ve 
Washingtonu: „Přes všechny nesnáze, jeŃ stále ještě máme před sebou dnes a jeŃ nás zítra 
čekají, stále sním. Sním, Ńe ...; sním, Ńe…; sním, Ńe …“.Jako Kingova slova před třiceti lety, tak i 
Havlova slova byla apelem k nevěřícím doma a zároveň úzkostnou výzvou těm, kteří z něj mohli 
udělat nerealistického snílka. „Věřím v demokratické, liberální a evropské Německo. Věřím v 
Německo Theodora Heusse, Konrada Adenauera, Kurta Schuhmachera, Ludwiga Erharda, 
Willyho Brandta a Richarda von Weizsäckera. Věřím v miliony německých demokratů. Věřím v 
upřímnou snahu Německa rozvíjet a prohlubovat evropský sjednocovací proces zaloŃený na 
univerzalitě základních hodnot euroamerické civilizace, věřím v jeho snahu utvořit z Evropy 
kontinent míru, svobody a spolupráce, bezpečnosti a spravedlivých vztahů všech jejích států, 
národů a regionů. Věřím proto i v upřímnou vůli Německa podporovat rychlé včlenění střední 
Evropy do Severoatlantické aliance i do Evropské unie. Věřím prostě v jeho vůli být vlivným 
spolutvůrcem sjednocující se Evropy…“.  
KdyŃ byla po dlouhém a úmorném vyjednávání česko-německá deklarace schválena parlamenty 
obou států, prezident Havel, podle dohody. Pronesl 24. dubna 1997 řeč v Bundestagu, v níŃ 
pozvání sudetským Němcům, udělené v Karolinu před dvěma lety, bohatě osladil: „Řekl-li jsem – 
věda dobře proč – před dvěma lety pouze to, Ńe Němci pocházející z naší země jsou u nás vítáni 
jako hosté, pak dnes mohu bez obav říct i to, co jsem tehdy neřekl: Ńe jsou u nás vítáni nejen 
jako hosté, ale i jako naši někdejší spoluobčané, respektive jejich potomci, kteří tu mají své 
staleté kořeny a kteří mají právo na to, abychom tuto jejich vazbu s naší zemi vnímali a ctili.“ 
(13) Bylo to více neŃ pozvání k návštěvě. O kolik více, bude v podstatě záleŃet na benevolenci 
silnějšího partnera česko-německého sousedství. Není zapotřebí číst Macchiavelliho k tomu, 
aby se ukázala bláhovost takové politiky.  
Havle od prvních dnů svého prezidentství byl zřejmě unesen poklonami liberálního tisku a 
politiků západní části světa, k nimŃ se s velkou ochotou přidali politici Spolkové republiky. Jak 
jinak vysvětlit jeho opětovné udělování pretenčních rad na světových fórech moci? Jako by 
nevěděl, Ńe aplaus, který mu je udělován, slouŃí jeho posluchačům za osvobozující náhraŃku 
reforem, které mohli předepsat právě jen Bertrand Russel, George Orwell, Pius XII., nebo 
Václav Havel, vizionáři, kteří nemají, jak kdysi cynicky poznamenal Stalin, potřebné divize.  
Náš třetí „tatíček“, po Franz Josefu a T.G. Masarykovi (podle Lidových novin), nese těŃkou 
zodpovědnost za budoucnost národa, který přivedl do přátelského objetí německého obra, jeŃ 
nám jiŃ dnes vyráŃí dech.  
Poznámky:  
1)Autor měl příleŃitost číst podnětnou analýzu Havlova politického myšlení, která byla 
přednesena na mezinárodní konferenci historiků ve Varšavě a bude letos uveřejněna v Kanadě 
(Marie Neudorfl, „Václav Havel and the Ideal of Democracy“).  
2) Citováno R. von Weizsäkerem ve vánočním projevu zde dne 22.12.1989, Rudé právo, 
4.1.1990. Viz také komu sluší omluva. Dokumenty, fakta, svědectví, (Praha,1992, str. 130).  



3) „Dvě německé otázky“, Lidové noviny, 14.12.1990. – Křen však prohrál svůj sémantický 
argument, kdyŃ byl v roce 1992 uveřejněn text Havlova dopisu (viz. M. Alexander, „Die 
tschechische Diskussion über die Vertreibung“, Bohemia, 1993, str. 401).  
4) Podle dálnopisů ČTK (Michael Janata a Peter Frankl) z 2. ledna 1990, podaných v Mnichově.  
5) Je otázkou, zda Václav Havel, kdyŃ pronášel tento verdikt nad svým národem, věděl o zprávě 
spisovatele Zdeňka Němečka o svém strýci Milošovi, poslané domácím odbojem do Londýna 
2.12.1943: „Havel, majitel Lucerny, Němeček vzkazuje, Ńe je velmi kompromitován svojí 
spoluprací s Němci a Ńe český lid je nad tím pobouřen. Havel je prý něco jako Emanuel 
Moravec a Němeček doporučuje, aby byl varován českým vysíláním z Londýna“. (Dokumenty z 
historie československé politiky 1939-1943. Vydala L. Otáhalová as M. Červinková, Praha 1966, 
str. 744.) Prezidentův otec se ve svých memoárech snaŃí očistit i jméno svého bratra Miloše, 
avšak o Němečkově zprávě se nezmiňuje (nelze tam také najít jméno J. Goebbelse, zejména 
ve spojitosti návštěvy tohoto milence hvězdy Havlovy stáje Lídy Baarové na Barrandově 
dne 7. listopadu 1940. A.V.Havel, Mé vzpomínky, Praha, Lidové noviny,1993).  
6) Tento citát z Havlovy řeči (15.3.1990) pochází z anglického překladu v Internetu pořízeného 
prezidentskou kanceláří. (Václav Havel, Challenges of our Time, Selected Speeches and 
Writings, 1990-1997).  
7) Prohlášení nově zvolené „Volkskammer“ NDR a bonnského „Bundestagu“ z 21.6.1990.  
8) Velvyslanec Jiří Průša: „Meine Vision ist die Bundesrepublik Europa“, PZ/Wir in Europa, 
listopad 1994, str. 15.  
9) Leták ve špatné češtině, rozdávaný nedávno českým turistům nedaleko hraničního přechodu 
u Mikulova, se opírá o Havlova slova: „Neexistuje kolektivní vina!“ To také zjistil prezident Havel, 
a proto je také vyvlastnění neplatné (Benešův dekret č. 3 ze 21.6.1945 – rozdělení 
zemědělského jmění Němců a Benešův dekret č. 5 ze 25.10.1945 o vyvlastnění všech Němců 
bez náhrady).“ M. Borák, Hlasy ze skanzenu, Moravskoslezský den, 27.7.1996.  
9) Lidové noviny,30.3.1993; srv. Lidové noviny, 15.4.1996.  
10) Antonín J. Liehm, Generace, str. 313.  
11) „Také Váša se tam setkal s několika svými literárními přáteli,“ píše otec Havel o pohřebním 
obřadu v mnichovském krematoriu pro zemřelého bratra Miloše v roce 1968 (V.M. Havel, Mé 
vzpomínky, Praha 1993, str.82).  
12) Lidové noviny, 18.2.1995; Právo, 20.2.1995.  
13) „Projev prezidenta republiky Václava Havla ve Spolkovém sněmu, 24. dubna 1997.“ (Tiskový 
odbor Kanceláře prezidenta republiky.)  
Bořivoj Čelovský, Mnichovský syndrom, str. 19-25  
Collegium Carolinum (CC)  
Po rozpadu komunistických struktur v Československu musela bonnská vláda rozhodnout, jak 
nejlépe vyuŃít této příznivé situace. Nový prezident Československé republiky projevil jasně své 
přátelství k Německu a i v oŃehavé otázce sudetoněmecké byl krajně přístupný… JeŃto jádrem 
česko-německých vztahů byla otázka odsunu sudetských Němců, bylo nutno je do procesu 
zapojit. Bonnská byrokracie však měla špatné zkušenosti s radikálními mluvčími 
sudetoněmeckého „landsmanšaftu“… Naproti tomu sudetoněmecké Collegium Carolinum …vŃdy 
jednalo „zodpovědně“. Navíc, Collegium Carolinum pod vedením profesora Seibta si získalo 
mezi disidenty, kteří nyní byli v Praze u vesla, dosti přátel.  
Collegium Carolinum (CC) se dnes prohlašuje za čistě vědecký ústav bez jakýchkoli politických 
cílů, který sdruŃuje bohemisty, a tím popírá svůj sudetoněmecký charakter… Je nabíledni, Ńe 
zakladatelé CC měli na mysli organizaci pro sudetoněmecké vědce a Ńe moŃnost kooptace jiných 
osob se vztahovala jen na výjimečné případy. Zakladatelé v těchto výjimečných případech 
zajisté pomýšleli spíše na sudetské Němce, kteří nesplňují základní  



akademickou podmínku, snad i na „staro-Němce“ a Rakušany, neŃ na kooptaci českých 
profesorů. To je také zřejmé ze skutečnosti, Ńe všichni zakládající členové byli akademickými 
příslušníky Německé univerzity v Praze; a dále, Ńe z prvních 40 řádných členů nejméně 32 byli 
rodilí sudetští Němci (zbytek tvořili „staro-Němci“ a Rakušané“).  
Pro „slovanské“ vědce byla vyhrazena „spolupráce“, nikoliv členství… První jména 
českých a slovenských profesorů, která se objevují ve zprávách CC, patří politickým 
uprchlíkům z r. 1945, stíhaným pro kolaboraci s Němci: Minister a. D. prof. dr. Durčanský, 
Gesandter, a Dr. Tiso…  
K vrcholnému uznání práce CC došlo v září 1991, kdy předseda vlády ČR Petr Pithart 
překročil práh budovy „Sudetendeutsches Haus“, aby navštívil ono „proslulé“ středisko 
bohemistiky. Pithart byl jedním z disidentů oddaných novému kursu české zahraniční politiky, 
kteří se snaŃili přesvědčit národ o jeho růŃové budoucnosti v „nové Evropě“. V Jihlavě se od roku 
1991 kaŃdoročně scházejí české a německé osobnosti veřejného Ńivota na pozvání organizace 
sudetoněmeckých katolíků Ackermann-Gemeinde a její české odnoŃe Nadace Bernarda 
Bolzana, aby přispěly k řešení česko-německé otázky.  
V roce 1995, na závěr sympozia s tématem „Češi a Němci – co nás bolí, co nás spojuje“, 
předseda nadace Bernarda Bolzana, Jaroslav Šabata, prominentní člen Charty 77 a v roce 1990 
člen kabinetu Petra Pitharta, předpovídal, Ńe obě strany se vbrzku propracují ke společné 
politické vůli.  
Na posledním Jihlavském sympoziu (na jaře 1997) německý velvyslanec Anton Rossbach uznal 
za vhodné, nalít Čechům čistého vína. Poukázal na to, Ńe text deklarace skutečně připouští v 
kritických bodech dvojí výklad. Význam tohoto prohlášení byl oficiální Prahou zlehčován jako 
diplomatické klábosení.  
;  
Jihlavě byla česká vláda podrobena kritice. Herbert Werner, předseda Ackermann-Gemeinde, jí 
vyčetl, Ńe se stále ještě odmítá setkat s představiteli sudetských Němců.  
Několik dnů nato se prezident Havel sešel k diskrétnímu téte-á-téte s mluvčím 
sudetoněmeckého „landsmanšaftu“ Franzem Neubauerem. Sudetští Němci neměli dobrého 
důvodu takové vítězství tajit před veřejností, takŃe Havel byl nucen setkání s Němci potvrdit. 
Jeho mluvčí přiznal, Ńe k setkání došlo, Ńe se však omezilo na potřesení rukou a na několik 
zdvořilostních frází. „Jediným konkrétním výsledkem“, dodal s obratností slona v obchodě s 
porcelánem, „bylo Havlovo ujištění, Ńe z uvaŃovaného česko-německého dialogu není nikdo 
vylučován.“  
Ve skutečnosti toto „potřesení rukou“, jakoŃ i nedávný vstup člena Společné komise historiků 
prof. Jörga Hoensche do sudetoněmeckého „landsmanšaftu“ znamená, Ńe vláda ČR jiŃ jedná 
přímo se sudetskými Němci o jejich poŃadavcích. Naposled, kdy se naše vláda uvolila jednat 
přímo se sudetskými Němci, to bylo na jaře 1938. Výsledkem byl debakl tzv. Karlovarských 
poŃadavků. …  
Bilaterální vyjednávání české vlády se Spolkovou republikou Německo odrazilo všeobecnou 
náklonnost disidentských kruhů učinit z našeho poměru k Německu pilíř československé 
zahraniční politiky. Velká většina disidentů jakoby po zhroucení sovětského panství ztratila 
rovnováhu a hned také našla oporu ve SRN, která se k ní v Praze i v samém Německu 
zachovala jako nejlepší přítel v nouzi.  
Václav Kural, kolega Jana Křena, dnes píše o debatách v disidentských kruzích z konce let 
sedmdesátých: „V debatě jsme došli k závěru, Ńe překonání sovětského hegemonismu nad námi 
není myslitelné bez česko-německého vyrovnání – jeŃ zase není myslitelné bez nového 
prozkoumání vývoje česko-německých vztahů v průběhu moderní  



historie“. Tato slova prozrazují jak velikášství malého českého člověka („překonání sovětského 
hegemonismu“), tak i jeho náklonnost k sluŃebnictví.  
Ministr zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Hans-Dietrich Genscher na nátlak 
odsunutých Němců jiŃ v únoru 1990 na prvním setkání s Jiřím Dienstbierem, ministrem zahraničí 
nového reŃimu v Praze, zdůraznil, Ńe „dobré sousedství obou národů vyŃaduje vyřízení několika 
sporných záleŃitostí; jednou z nich je otázka odsunu.“  
Československá vláda odmítala hrát trumfy, které drŃela – prohlášením vítězných Spojenců z 5. 
června 1945 o poráŃce Německa a Postupimskou dohodou z 2. srpna 1945 – a dala se svést k 
bilaterálnímu vyjednávání s německým kolosem. Naivně se spoléhala na vděčnost Němců za 
prohlášení Charty ve prospěch sjednocení Německa a nezodpovědně propásla šanci dát kauzu 
Československa na pořad konference „4+2“ (delikátně takto pojmenované, aby se nemluvilo o 
vítězích a poraŃených), na které by se mohla spoléhat na podporu čtyř vítězných velmocí, jak to 
učinilo s úspěchem Polsko. Ač okolnosti roku 1990 jsou v mnohém odlišné, přece jenom se zde 
vtírá vzpomínka na rok 1934, kdy Hitler uzavřel s Polskem smlouvu, jeŃ měla zavést „novou fázi 
ve vztazích mezi Německem a Polskem“, avšak skončila tragédií, nejprve pro ČSR a pak pro 
Polsko.  
„V podstatě to byla věc důvěry v partnera“, komentoval Radko Břach rozhodnutí praŃské vlády 
disidentů dát se cestou bilaterálního jednání s Německem, a dodal delfské orákulum: „Kdyby se 
tento počáteční krok československé zahraniční politiky ukázal nesprávným , musela by se 
neúčast ČSR na konferenci 4+2 označit za chybu“. A tak od roku 1990 se otázka dobrého 
sousedství stále zřetelněji stává otázkou dobré vůle silnějšího. Česká politika vůči Německu, 
inspirovaná disidenty, kteří věřili, Ńe opření o Německo je conditio sine qua non pro únik ze 
sovětského jařma (pokud tato naivnost nezakrývala pocity vděčnosti za nabídnutý chléb), spolu 
s nonšalantním rozloŃením Československa ve dva sotva Ńivotaschopné díly, bude bezpochyby 
zapsáno na černých stránkách naší národní historie.  
KdyŃ se ukázalo, Ńe odstranění překáŃek k dobrému sousedství nebude věc jednoduchá, ministři 
Genscher a Dienstbier zvolili tradiční cestu politiků v nesnázích: dali věc do rukou „odborníků“. 
„historizace“ sudetoněmeckých poŃadavků, stará taktika Collegia Carolina a jeho 1. předsedy 
prof. Seibta, poskytovala vše, čeho bylo zapotřebí. Genscherovým prvořadým cílem bylo 
sjednocení rozděleného Německa a k tomu potřeboval dobrou vůli vítězných velmocí.  
V této kritické době si nemohl dovolit podezření ciziny, Ńe spojené Německo bude opět 
představovat nebezpečí pro jeho sousedy a celou Evropu. Zdlouhavé historické sedánky by 
měly také dokázat sudetským Němcům, Ńe na ně nebylo úplně zapomenuto. Na české straně 
„historizace“ tohoto politického problému měla velkého přítele v Janu Křenovi. Ustavená 
Společná komise německých a českých (a slovenských) historiků je tudíŃ orgán veskrze 
politický, ač jeho členové jsou historici… Ještě přesvědčivější důkaz o podřazenosti češtiny byl 
podán na Filosofické fakultě UK na přednášce dr. Jiřího Pešky v rámci konference o česko-
německých vztazích. Celý pořad se odbýval v němčině, přestoŃe mezi posluchači byli jen dva či 
tři účastníci z Německa. Omluva předsedajícího, Ńe nemohl sehnat tlumočníka, zněla dutě, 
neboť Pešek četl svou velmi dlouhou přednášku z německého textu. Tím se také potvrzuje, ač 
to asi není nikde napsáno, Ńe oficiálním jazykem Společné komise českých a německých 
historiků je němčina. To je jen povrchní příznak asymetrie, kterou je poznamenána zdánlivě 
paritní společná komise českých a německých historiků.  
Podstatná nesouměrnost je v tom, Ńe předmětem Komise jsou dějiny českého národa, a nikoliv 
dějiny národa německého. Jak rozumět našim politikům, kteří se zřekli vyjednávání s 
Německem?  



K této asymetrii byli naši historici vedeni konceptem „Geschitsbewältigung“, který přijali od 
německých kolegů, jakoby odsun sudetských Němců se všemi bezprávními excesy, byl i jen 
přibliŃně srovnatelný s tím, čím Třetí říše počastovala český národ, Evropu a celý svět. Po tuto 
paralelu, spolu s násilným nahraŃením českých národních dějin nadnárodními dějinami 
českomoravského prostoru, je slovo „Geschichtsvergewältigung“ mnohem vhodnější… Po 
listopadu 1989 jsou na přání Německa zpitvořeny ve jménu „Bundesrepublik Europa“. Je 
pozoruhodné, Ńe za … deformací je vidět stín českého historika.  
Bořivoj Čelovský, Mnichovský syndrom, r. 2000  
**********************  

Havel si přál návrat sudetských Němců i jejich 
majetku  
Autor: Adam B. Bartoš  
16.2.2011  
Karel Schwarzenberg a Václav Havel připravovali v 90. letech dohodu s Německem, která by 
sudetským Němcům umoŃnila návrat a vrácení majetku.  
Bylo to v květnu 1991, kdy Václav Havel společně s německým kancléřem Helmutem Kohlem 
vypracoval v rozhovoru mezi čtyřma očima pětibodový balíček.  
Ten mimo jiné navrhoval pro sudetské Němce moŃnost návratu, získání státního občanství a na 
jeho základě i moŃnost získat prostřednictvím kuponové privatizace půdu a majetek.  
Nabídka to byla tak velkorysá, Ńe ji Havel raději ani představil veřejnosti. Naštěstí pro Českou 
republiku neinformoval ani Kohl o tomto návrhu svého ministra zahraničí ani předáka sudetských 
Němců, čímŃ nechal návrh vyznít do ztracena.  
Píše o tom rakouská novinářka schwarzenbergského rakouského týdeníku Profit (obdoba 
českého Respektu) Barbara Tóthová ve svém německy psaném Ńivotopise Karla 
Schwarzenberga, který vyšel i v českém překladu.  
Dotýká se na několika stránkách Schwarzenbergovy role v usmiřování s Němci, kterou je dobré 
si připomenout pro pochopení i nedávných událostí na české politické scéně, kdy 
Schwarzenberg pozval do Prahy na historicky první návštěvu bavorského premiéra Horsta 
Seenhofera i s mluvčím sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndem Posseltem.  
Německou delegaci Schwarzenberg hostil a jednal s nimi, s oběma muŃi se setkal i premiér Petr 
Nečas, třebaŃe se původně dušoval, Ńe s Posseltem si ruku nepodá. Nakonec si ji podal, i kdyŃ 
se to média neměla dozvědět. Schwarzenbergovo počínání, které tehdy řada politiků odsoudila, 
není ale v kontextu jeho působení z počátku devadesátých let po boku Václava Havla nijak 
překvapivé.  
TatáŃ kniha popisuje, jak – kdyŃ po výše zmíněném návrhu z května 1991 uvízly českoněmecké 
rozhovory přes léto na mrtvém bodě – Havel tehdy vybavil svého kancléře potřebnými 
kompetencemi a vyslal ho do Kohlova letního sídla v St. Gilgen, aby rozhovory oŃivil.  



Jednání, ze kterého neexistuje záznam, trvalo celých šest hodin – aŃ do půl druhé v noci. Politici 
se dohodli, Ńe se dohodnou a Ńe se sejdou ještě jednou – 1. září 1991 a to na 
schwarzenberském zámku v Scheinfeldu v Bavorsku. AŃ tam se podařilo uzavřít kompromis, 
který otevřel cestu pozdější česko-německé smlouvě o dobrém sousedství a přátelské 
spolupráci.  
A byl to opět Schwarzenberg, který stál za s rozpaky přijímaným Havlovým gestem, které učinil 
ještě předtím, neŃ se stal československým prezidentem. Soukromý dopis tehdejšímu 
prezidentovi Spolkové republiky Německo Richardu von Weizsäckerovi (ve funkci byl od roku 
1984 do roku 1994), ve kterém se Havel omluvil sudetským Němcům, proběhl prý na 
Schwarzenbergovo doporučení.  
„Za svou osobu odsuzuji – stejně jako řada mých přátel – poválečný odsun Němců. VŃdycky 
jsem ho povaŃoval za hluboce nemorální čin, který přivodil nejen Němcům, ale snad ještě ve 
větším měřítku Čechům samotným, jak morální, tak i materiální škody,“ řekl tehdy Václav Havel.  
Ten, kdo dal podnět k tomuto Havlovu dopisu, byl právě Karel Schwarzenberg, kterého si Havel 
přivedl na Hrad jako svého kancléře, ale byl s ním v úzkém kontaktu ještě v době disentu. 
Disidenti tehdy Schwarzenberga navštěvovali například v jeho vídeňském paláci.  
„Nápad pochází od kníŃete,“ přiznal tentýŃ den, co dopis odešel, Havel svému kamarádovi z 
disentu Vilému Prečanovi, který se na Schwarzenbergově scheinfeldském sídle staral o archiv 
samizdatové literatury. „Přál bych si, aby věděl, Ńe na jeho rady nezapomínám,“ dodal tehdy.  
A byl to pro změnu Prečan, kdo se zase postaral o to, aby tento Havlův dopis Weizsäckerovi 
nezapadl, ale aby se o něm prezident veřejně zmínil a tím pádem mu (ale i Havlovi) dodal 
publicity. Havlovi přátelé tehdy počítali s tím, Ńe tento kok můŃe Havlovi pomoci v jeho 
kandidatuře na prezidenta.  
Prečan tak dostal za úkol přesvědčit Němce, Ńe by Havel zveřejnění dopisu uvítal. To se 
nakonec podařilo a Weizsäcker ve svém televizním projevu dopis zmínil a citoval z něj. Označil 
psaní za „pozoruhodné“, Havla za „čekého bojovníka za svobodu“ a jeho čin za „příklad mravní 
síly a lidské moudrosti“.  
Poté následovaly první dvě zahraniční cesty nové české reprezentace (Havel, Dienstbier) právě 
do Berlína a Mnichova. Tyto jednostranné kroky ale na tehdejší domácí politické scéně 
způsobily značný rozruch a Havel si za ně vyslouŃil tvrdou kritiku.  
Vazby Václava Havla a okruhu disidentů na sudetoněmecké hnutí ale pocházejí z ještě dřívější 
doby. Podle řady svědectví získával disent peníze i od sudetoněmeckého landsmanšaftu, na 
čemŃ se měl údajně podílet sám Schwarzenberg.  
Právě zde je třeba vnímat pozdější vstřícnost politiků blízkých Havlovi (Petr Pithart, Cyril 
Svoboda a další) vůči sudetským Němcům, jejich návštěvy na sudetoněmeckých srazech a 
vazby KDU-ČSL a politiků dalších stran do Bavorska.  
http://www.euportal.cz/Articles/7246-havel-si-pral-navrat-sudetskych-nemcu-i-jejich-
majetku.aspx  
**************************  
http://www.prasevzite.estranky.cz/ 

Havel? Prase v žitě!  



Osvícený prezident - selektivní 
humanista - nešťastná Jugoslávie  
PhDr. Jiří Jaroš Nickelli  
Jak napsaly Novinky.cz ze 7. 3. 2011, náš současný prezident pan Klaus se střetl s 
exprezidentem panem Havlem v otázce vojenské invaze západu jak vůči bývalé Jugoslávii, tak 
vůči současné Libyi. Exprezident označil libyjského předáka Kaddáfiho za „šíleného zločince“, 
jehoŃ je nutné odstranit. Svůj varovný prst opřel o tvrzení, které připomíná bývalé „Poučení z 
krizového vývoje v Československu“, jak je stvořili normalizátoři. Prohlásil - „O Miloševičovi se 
čtyři roky debatovalo, ale opatrnická prodleva se nevyplatila, spustila naopak bezpočet hrůz“. Na 
to prezident Klaus připomněl našemu exprezidentu Havlovi, Ńe měl zásadně rozdílný názor jak 
na agresi v Jugoslávii, tak má odlišný názor na zásah v Libyi. Pan prezident Klaus údajně 
prohlásil: „A nejfatálněji jsem s ním nesouhlasil v momentě, kdyŃ chtěl bombardovat Bělehrad. A 
nesouhlasím s ním ani v této věci.“ Tak pravil náš současný prezident.  
Jako příslušníci Čs. obce legionářské i jako prostí občané republiky nemůŃeme jinak, neŃ 
naprosto souhlasit s prezidentem Václavem Klausem. Pan prezident Klaus totiŃ projevil 
mnohokrát nejen hlubokou znalost historie Jugoslávie, ale téŃ pochopení pro situaci naprosto 
nevinného srbského obyvatelstva zaniklé svazové Jugoslávie. Pan prezident chápal, Ńe rozvrat v 
Jugoslávii není jen produktem jakéhosi černobílého střetu „srbských zločinců“ na jedné straně a 
„andělských Albánců, Bosňanů, Chorvatů“ atd. na straně druhé. Tuto umělou barikádu nevyrobili 
ani Srbové, ani Chorvati ani Bosňané, ani muslimové,a dokonce ani Albánci sami ze své vůle. 
Byli k tomu iniciováni satanskými praktikami, a horami financí, zbraní, munice a výstroje 
z tzv. západních demokracií – a především z Německa.  
K pravdivému obrazu dění v Jugoslávii je třeba říci toto. Je obecně známo, kolik zbraní, 
uniforem, munice a výstroje putovalo různými cestami ze skladů zaniklé východoněmecké 
armády do Bosny, do Chorvatska a zejména do Albánie.  
Kořeny společenské tragédie Jugoslávie jsou mnohem starší, neŃ současná odtrŃení 
Slovinska, Chorvatska a Bosny-Hercegoviny, neŃ odtrŃení Černé Hory, a neŃ mnichovské 
uloupení Kosova Srbsku. I jen průměrně vzdělanému zpravodajci by stačilo prostudovat 
například seriózní a faktograficky bohatě dotované práce profesorů Dolečka a Chossudovského 
o dějinách moderní Jugoslávie a o situaci v Bosně, na Kosovu, v Makedonii a v Albánii. Tento 
fakt ovšem glajšaltmédia pochopitelně zamlčují – cenzura mlčením násobená goebbelsovským 
lhaním o jugoslávských konfliktech, je stoprocentně produktivní. RovněŃ fenomén 
démonizovaného „dábla Miloševiče“ byl vyroben na objednávku vojenskoprůmyslových 
komplexů a zpravodajských sluŃeb, z nichŃ na čestném místě figuruje Deutsche 
Bundesnachrichten Dienst, není-liŃ pravda? Není pravda, Ńe celá desetiletí tato zpravodajská 
sluŃba a její skryté organizace financovaly nejhorší nepřátele Jugoslávie, ustašovce v Kanadě – 
stejně jako financovaly tzv. Svetový kongres Slovákov???  
AniŃ bychom se Miloševiče nějak zvláště zastávali, je faktem, Ńe pod jeho „ďábelskou knutou“ se 
Srbům a nakonec jistý čas i Albáncům nevedlo ve srovnání s jinými částmi světa podobné 
úrovně zvláště zle. A jeho tzv. klokaní proces v Haagu se nakonec zvrhl v právní frašku, která 
musela skončit jeho neobjasněnou smrtí, kterou mnozí specialisté povaŃují za justiční vraŃdu. 
Daleko více neŃ Miloševičova tzv. „nelidská diktatura“ ničilo Jugoslávii desítileté ekonomické 
embargo západu, které zasahovalo i do takových oblastí, jako je  



zdravotnictví naprostou absencí určitých léků pro obyvatelstvo! Sám mám v Srbsku i v Černé 
Hoře rodinu a něco o tom vím.  
Pa panu exprezidentu Havlovi nejvíce zaráŃí - a to by mělo vyzvednout z pohodlných křesel 
především jeho kavárenské intelektuální zastánce – jeho tzv. selektivní humanita. Tato 
humanita, která mává na jedné straně dobrotou vůči nebohým tzv. Kosovanům – Albáncům jako 
obětem jakéhosi srbského šovinismu, na druhé straně třímá plamenný meč vůči všem Srbům 
bez rozdílu pohlaví, věku a příslušnosti.  
Havlův postoj - „bombardovat Bělehrad“ jako jakési hnízdo satanismu, miloševičovství a 
„komunofašismu“ nápadně připomíná starý habsburský postoj „Nieder mit den Serben!“ 
Ten postoj, který vyvolal shnilé austromonarchii sebezáhubný tanec smrti. Zde je nutno 
připomenout, Ńe na rozdíl od germanofilského Záhřebu to vŃdy byl jen a jen Bělehrad, který byl v 
dějinách bombardován – poprvé Hitlerem, a podruhé NATO, svými bývalými spojenci z II. 
světové války! Pan Václav Havel, manifestní odpůrce kolektivní viny, kterou tak ohnivě 
odmítá pro tzv. sudetské Němce, ji neváhá automaticky a bez důkazů přisuzovat celému 
srbskému národu – od kojenců aŃ po starce, od bývalých komunistů aŃ po srbské monarchisty!  
Pan Havel chce léčit Srby tak, jak to kdysi zpívali Voskovec a Werich - „Na churavé zuby máme 
plomby – na churavá města háŃem bomby!“ Údajnou vinu jediného Miloševiče aplikuje na celý 
národ, včetně jeho zásadních odpůrců a případných obětí. Zde nejde jen o interpretaci 
pozitivistické historie, zde nejde jen o tzv. „počítání Ńivých a mrtvých“ na všech stranách 
konfliktů, zde jde o zásadní politický a především morální postoj k problému, zde jde téŃ o 
filozofii dějin. Jde o to, zdali přijmout či nepřijmout jakýsi morální kodex kolektivní odpovědnosti 
jednoho národa za olbřímí společenský rozvrat zaniklého soustátí a z něho pak odvodit systém 
trestání. Pak tu jde téŃ o otázku kompetence vnějších mocností k trestání vnitřních poměrů státu, 
který nevyvolal Ńádnou vnější agresi.  
Ti, kdoŃ záměrně stavějí na rovinu hitlerovské Německo na jednu stranu a rozvrácenou 
Jugoslávii na druhou stranu, systematicky lŃou. Jugoslávie byla nejméně od konce II. světové 
války stát, který nepoŃadoval územní zisky a nenapadal jimi Ńádné sousedy tak, jak to činil 
Hitlerův lupičský Grossdeutschland! Nejen historikové a sociologové by se měli pozastavovat 
nad tím, jak je vůbec moŃné přičítat zaniklé Jugoslávii jakési vnější agresivity a vinit z toho jakýsi 
„Miloševičův fašismus“, jak nám to namlouvá uŃ léta západní, ponejvíce německá a rovněŃ jistá 
americká propaganda (v U.S.A nejsou pouze jestřábové proti Jugoslávii, je tam téŃ uměřená a o 
objektivitu snaŃící se vrstva společnosti).  
Války a vzájemné střety národností a sociálních skupin (počítaje v to skupiny náboŃenské) lze 
dnes s téměř 99% jistotou označit za uměle a zvnějšku - zejména z určitých německých kruhů - 
vyvolané konflikty, které pak byly zvnějšku systematicky rozdmýchávány a Ńiveny hmotnou i 
peněŃní podporou válčících stran. V Titově Jugoslávii aŃ do 80. let byly střety a konflikty toho 
druhu buďto Ńádné, anebo latentní či minimální. Ne nadarmo se v jistých částech dnes slavně 
„samostatných“ zemí objevují nápisy typu „Tito, vrať se!“.  
Pan Václav Havel jako přední obhájce lidských práv, zejména vzdálených etnik jako Tibeťanů, 
by měl snad zváŃit, Ńe rovná práva by měli mít téŃ občané a obyvatelé nám blízkých slovanských 
zemí, které jsou od nás vzdáleny pár stovek kilometrů, s nimiŃ máme nejen společné kulturní 
kořeny a příbuzný jazyk, ale téŃ mnoho mezníků v moderní historii počínaje rokem 1918 a konče 
rokem 1968. Ovšem dnes, v tzv. novém světovém řádu, jsou obrovské tlaky na to, aby 
všechny tyto svazky slovanských zemí byly zpřetrhány, atomizovány – a naopak, aby 
jednotlivé slovanské státy byly poštvávány systematicky proti sobě.  



Avšak zpět k panu Havlovi – jako legionáři se domníváme, Ńe lidská práva nejsou nic 
selektivního. łe platí stejně tak pro Němce, Rakušany, Maďary jako pro Čechy, Slováky, Poláky, 
Ukrajince, Rusy, Slovince, Chorvaty, Bulhary Albánce, Makedonce, Černohorce, Kurdy, Araby, 
Libyjce, Turky, łidy, Řeky, Armény, Gruzínce, Čečence atd. atd. - takŃe podle pana Havla 
Srbům a jejich dětem rozřezávaným na orgány v Kosovu „neznámými pachateli“(!!) lidská práva 
neplatí??  
Na ně musely být posílány bomby – na civily, Ńeny a děti, které létaly po zásahu porodnice v 
Bělehradě i s postelemi?? Máme za to, Ńe pan humanista Havel obhajuje neobhajitelné. 
Bombardování Bělehradu, Nového Sadu a všech jugoslávských měst a míst nezpůsobil 
Ńádný Miloševič – to způsobilo NATO, vyšlé z Atlantické charty, NATO, které mělo hájit 
demokracii a zejména lidská práva a lidské bezpečí. A co hájily jejich bombardéry?? Vznik 
pastátu Kosovo?? Vznik „laŃne drŃave“, jak Kosovo správně nazývají Srbové své ukradené 
území, ukradené proti mezinárodnímu právu a proti rezoluci OSN? Vznik státu, kde srbské 
matky a Ńeny marně hledaly své děti a manŃely, kteří byli rozřezáváni na orgány, které pak 
putovaly do sanatorií různých magnátů?? Kde ti Albánci, kteří projevili sebemenší snahu o 
dorozumění se svými sousedy Srby, byli sami trestáni?? A toto vše se vydává za civilizovanou 
„normalizovanou“ společnost podle evropských kritérií práva a pořádku. Kdopak to spouštěl ty 
„hrůzy“ v Srbsku, na Kosovu, v Bosně a jinde. Byly to srbské Ńeny a děti? Byly to jen a jen 
„Miloševičovi Ńoldáci, paravojenská soldateska, srbští vrahové“ atd. jak jsou paušálně nazýváni v 
jistých západních médiích.  
Neřádili v Bosně od začátku války téŃ Ńoldáci Usámy bin Ládina na muslimské straně? 
Údajně jich bin Ládin poskytl dvacet tisíc! Kdopak to řádil ve vesnicích kolem Srebrenice?? 
Kdopak to navýšil počty zabitých Chorvatů a muslimů ve Srebrenici z nějakých 6000 obětí aŃ na 
70.000 obětí a nikdy to neopravil?? Kolik srbských obětí u Srebrenice vlastně bylo? Byly to 
čtyři tisíce, bylo to pět tisíc, bylo to 6500 obětí? A tyto srbské oběti, které byly zabity dříve 
ne ty chorvatské a muslimské, nemají právo na veřejnou publicitu, na důstojné pohřby, a 
na stejnou úctu?? Poukazy a vyčítáním „Ńivých - mrtvých“ všech jugoslávských konfliktů – 
pokud je nečiníme přesně – se ovšem nikam nedostaneme. A i kdyŃ bychom dospěli k relativně 
přesným číslům, pak je to opět jen ukázka všeobecné válečné hrůzy, nikoli míra zavinění 
jednotlivých stran! Nelze zamlčovat oběti ani zločiny Ńádné strany konfliktu. Na druhé straně 
však nelze paušálně odsuzovat a démonizovat jednu stranu na úkor druhé. Nelze zamlčet ani 
zločiny se strany srbské, ani z druhých stran. Avšak nelze je ani maximalizovat.  
Ovšem lze zjistit p ř í č i n y konfliktu. JiŃ dnes lze konstatovat, Ńe zavinění válečných 
střetů v Jugoslávii iniciovaly fašistické, šovinistické skupiny uvnitř jednotlivých zemí, 
podporované ze zámoří i z okolní Evropy. U zrodu těchto konfliktů pak stála systematická 
iniciativa jistých - převáŃně n ě m e c k ý c h - kruhů. Těch kruhů, které po desetiletí 
nenáviděly titovskou Jugoslávii. Těch kruhů, které po desetiletí usilovaly o rozbití 
nenáviděné slovanské Jugoslávie. Těch kruhů, které spatřovaly v rozbití Jugoslávie 
„odplatu za rozbití starého Rakouska a za německou prohru II. světové války“. Těch kruhů, 
které po desetiletí jako protiváhu Jugoslávie podporovaly velkou Albánii a samostatnou 
Makedonii. Těch kruhů, které jako první mezinárodně uznaly samostatné Slovinsko, Chorvatsko, 
Bosnu a tzv. Kosovo. A konečně těch kruhů, které si přály a přeji definitivně vyhnat 
slovanský a ruský vliv z balkánského prostoru.  
Světoznámý reŃisér a tvůrce Emir Kusturica natočil jeden film, kde aktér praví : „Fašista začal“.  



Ano, je to přesně tak. Zločiny a rozbití Jugoslávie nezačal ani Slovinec, ani Chorvat, ani 
Srb, ani Černohorec, ani Makedonec, dokonce ani Albánec. Začal to fašista.  
ČSOL Brno  
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/phdr-jiri-jaros-nickelli-osviceny-prezident-selektivni-humanista-
nestastna-jugoslavie.html  
***********************  

Znovu otevřený dopis exprezidentovi 
Václavu Havlovi  
Krátké připomenutí k 8. výročí pádu Bagdádu  
8.4.2011  
VáŃený pane Havle,  
den 9. duben se stal smutným datem v soudobých dějinách Iráku a jedním z mezníků jeho 
historie. Tento den, označovaný jako Výročí okupace, padl Bagdád do rukou dobyvatelů a celá 
země přešla od hrůzné diktatury k hrůzné okupaci. TěŃce zkoušený Irák se ani po osmi letech 
nemůŃe vymanit z následků ilegálního a barbarského činu.  
Často zmiňovaná spekulativní argumentace „Byl snad diktátorský reŃim Saddama Hussaina 
lepší neŃ dnešní?“ neospravedlňuje vyhlášení války a nemůŃe nikoho zbavit historické, právní a 
morální odpovědnosti. Dnes probíhající lidové revoluce v arabských zemích navíc jasně 
dokazují, Ńe se utlačované národy mohou vymanit z totalitních reŃimů vlastním přičiněním – bez 
„bratrské invaze“.  
Podívejme se na některé titulky Ńivotní reality v novém Iráku a právě tak na dnešní politické 
zřízení - plod poválečného uspořádání.  
 
 více neŃ milion nevinných padlých Ńivotů,  
 
 miliony vdov a sirotků bez domova,  
 
 miliony utečenců a uprchlíků,  
 
 statisíce sekulárně smýšlejících lidí pronásledovaných nově nastoleným primitivním řádem,  
 
 elita společnosti (intelektuálové, spisovatelé, lékaři, inŃenýři, umělci, herci, básníci, skladatelé, 
novináři, vysokoškolští učitelé, pedagogové, badatelé, vědecké kádry a další) musela prchnout 
před represí nového řádu do arabských a jiných zemí světa,  
 
 stovky tisíc terorizovaných křesťanů musely utéct do ciziny, nevyjímaje vyznavače dalších 
náboŃenství,  
 
 stovky zavraŃděných novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků,  
 



 
 desítky tisíc lidí, včetně nezletilých, byly bez obvinění či řádného soudu zatčeny a jsou v 
Ńalářích vládních represivních struktur, které často podléhají vůli jednotlivých vládnoucích 
politických stran,  
 
 neprosté selhání v zajišťování základních Ńivotních podmínek jako je pitná voda, elektrická 
energie, základní zdravotní péče, školství a doprava,  
 
 rozrůstání chudoby, nemocí, nezaměstnanosti a negramotnosti,  
 
 likvidace irácké sekulární společnosti ve prospěch nastolení pseudo-theokratického systému,  
 
 brutalita vůči bezbranným demonstrantům, potlačování svobody projevu, svobody 
shromaŃdování a práva na protest a zavedená praxe mučení internovaných a uvězněných,  
 
 všudypřítomná korupce ve vrcholném státním aparátu, vytunelování veřejných financí a 
absolutní privilegia vládnoucí oligarchie,  
 
 nekompetentní a zkorumpovaný reŃim s doktrínou sektářství a s politikou rozporcování 
státního aparátu a státních financí,  
 
 a mnoho dalších.  
 
VáŃený pane Havle, dovolujeme si Vás – v otázce Iráku – znovu vyzvat k veřejné nápravě 
vlastního postoje, který jste zaujal v době příprav na invazi. Ve jménu humanismu a principu 
vyšších hodnot, pro vlastní historický kredit a pro morální odpovědnost je nezbytné se jasně 
vyjádřit – byť dodatečně – k tehdejšímu irelevantnímu postoji.  
Jsme přesvědčeni, Ńe ještě nevypršel čas distancovat se od invaze do Iráku – od tohoto 
válečného dobrodruŃství bývalé americké administrativy. Nadešel však čas omluvit se iráckému 
lidu za nevinné oběti a za nelidské strádání a utrpení, které s sebou přinesla válka, jejíŃ následky 
proŃívá Ńalostně irácký lid dodnes.  
S úctou,  
Ing. Faisal Ismail, CSc., předseda  
Česko-irácké sdruŃení  
Praha, 8.4.2011  
http://www.zvedavec.org/prispevky/2011/04/4308-znovu-otevreny-dopis-exprezidentovi-vaclavu-
havlovi-.htm?PHPSESSID=30ein53ifabnk55ovp872h8315  
*********************************  



Další chyba humanitárního bombardéra 
Havla  
Poslanci: Intervence v Libyi?  
Autor: Petr Mašek  
7.3.2011  
Vojenský zásah v Libyi, jak o něm hovoří Václav Havel, by prý byl nebezpečnou chybou. 
Stanovisko exprezidenta, poŃadujícího vojenskou intervenci v případě pokračování 
občanské války většinou sjednocuje české poslance. Oslovení zákonodárci připouštějí 
vytvoření leteckého deštníku, kryjícího povstalce před útoky Kaddáfího bombardérů, 
přímou vojenskou intervenci ale nikoliv.  
"Osobně jsem ho měl za komického klauna. Vlastně celý svět ho měl za podivínského šaška. A 
celý svět se mýlil. Ukázalo se, Ńe to je šílený zločinec," naznačuje své pochybení při analýze 
libyjského vůdce český exprezident Václav Havel.  
PoŃaduje v případě pokračování bojů Kaddáfího vojáků proti povstalcům vojenskou intervenci 
mezinárodních sil. Svým postojem ale vyvolal reakci svého nástupce Václava Klause. Ten při 
křtu své knihy "Rok osmý" uvedl, Ńe s Havlem nesouhlasí v mnoha věcech. "Nejfatálněji jsem s 
ním nesouhlasil, kdyŃ chtěl bombardovat Bělehrad. Nesouhlasím s ním ani v této věci," nechal 
se slyšet prezident.  
A není jediným, kdo Havlovi opakuje jeho legendární termín "humanitární bombardování", 
ačkoliv konkrétně toto slovní spojení Havel ve skutečnosti nepouŃil  
"Domnívám se, Ńe během zásahu NATO na Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo 
nemůŃe pochybovat: nálety, bomby, nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně 
humanitární: to, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimŃ je dána taková priorita, která 
překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez 
mandátu Spojených národů," prohlásil Havel ve své památné řeči z roku 1999.  



Čtvrtstoletí od posledního bombardování  
"Zkušenost z Iráku by měla našeho humanitárního bombardéra minimálně varovat. Bylo by to 
stejné, legitimizovalo by to Kaddáfího v očích Libyjců," připomíná europoslanec KSČM Miroslav 
Ransdorf moŃné rozhořčení libyjských občanů při jakékoliv zmínce o vojenské intervenci za 
účasti Západu.  
Letadla s výsostnými znaky USA by se totiŃ nad libyjské území vrátila takřka přesně po čtvrt 
století. 15. a 16 dubna 1986 provedlo americké letectvo sérii náletů jako odvetu za libyjský 
bombový atentát na americké vojáky, popíjející v jednom ze západoberlínských barů. Libyjská 
odpověď na dubnový letecký útok proběhla také ve vzduchu, obětí byli pasaŃéři a osádka letu 
PanAm 103 a 11 obyvatel skotského městečka Lockerbie. Kdo je ten hodný a kdo zlý?  
Na nebezpečí legitimizace Kaddáfího v případě vojenské intervence upozorňují všichni oslovení 
politici. "Velmi nerozumný nápad. Vojenský zásah je to nejhorší, co můŃeme v současné situaci 
provést. Je to munice pro Kaddáfího. Navíc ani dost přesně nevíme, kdo je tam Mirkem 
Dušínem a kdo Dlouhým Bidlem. Kaddáfí je samozřejmě diktátor, ale kdo je opozice stojící proti 
němu," ptá se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zahraničně bezpečnostní expert ODS Jan 
Vidím.  
A jedním dechem upozorňuje, Ńe i kdyby Aliance začala chřestit zbraněmi, v reálu uŃ tak 
akceschopná není. "Jsme v Iráku, jsme v Afgánistánu. Kde vezmeme další vojáky na případnou 
invazi do Libye? A jak to vlastně provedeme? Málokdo si uvědomuje, Ńe technicky je nemáme 
kudy do Libye dostat. Klasická invaze z moře by pak znamenala velké ztráty," varuje poslanec s 
tím, Ńe přímou intervenci cizích armád zřejmě nechce ani libyjská opozice.  
Vidímův stranický kolega, europoslanec Jan Zahradil ale poŃaduje od zemí EU a NATO jasné a 
konečné stanovisko, na čí straně vlastně stojí. "Je to boj mezi Kaddáfím a povstalci. Pokud 
vyloučíme přímou intervenci, tak určitou formou vojenské pomoci bychom se měli na stranu 
povstalců postavit. Taková jednání uŃ moŃná probíhají, mohly by proběhnout dodávky techniky a 
podobně," míní Zahradil.  
Čisté nebe nad bojištěm  
Podle posledních zpráv ze země by se povstalcům asi nejvíce hodily protiletadlové zbraně. 
AngaŃmá Kaddáfího letectva podporujícího postup vládních jednotek je zjevně pro výsledek bojů 
a především počet obětí naprosto zásadní. Vyhlášení bezletové zóny nad libyjským územím je 
tak zboŃným přáním povstalců, kteří se s poŃadavkem jiŃ obrátili na Radu bezpečnosti OSN. 
JenŃe její vyhlášení je jen málo pravděpodobné, takový nápad se nelíbí Rusku ani Číně, v rámci 
NATO je proti Turecko. "Bezletová zóna by měla být bezesporu vyhlášena co nejdříve," říká 
poslanec Vidím.  
Podle posledních informací prosakujících z území drŃených povstalci uŃ je ale situace tak 
kritická, Ńe zaznívají i Ńádosti o přímou leteckou podporu, jinými slovy bombardování útočících 
Kaddáfího jednotek. "My ale nemáme přesné informace, co se tam děje, a nebudeme je mít 
dříve, neŃ je dodají pozorovatelé EU a OSN," upozorňuje poslanec VV Viktor Paggio. I on je toho 
názoru, Ńe jakákoliv vláda vzniklá s podporou zahraničí by byla vnímána jako proamerická, coŃ je 
voda na mlýn pro radikální islamisty.  
Nesedět s rukama v klíně  



Podle šéfa braně-bezpečnostního výboru sněmovny Františka Bublana by ale bylo chybou sedět 
s rukama v klíně. "S otevřeným zásahem bych asi váhal, máme zatím jen kusé informace. 
Václava Havla ale svým způsobem chápu. Jeho postoj je ovlivněn humanismem a 
přesvědčením, Ńe útok na Kaddáfího jednotky sice přinese oběti, ale mnohem méně neŃ kdyŃ 
Západ nezasáhne. Nechat tu válku běŃet bez vměšování, to znamená zničenou Libyi a mimo jiné 
i obrovskou vlnu uprchlíků, se kterou si budeme muset poradit," varuje pro server 
ParlamentníListy.cz Bublan.  
Některé politiky ale nenechávají chladnými Havlovy dřívější postoje k akcím NATO či samotných 
USA, ke kterým exprezident zatím vŃdy zaujal kladné stanovisko. Kromě zmíněného 
"humanitárního bombardování" Jugoslávie jde o Havlův podpis pod dokumentem, v němŃ osm 
evropských státníků v lednu 2003 podpořilo americkou invazi do Iráku či dřívější Havlova 
podpora akce v Afghánistánu.  
Ale není sociální demokrat jako sociální demokrat. Nejen Bublan, ale i Lubomír Zaorálek varuje 
před čekáním a pasivitou. "Zásah je nemoŃný bez mandátu OSN. NemůŃeme riskovat, Ńe se 
podobné kroky obrátí proti nám. Aktivní ale být musíme včetně humanitárních akcí," Ńádá 
místopředseda sněmovny a zahraniční expert ČSSD.  
Pokrytci a stíhačky made in France  
Narozdíl od převáŃně váhajících poslanců má na věc vcelku jasný názor politolog Rudolf Kučera. 
Havla naprosto chápe. "Veškerá jeho podpora včetně toho, pro co se vŃil termín humanitární 
bombardování, je projevem Havlava ryzího humanismu. Kosovo, Irák, Afghánistán, tam všude 
ho k jeho výrokům vedla myšlenka, Ńe mezinárodní společenství má zasáhnout všude, kde 
dochází k násilí. On to chápe tak, Ńe Ńádný reŃim nemá právo masakrovat civilisty. A já plně 
chápu Havla," říká pro ParlamentníListy.cz Kučera.  
Známý český politolog pak tvrdě kritizuje především Evropu v čele s Francií za pokrytectví, se 
kterým se staví k libyjskému problému. "Z toho je silně cítit fakt, Ńe především pro Francii byl 
Kaddáfího reŃim dobrým obchodním partnerem. Francie je takovým komplicem diktátorských 
reŃimů. Znám spoustu Afričanů, kteří nesnáší francouzské prezidenty," napadá prý Kučeru při 
pohledu na fotografie Kaddáfího letounů typu Mirage, které jsou francouzské provenience.  
Nesouhlasí také s názorem, Ńe by Libyjci v případě vojenské intervence výrazněji protestovali. 
"Dnešní vojenské technologie umoŃňují chirurgicky přesné zásahy. Vyřazení libyjských letišť, 
muničních skladů ba dokonce Kaddáfího těŃké techniky není technický problém," upozorňuje 
politolog.  
Koláž: hns  
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/poslanecka-snemovna/190743.aspx  
****************************  



Projev, na který se nezapomíná !  
Slova Václava Havla v roce 1989  
»Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let 
tvrdila oficiální propaganda, Ńe jsem nepřítelem socialismu, Ńe chci v naší zemi obnovit 
kapitalismus, Ńe jsem ve sluŃbách imperialismu, od něhoŃ přijímám tučné výsluŃky, Ńe chci být 
majitelem různých podniků… Byly to všechno lŃi, jak se záhy přesvědčíte, protoŃe tu brzy začnou 
vycházet knihy, z nichŃ bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, Ńe funkci prezidenta 
vezmu na jedno funkční období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji 
na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší Ńivotní úroveň v ČSFR, sám 
odstoupím z funkce.  
V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůŃe mít tak 
velké pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty 
spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, Ńe by měly být daleko větší, neŃ jaké poskytovalo 
to, co mnozí nazývají socialismem. MoŃná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: O 
republice lidské, která slouŃí člověku, a proto mám naději, Ńe i člověk poslouŃí jí.  
Za svůj třetí úkol povaŃuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, Ńen, 
nemocných, těŃce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec občanů kteří jsou na tom z 
jakýchkoliv důvodů hůře neŃ ostatní. łádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou 
mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují.  
Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, 
nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na 
předchozí vládce nemůŃeme nejen proto, Ńe by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, Ńe by to 
mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat… Všichni chceme 
republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny poniŃující přehrady mezi 
různými společenskými vrstvami, republiku, v níŃ se nebudeme dělit na otroky a pány. TouŃím po 
takové republice více neŃ kdo jiný. Náš stát by uŃ nikdy neměl být přívaŃkem či chudým 
příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných  



mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich 
rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, Ńe se 
bude zdraŃovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude 
zdraŃování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně 
dalších dokumentů a ministři na tiskových konferencích, Ńe jejich úsilím je, aby přechod od 
neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti 
nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena 
cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v 
nejbliŃších měsících. łádné gigantické zdraŃování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři 
systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.  
JiŃ nikdy do Ńádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích 
do školství a kultury… Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla 
k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši 
ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí Ńádné NEJDE TO.«  
Připomněl Petr Cibulka  



Václav Havel: Projev k občanům před volbou 
prezidenta republiky 1989  
Československá televize, 16. prosince 1989  
Dobrý večer, milí přátelé,  
především děkuji Československé televizi, Ńe mi umoŃnila říct vám několik věcí. Napsal jsem si to 
dnes dopoledne a budu to číst z papíru, protoŃe nemám rád podvody, a odsuzuji, kdyŃ politici 
čtou své proslovy ze čtecího zařízení na kameře a předstírají, Ńe mluví spatra. Podvodů bylo v 
této zemi uŃ dost.  
Nejprve bych měl říct něco o sobě. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, Ńe jsem nepřítel 
socialismu, Ńe chci v naší zemi obnovit kapitalismus, Ńe jsem ve sluŃbách světového 
imperialismu, od něhoŃ přijímám tučné výsluŃky, Ńe chci být majitelem různých podniků a 
vykořisťovat v nich lidi, a tak dále a tak dokola. Byly to všechno lŃi, jak se záhy přesvědčíte, 
protoŃe tu brzy začnou vycházet mé knihy, z nichŃ bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. První z 
nich vyjde v těchto dnech. Nemluvím o tom proto, Ńe bych chtěl kohokoli teď zdrŃovat svou 
osobní obhajobou, ale proto, Ńe se o mně hodně mluví a Ńe z hlediska naší země není zcela 
bezvýznamné, kdo jsem a co si myslím. Také bych měl o sobě říct, Ńe jsem se vŃdycky snaŃil 
říkat a psát pravdu, a to bez ohledu na to, zda se to vládě líbí nebo ne, a Ńe jsem za to byl 
několik let ve vězení.  
Zítra tomu bude měsíc, co pohotovostní jednotky brutálně zmasakrovaly pokojnou manifestaci. 
Studenti si chtěli připomenout padesáté výročí podobného masakru, kterého se dopustili nacisté 
na jejich tehdy studujících dědečcích. Stávkou, do které před měsícem studenti vstoupili, začalo 
cosi, co bude s odstupem času teprve pojmenováno. Pracovně tomu říkáme pokojná revoluce. 
Studentům vděčíme všichni za to, Ńe této revoluci dali její krásně mírumilovnou, důstojnou, 
pokojnou, a řekl bych přímo láskyplnou tvář, kterou dnes obdivuje celý svět. Byla to vzpoura 
pravdy proti lŃi, vzpoura čistoty proti špíně, vzpoura lidského srdce proti násilí. Ke studentům se 
vzápětí přidali divadelníci a posléze celá kulturní obec. I to bylo důleŃité: pomohlo to obohatit tuto 
revoluci o její kulturní rozměr. Bylo to v tra-dici této země: po desetiletí, ba po staletí to byla totiŃ 
kultura, která pronášela temnými dobami ideu naší národní svébytnosti. Kulturní obec se 
zaslouŃila o to, Ńe jsme mohli navázat na naše nejlepší tradice, spojené s ideálem míru. 
Představují je jména Jiříka z Poděbrad, Komenského, Havlíčka, Štúra, Masaryka, Štefánika, 
Patočky.  
Posléze se závratnou rychlostí probudil celý národ. Ukázalo se, Ńe jeho občanská kultura, 
svobodomyslnost a humanita byly sice dlouho potlačovány, dušeny a ničeny, ale zničeny nebyly. 
Dřímaly a čekaly na svou chvíli. Všichni se divíme, jak se mohlo tak rychle stát tolik dobrých 
věcí. Rád bych připomenul, Ńe ve stínu oficiálně předstíraného klidu se dělo leccos, co příchod 
této chvíle připravovalo. Desítky a stovky lidí po celou dobu pracovaly. Byli to spisovatelé, kteří 
říkali pravdu a trpěli za to. Byli to stateční lidé, kteří – ať uŃ v Chartě 77, nebo mimo ni – 
pronášeli pochodeň svobody temným lesem za cenu velkých obětí, včetně mnoha desítek let, 
které – sečte-li se to – strávili ve věznicích. Byl tu náš exil,který za cenu mnoha obětí jiného 
druhu vydával české a slovenské knihy, politicky působil v celém světě a obětoval moŃnost 
pohodlného Ńivota v prosperujících západních zemích mravenčí práci pro naši věc. Svou práci 
vykonal kaŃdý člověk, který se nebál a nelhal v kaŃdodenním Ńivotě a nebál se témuŃ učit svoje 
děti. Myslím, Ńe všichni, o nichŃ jsem mluvil, dosáhli toho, Ńe jsme dnes tam, kde jsme. Není čas 
na to, abychom se teď dohadovali, kdo se zaslouŃil víc, zda takzvaný disident či exulant, zda 
herec či dělník, zda student nebo zemědělec.  



V úterý tomu bude měsíc od okamŃiku, kdy vzniklo Občanské fórum. Byl to krok do neznáma. 
Občas je třeba udělat takový krok. Řídí-li se člověk svým svědomím, svým citem pro situaci, 
svým rozmyslem a má-li odvahu i schopnost rychle se rozhodovat, nemusí se toho bát. Buď to k 
něčemu bude, nebo ne. Ale zkazit se tím vlastně nic nedá. To věděl Masaryk, kdyŃ se rozhodl 
pro samostatný československý stát, to věděli i ti, kteří kdysi zaloŃili Chartu 77.  
Myslím, Ńe dnes uŃ můŃeme s jistotou říct, Ńe zaloŃení Občanského fóra byl krok dobrý. Je to 
pokus intelektuálně i akčně sjednocovat svobodomyslné lidi, vytvářet prostor k samostatnému 
občanskému chování a tím i k tvorbě zájmové, odborové a politické plurality. Není to Ńádná 
Národní fronta. Ta se zrodila za války a byla ustavena po válce – proto se tak bojovně jmenuje – 
jako sdruŃení jedněch k vyloučení druhých, aby se posléze stala manipulačním nástrojem 
komunistické strany a nakonec jen několika diktátorů, které postavil Stalin do čela strany. 
Občanské fórum tu není proto, aby občany manipulovalo, ale aby jim dalo příleŃitost být sami 
sebou. A je tu také proto, aby se soudobou mocí měl vůbec kdo – opřen o důvěru veřejnosti – 
jednat. Je nesmírně důleŃité a krásné, Ńe současně s Občanským fórem vznikla na Slovensku 
Verejnosť proti násiliu, sesterská iniciativa, vyrostlá zdola, přesně tak jako Občanské fórum. 
Těsná pracovní spolupráce těchto dvou iniciativ je zárukou, Ńe federalizovanou totalitu nahradí 
federace autentická. Bude chránit svébytnost našich dvou národů i všech národnostních menšin 
a etnických skupin.  
Občanskému fóru ani Verejnosti proti násiliu nejde o vlastní věc, o slávu, o moc ani o vlastní 
zásluhy. Jde jim o dobro této země. Přesto však neuškodí říct, Ńe zásluhou těchto dvou iniciativ 
byla z naší ústavy – ústavní cestou – vypuštěna klauzule o vedoucí roli komunistické strany, Ńe 
rezignoval prezident republiky a Ńe byla jmenována Vláda národního porozumění. To vše se 
stalo do 10. prosince, tedy do Dne lidských práv. Jednání, jimiŃ bylo těchto úspěchů dosaŃeno, 
byla nesmírně sloŃitá, ba řekl bych přímo dramatická. Nebyli jste u toho, ale aŃ bude čas a bude-
li vás to ještě zajímat, můŃete si poslechnout desítky hodin těchto jednání, jak jsme je nahráli na 
záznam. Nebyli jste sice u toho, ale přece jen vlastně byli: totiŃ morálně. Bez vaší odvahy, bez 
vašich ohromných manifestací a shromáŃdění, bez vaší stávky, bez kultury, s níŃ jste to všechno 
dělali, by s námi nikdo o ničem nejednal. Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu nejsou 
spiknutím nekomunistů proti komunistům; nejen proto, Ńe to vůbec není Ńádné spiknutí, ale i 
proto, Ńe důleŃitější, neŃ jakou stranickou legitimaci má dnes kdo v kapse, je, zda je přítelem 
demokracie a pokojné cesty k ní, anebo přítelem starých pořádků. Občanské fórum a Verejnosť 
proti násiliu doporučily do vlády některé komunisty, jako například pana docenta Komárka, a 
nedoporučují některé zkompromitované nestraníky. Milion sedm set tisíc komunistů netvoří 
nějaký jiný biologický nebo morální druh, neŃ jsme my ostatní. Většina z nich musela dvacet let 
mlčet tak jako my všichni a mnozí z nich dělali – byť s obtíŃemi – mnoho dobrých věcí. 
Promyšlený koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální otřesy, 
nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se moŃná někteří z vás obávají, připravovaly desítky 
dobrých lidí, mezi nimiŃ bylo mnoho komunistů, mnoho bývalých komunistů i nestraníků.  
Pravda ovšem je, Ńe totalitní systém se zaštiťoval komunistickou stranou, a Ńe tudíŃ všichni 
komunisté bez výjimky nesou zvýšenou odpovědnost za marazmus, v němŃ se naše země ocitla. 
To je zavazuje k tomu, aby z této odpovědnosti vyvodili příslušné důsledky a ještě víc neŃ všichni 
ostatní pracovali dnes pro svobodnou budoucnost nás všech. Týká se to i komunistických 
poslanců dnešního Federálního shromáŃdění. Nechtějí-li riskovat Ńivelné stávky, chaos a 
mezinárodní hanbu, prosím je, aby nekomplikovali situaci a nevystavovali se nebezpečí, Ńe je 
veřejnost odsoudí, ale aby pochopili volání této chvíle. Všechny komunisty pak prosím, aby – 
chtějí-li co nejrychleji obrodit svou stranu – dalido jejího čela její nejlepší lidi, totiŃ takové, s nimiŃ 
se dá pracovat a vůbec mluvit. Pan Adamec má velkou zásluhu: byl první, kdo se s námi začal 
bavit. Naše důvěra k panu Čalfovi, novému premiérovi, hodinu od hodiny roste. Budou-li si i jiní 
komunisté počínat jako on, bude to dobré pro oba naše národy a nemusíme se uŃ nikoho bát. 
Bát se nemusíme ani policie a je úkolem nás všech, abychom  



zabránili pokusům pronásledovat ty, kteří řídí dopravu, zajišťují pořádek a chrání nás před 
zloději, vrahy a násilníky.  
Československo nemá v této chvíli, jak víte, prezidenta. Čekají nás přitom náročné měsíce do 
svobodných voleb. TěŃko si umím představit, Ńe bychom si mohli dovolit luxus čekání a odkladů. 
Je třeba přijmout mnoho nových zákonů, vytvořit klima pro rychlé formování a profilování 
různých politických sil. Ty pak půjdou, ať uŃ s podporou Občanského fóra a Verejnosti proti 
násiliu, či samostatně, do svobodných voleb a budou základem demokratické plurality. Je třeba 
rychle uskutečňovat ekonomickou reformu, budovat a rozvíjet svobodné odborové a zájmové 
organizace, budovat záruky svobody projevu. Je třeba mnoho práce. Proto bychom měli mít 
brzo někoho vhodného na Hradě, nejraději do konce roku.  
Nejsme proti přímé volbě prezidenta, nejsme proti referendu jako takovému, naopak ho poprvé v 
dějinách tohoto státu navrhujeme jako ústavní institut. Přímé volby se nebojíme, občanská 
kultura je dnes uŃ tak velká, Ńe nelze v přímých volbách zvolit špatného prezidenta. łe 
demokracie zvítězí, je také jasné. Bojíme se něčeho jiného: Ńe naše země ztratí několik měsíců 
prezidentskou kampaní, zákonnou a organizační přípravou přímých voleb, a v neposlední řadě 
několik miliard korun, které by dnes přímá volba stála. Nejvíc se ale bojíme toho, Ńe ohromný 
morální kredit, který naše země získala, by mohla ztratit tím, Ńe si najednou začne hrát na 
Ameriku, aniŃ Amerikou je, a Ńe se zesměšní tím, Ńe si zvolí v rychlosti a zmatku prezidenta na 
pět let, a za rok pozná, Ńe byl sice dobrý, ale přece jen nikoli ten nejlepší. Proto chceme, aby byl 
rychle – ústavní cestou a v souladu s československou parlamentní tradicí – zvolen prezident 
jediného základního úkolu, totiŃ dovést tuto zemi ke svobodným volbám a zaručit slušnost takové 
cesty. Nové Federální shromáŃdění, které vzejde ze svobodných voleb, nechť potom, aŃ se 
trochu zklidní emoce, zvolí na pět let prezidentem muŃe, který bude svou důstojností, duchovním 
obzorem a lidskostí práv postavení, které dal prezidentskému úřadu náš první prezident  
T. G. Masaryk. Bude-li to z nějakých důvodů nutné, i tento prezident můŃe být zvolen přímou 
volbou. Přímá volba před svobodnými volbami do zastupitelských orgánů by rozrušila celou 
logiku ústavy a byla by přesně tím riskantním krokem do neznáma, o němŃ mi mé svědomí, můj 
rozmysl i má znalost situace říkají, Ńe by naší věci spíš ublíŃil neŃ pomohl.  
Mluvím k vám jako jeden z vás, totiŃ jako občan této země, který pociťuje spoluodpovědnost za 
její budoucí osud a navíc není zvyklý na kamery, světla a novináře a nemluví vŃdycky tak jako ti, 
kteří to všechno umí. Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu mne však, jak asi víte, navrhují 
do úřadu prezidenta, a nemohu se tudíŃ tomuto tématu vyhnout. łádnou kampaň si nedělám, 
nikoho nepřemlouvám, aby mne zvolil. Kdo bude prezidentem, je vaše věc, respektive věc 
současného Federálního shromáŃdění, kterému dáte svou vůli vhodným způsobem najevo. Já 
jsem spisovatel, kterému to nikdy nedalo a vŃdycky se angaŃoval jako občan. Nikdy jsem po 
Ńádné politické funkci netouŃil. Zároveň jsem však člověk, který vŃdycky nadřazoval obecné 
zájmy nad zájmy vlastní. Kdybych to byl nedělal, nemusel jsem strávit několik let ve vězení a 
mohl jsem se místo toho věnovat divadlu ve světě. Je-li v obecném zájmu, abych přijal 
prezidentský úřad, přijmu ho. Ale se dvěma podmínkami: Ńe bych byl oním prozatímním 
pracovním prezidentem, kterého teď potřebujeme, a Ńe ten, který usedne na dobu pěti let do 
Masarykova křesla, vzejde aŃ ze svobodně zvoleného Federálního shromáŃdění. Druhou 
podmínkou, kterou si kladu, je, Ńe po mém boku, ať uŃ v jakékoli funkci, bude stát Alexander 
Dubček. Je to po Milanu Rasti-slavu Štefánikovi pravděpodobně nejvýznamnější muŃ, kterého 
dalo Slovensko naší zemi a světu. Nedopustím, aby se jakýmkoli temným silám podařilo vrazit 
klín mezi něj a mne, a tím i mezi naše dva národy.  
Dlouhých proslovů jsme uŃ zaŃili dost, budu proto končit. Připomenu to nejdůleŃitější: Teď uŃ 
nejde jen o lepší budoucnost Československa. Lepší bude, o to uŃ nemám strach. BěŃí o cosi 
víc: aby cesta, kterou ke své lepší budoucnosti půjdeme, vedla k lepší budoucnosti celé  



Evropy a celého světa. Aby naše země, leŃící v samém středu Evropy, přestala být všem pro 
smích, ale stala se zemí, k níŃ budou ostatní vzhlíŃet se zájmem a respektem.  
Děkuji vám za pozornost.  
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=923_projevy.html&typ=HTML  
*****************************  

Novoroční projev Václava Havla 1990  
Novoroční projev prezidenta ČSSR Václava Havla  
(Praha, PraŃský hrad, 1. ledna 1990)  
Milí spoluobčané,  
čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéŃ: jak naše 
země vzkvétá, kolik dalších miliónů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme 
své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, Ńe jste mne nenavrhli 
do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal.  
Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně vyuŃit. 
Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není zájem, zatímco toho, co potřebujeme, se nám 
nedostává. Stát, který se nazývá státem dělníků, dělníky poniŃuje a vykořisťuje. Naše zastaralé 
hospodářství plýtvá energií, které máme málo. Země, která mohla být kdysi hrdá na vzdělanost 
svého lidu, vydává na vzdělání tak málo, Ńe je dnes na dvaasedmdesátém místě na světě. 
Zkazili jsme si půdu, řeky i lesy, jeŃ nám naši předkové odkázali, a máme dnes nejhorší Ńivotní 
prostředí v celé Evropě. Dospělí lidé u nás umírají dřív, neŃ ve většině evropských zemí.  
Dovolte mi malý osobní záŃitek: kdyŃ jsem nedávno letěl do Bratislavy, nalezl jsem při různých 
jednáních čas k tomu, abych pohlédl z okna. Viděl jsem komplex Slovnaftu a hned za ním 
velkoměsto PetrŃalku. Ten pohled mi stačil k tomu, abych pochopil, Ńe naši státníci a političtí 
činitelé se po desítiletí nedívali nebo nechtěli dívat ani z oken svých letadel. łádná četba 
statistik, které mám k dispozici, by mi neumoŃnila rychleji a snadněji pochopit stav, do něhoŃ 
jsme se dostali.  
Ale to všechno není stále ještě to hlavní. Nejhorší je, Ńe Ńijeme ve zkaŃeném mravním prostředí. 
Morálně jsme onemocněli, protoŃe jsme si zvykli něco jiného říkat a něco jiného si myslet. Naučili 
jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen o sebe. Pojmy jako láska, 
přátelství, soucit, pokora či odpuštění ztratily svou hloubku a rozměr a pro mnohé z nás 
znamenají jen jakési psychologické zvláštnosti, anebo se jeví jako zatoulané pozdravy z 
dávných časů, poněkud směšné v éře počítačů a kosmických raket. Jen málokteří z nás 
dokázali nahlas zvolat, Ńe mocní by neměli být všemocní a Ńe zvláštní farmy, které pro ně pěstují 
ekologicky čisté a kvalitní potraviny, by měly své produkty posílat do škol, dětských internátů a 
nemocnic, kdyŃ uŃ je naše zemědělství nemůŃe zatím nabízet všem. Dosavadní reŃim - vyzbrojen 
svou pyšnou a nesnášenlivou ideologií - poníŃil člověka na výrobní sílu a přírodu na výrobní 
nástroj. Zaútočil tím na samu jejich podstatu i na jejich vzájemný vztah. Z nadaných a 
svéprávných lidí, důmyslně hospodařících ve své zemi, udělal šroubky jakéhosi  



obludně velkého, rachotícího a páchnoucího stroje, o němŃ nikdo neví, jaký má vlastně smysl. 
NedokáŃe nic víc, neŃ zvolna, ale nezadrŃitelně opotřebovávat sám sebe a všechny své šroubky.  
Mluvím-li o zkaŃeném mravním ovzduší, nemluvím tím pouze o pánech, kteří jedí ekologicky 
čistou zeleninu a nedívají se z oken letadel. Mluvím o nás všech. Všichni jsme si totiŃ na totalitní 
systém zvykli a přijali ho za nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udrŃovali. Jinými slovy: všichni 
jsme - byť pochopitelně kaŃdý v jiné míře - za chod totalitní mašinérie odpovědni, nikdo nejsme 
jen její obětí, ale všichni jsme zároveň jejími spolutvůrci.  
Proč o tom mluvím: bylo by velmi nerozumné chápat smutné dědictví posledních čtyřiceti let jako 
cosi cizího, co nám odkázal vzdálený příbuzný. Musíme toto dědictví naopak přijmout jako něco, 
čeho jsme se my sami na sobě dopustili. Přijmeme-li to tak, pochopíme, Ńe jen na nás všech je, 
abychom s tím něco udělali. Svádět všechno na předchozí vládce nemůŃeme nejen proto, Ńe by 
to neodpovídalo pravdě, ale i proto, Ńe by to mohlo oslabit povinnost, která dnes stojí před 
kaŃdým z nás, totiŃ povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat. Nemylme se: 
sebelepší vláda, sebelepší parlament i sebelepší prezident toho sami mnoho nezmohou. A bylo 
by i hluboce nesprávné čekat obecnou nápravu jen od nich. Svoboda a demokracie znamená 
přece spoluúčast a tudíŃ spoluodpovědnost všech.  
Uvědomíme-li si to, pak se nám okamŃitě všechny hrůzy, které nová československá demokracie 
zdědila, přestanou jevit tak hrůzné. Uvědomíme-li si to, vrátí se do našich srdcí naděje.  
V nápravě věcí obecných se máme oč opřít. Poslední doba - a zvláště posledních šest týdnů 
naší pokojné revoluce - ukázala, jak velký obecně lidský, mravní a duchovní náboj a jak velká 
občanská kultura dřímaly v naší společnosti pod vnucenou maskou apatie. Kdykoli mi někdo o 
nás kategoricky tvrdil, Ńe jsme tací nebo onací, vŃdycky jsem namítal, Ńe společnost je velmi 
tajemné stvoření a Ńe nikdy není dobré věřit pouze té její tváři, kterou právě ukazuje. Jsem 
šťasten, Ńe jsem se nemýlil. Všude ve světě se lidé diví, kde se v těch poddajných, poníŃených, 
skeptických a zdánlivě uŃ v nic nevěřících občanech Československa vzala náhle ta úŃasná síla 
za několik týdnů zcela slušným a mírumilovným způsobem setřást ze svých beder totalitní 
systém. My sami se tomu divíme. A ptáme se: odkud vlastně mladí lidé, kteří nikdy jiný systém 
nepoznali, čerpají svou touhu po pravdě, svou svobodomyslnost, svou politickou fantazii, svou 
občanskou odvahu i občanský rozmysl? Jak to, Ńe i jejich rodiče - tedy přesně ta generace, která 
byla povaŃována za ztracenou - se k nim přidali? Jak je vůbec moŃné, Ńe tolik lidí okamŃitě 
pochopilo, co dělat, a nikdo z nich k tomu nepotřebuje Ńádné rady a instrukce?  
Myslím, Ńe tato nadějeplná tvář naší dnešní situace má dvě hlavní příčiny: člověk především 
nikdy není jen produktem vnějšího světa, ale vŃdycky je také schopen vztahovat se k něčemu 
vyššímu, byť by tuto schopnost v něm vnější svět jakkoli systematicky hubil; za druhé to je tím, 
Ńe humanistické a demokratické tradice, o nichŃ se tak často planě hovořilo, přeci jen kdesi v 
nevědomí našich národů a národních menšin dřímaly a nenápadně se přenášely z generace na 
generaci, aby je v pravou chvíli kaŃdý z nás v sobě objevil a proměnil je ve skutek.  
Za svou dnešní svobodu jsme ovšem museli i my zaplatit. Mnoho našich občanů zahynulo v 
padesátých letech ve věznicích, mnozí byli popraveni, tisíce lidských Ńivotů bylo zničeno, 
statisíce talentovaných lidí bylo vypuzeno do zahraničí. Pronásledováni byli ti, kteří za války 
zachraňovali čest našich národů, ti, kteří se vzepřeli totalitní vládě, i ti, kteří dokázali prostě být 
sami sebou a myslet svobodně. Na nikoho, kdo za naši dnešní svobodu tak či onak zaplatil, by 
nemělo být zapomenuto. Nezávislé soudy by měly spravedlivě zváŃit případnou vinu těch, kdo 
jsou za to odpovědni, aby vyšla plná pravda o naší nedávné minulosti najevo.  



Zapomenout ovšem nesmíme ani na to, Ńe jiné národy zaplatily za svou dnešní svobodu ještě 
tvrději a Ńe tím platily nepřímo i za nás. Potoky krve, které protekly v Maďarsku, Polsku, 
Německu a nedávno tak otřásajícím způsobem v Rumunsku, jakoŃ i moře krve, které prolily 
národy Sovětského svazu, nesmí být zapomenuty především proto, Ńe kaŃdé lidské utrpení se 
týká kaŃdé lidské bytosti.Ale nejen to: nesmí být zapomenuty i proto, Ńe právě tyto velké oběti 
jsou tragickým pozadím dnešní svobody či postupného osvobozování národů sovětského bloku, 
tedy pozadím i naší čerstvě nabyté svobody. Bez změn v Sovětském svazu, Polsku, Maďarsku a 
Německé demokratické republice by se asi u nás těŃko stalo to, co se stalo, a pokud by se to 
stalo, rozhodně by to nemělo tak krásně pokojný charakter.  
łe jsme měli příznivé mezinárodní podmínky, neznamená ovšem, Ńe nám v těchto týdnech 
někdo bezprostředně pomáhal. Po staletích se vlastně oba naše národy napřímily samy, 
neopřeny o Ńádnou pomoc mocnějších států či velmocí. Zdá se mi, Ńe v tom je velký mravní vklad 
této chvíle: skrývá v sobě naději, Ńe napříště uŃ nebudeme trpět komplexem těch, kteří musí 
trvale někomu za něco děkovat. Teď záleŃí jen na nás, zda se tato naděje naplní a zda se 
historicky docela novým způsobem probudí naše občanské, národní i politické sebevědomí. 
Sebevědomí není pýcha.  
Právě naopak: jedině člověk nebo národ v tom nejlepším slova smyslu sebevědomý je schopen 
naslouchat hlasu druhých, přijímat je jako sobě rovné, odpouštět svým nepřátelům a litovat 
vlastních vin. Pokusme se takto chápané sebevědomí vnést jako lidé do Ńivota naší pospolitosti 
a jako národy do našeho chování na mezinárodním jevišti. Jedině tak získáme opět úctu k sobě 
samým, k sobě navzájem i úctu jiných národů.  
Náš stát by uŃ nikdy neměl být přívaŃkem či chudým příbuzným kohokoli jiného. Musíme sice od 
jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich 
rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout.  
Náš první prezident napsal: JeŃíš, nikoli Caesar. Navazoval tím na Chelčického i Komenského. 
Dnes tato idea v nás opět oŃila. Troufám si říct, Ńe snad dokonce máme moŃnost šířit ji dál a 
vnést tak do evropské i světové politiky nový prvek. Z naší země, budeme-li chtít, můŃe uŃ 
natrvalo vyzařovat láska, touha po porozumění, síla ducha a myšlenky. Toto záření můŃe být 
přesně tím, co můŃeme nabídnout jako náš osobitý příspěvek světové politice.  
Masaryk zakládal politiku na mravnosti. Zkusme v nové době novým způsobem obnovit toto 
pojetí politiky. Učme sami sebe i druhé, Ńe politika by měla být výrazem touhy přispět ke štěstí 
obce, a nikoli potřeby obec podvést nebo ji znásilnit. Učme sami sebe i druhé, Ńe politika nemusí 
být jen uměním moŃného, zvlášť pokud se tím myslí umění spekulací, kalkulací, intrik, tajných 
dohod a pragmatického manévrování, ale Ńe můŃe být i uměním nemoŃného, totiŃ uměním udělat 
lepšími sebe i svět.  
Jsme malá země, ale přesto jsme byli kdysi duchovní křiŃovatkou Evropy. Proč bychom se jí 
opět nemohli stát? Nebyl by to další vklad, jímŃ bychom mohli oplácet jiným pomoc, kterou 
budeme od nich potřebovat?  
Domácí mafie těch, kteří se nedívají z oken svých letadel a jedí speciálně vykrmená prasata, 
sice ještě Ńije a občas kalí vody, ale není uŃ naším hlavním nepřítelem. Tím méně je jím jakákoli 
mafie mezinárodní. Naším největším nepřítelem jsou dnes naše vlastní špatné vlastnosti. 
Lhostejnost k věcem obecným, ješitnost, ctiŃádost, sobectví, osobní ambice a rivality. Na tomto 
poli nás čeká teprve hlavní zápas.  
Máme před sebou svobodné volby a tudíŃ i předvolební boj. Nedopusťme, aby tento boj zašpinil 
dosud čistou tvář naší vlídné revoluce. Zabraňme tomu, abychom sympatie světa, které jsme tak 
rychle získali, stejně rychle ztratili tím, Ńe se zapleteme do houštiny  



mocenských šarvátek. Nedopusťme, aby pod vznešeným hávem touhy slouŃit věcem obecným 
rozkvetla opět jen touha poslouŃit kaŃdý sám sobě. Teď uŃ opravdu nejde o to, která strana, klub 
či skupina zvítězí ve volbách. Teď jde o to, aby v nich zvítězili - bez ohledu na své legitimace - ti 
mravně, občansky, politicky i odborně nejlepší z nás. Budoucí politika i prestiŃ našeho státu bude 
záviset na tom, jaké osobnosti si vybereme a posléze zvolíme do svých zastupitelských sborů.  
Milí spoluobčané!  
Před třemi dny jsem se stal z vaší vůle, tlumočené poslanci Federálního shromáŃdění, 
prezidentem této republiky. Očekáváte tedy právem, Ńe se zmíním o úkolech, které před sebou 
jako váš prezident vidím.  
Prvním z nich je vyuŃít všech svých pravomocí i svého vlivu k tomu, abychom brzy a důstojně 
předstoupili všichni před volební urny ve svobodných volbách a aby naše cesta k tomuto 
historickému mezníku byla slušná a pokojná.  
Mým druhým úkolem je bdít nad tím, abychom k těmto volbám přistoupili jako dva skutečně 
svéprávné národy, které navzájem ctí své zájmy, národní svébytnost, náboŃenské tradice i své 
symboly. Jako Čech v prezidentském úřadu, který sloŃil slib do rukou významného a sobě 
blízkého Slováka, cítím po různých trpkých zkušenostech, které měli Slováci v minulosti, zvláštní 
povinnost bdít nad tím, aby byly respektovány všechny zájmy slovenského národa a aby mu 
nebyl v budoucnosti uzavřen přístup k Ńádné státní funkci, včetně té nejvyšší.  
Za svůj třetí úkol povaŃuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, Ńen, 
nemocných, těŃce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou 
na tom z jakýchkoli důvodů hůře, neŃ ostatní. łádné lepší potraviny či nemocnice uŃ nesmí být 
výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíc potřebují.  
Jako vrchní velitel branných sil chci být zárukou, Ńe obranyschopnost našeho státu nebude 
nikomu uŃ záminkou k tomu, aby mařil odváŃné mírové iniciativy, včetně zkracování vojenské 
sluŃby, zřizování náhradní vojenské sluŃby a celkové humanizace vojenského Ńivota.  
V naší zemi je mnoho vězňů, kteří se sice váŃně provinili a jsou za to potrestáni, kteří však 
museli projít - navzdory dobré vůli některých vyšetřovatelů, soudců a především advokátů - 
pokleslou justicí, jeŃ zkracovala jejich práva, a musí Ńít ve věznicích, které se nesnaŃí probouzet 
to lepší, co je v kaŃdém člověku, ale naopak lidi poniŃují a fyzicky i duševně ničí. S ohledem na 
tuto skutečnost jsem se rozhodl vyhlásit poměrně širokou amnestii. Vězně zároveň vyzývám, 
aby pochopili, Ńe čtyřicet let špatného vyšetřování, souzení a věznění nelze odstranit ze dne na 
den, a aby chápali, Ńe všechny urychleně chystané proměny si přeci jen vyŃádají určitý čas. 
Vzpourami nepomohou ani této společnosti, ani sobě. Veřejnost pak Ńádám, aby se 
propuštěných vězňů nebála, neztrpčovala jim Ńivot a pomáhala jim v křesťanském duchu po 
jejich návratu mezi nás nalézat v sobě to, co v nich nedokázaly nalézt věznice: schopnost 
pokání a touhu řádně Ńít.  
Mým čestným úkolem je posílit autoritu naší země ve světě. Rád bych, aby si nás jiné státy váŃily 
za to, Ńe prokáŃeme porozumění, toleranci a lásku k míru. Byl bych šťasten, kdyby ještě před 
volbami navštívili naši zemi - byť na jeden jediný den - papeŃ Jan Pavel II. a tibetský dalajlama. 
Byl bych šťasten, kdyby se posílily naše přátelské vztahy se všemi národy. Byl bych šťasten, 
kdyby se nám podařilo ještě před volbami navázat diplomatické styky s Vatikánem a Izraelem. K 
míru chci přispět i svou zítřejší krátkou návštěvou našich dvou navzájem spřízněných sousedů, 
totiŃ Německé demokratické republiky a Spolkové  



republiky Německa. Nezapomenu ani na naše další sousedy - bratrské Polsko a stále nám bliŃší 
Maďarsko a Rakousko.  
Na závěr bych rád řekl, Ńe chci být prezidentem, který bude méně mluvit, ale víc pracovat. 
Prezidentem, který se bude nejen dobře dívat z oken svého letadla, ale který - a to hlavně - 
bude trvale přítomen mezi svými spoluobčany a dobře jim naslouchat.  
MoŃná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: o republice samostatné, svobodné, 
demokratické, o republice hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka o 
republice lidské, která slouŃí člověku a proto má naději, Ńe i člověk poslouŃí jí. O republice 
všestranně vzdělaných lidí, protoŃe bez nich nelze řešit Ńádný z našich problémů. Lidských, 
ekonomických, ekologických, sociálních i politických.  
Můj nejvýznačnější předchůdce zahájil svůj první projev citátem z Komenského. Dovolte mi, 
abych já svůj první projev ukončil vlastní parafrází téhoŃ výroku:  
Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila!  
Zdroj: www.vaclavhavel.cz  
http://www.just.wz.cz/view.php?cisloclanku=2005010133  
*************************  

Výňatky z projevů Václava Havla  
Listopad 1989 – Letenská pláň:  
Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte.  
V prosinci 1989 před volbou prezidenta:  
Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, Ńe jsem nepřítelem socialismu, Ńe chci v naší zemi obnovit 
kapitalismus, Ńe jsem ve sluŃbách imperialismu, od něhoŃ přijímám tučné výsluŃky, Ńe chci být 
majitelem různých podniků… Byly to všechno lŃi, jak se záhy přesvědčíte, protoŃe tu brzy začnou 
vycházet knihy, z nichŃ bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím.  
Prosinec 1989:  
Pro mne není rozhodující s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si 
představuji, Ńe by měly být daleko větší, neŃ jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem.  
1.1.1990 v novoročním projevu:  
MoŃná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: o republice lidské, která slouŃí člověku, a 
proto má naději, Ńe i člověk poslouŃí jí. Za svůj třetí úkol povaŃuji podporu všeho, co povede k 
lepšímu postavení dětí, starých lidí, Ńen, nemocných, těŃce pracujících, příslušníků 
národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře neŃ 
ostatní. łádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty 
těm, kteří je nejvíce potřebují.  



Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, 
nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z nás obávají. Svádět všechno na 
předchozí vládce nemůŃeme jen proto, Ńe by to neodpovídalo pravdě, ale i proto Ńe by to mohlo 
oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat.  
23.1.1990 při projevu ve Federálním shromáždění:  
Všichni chceme republiku sociálně spravedlivou, v níŃ nikdo nebude trpět existenční nejistotou, v 
níŃ nebudou strádat lidé poníŃení, staří, děti či lidé jakkoliv handicapovaní. Chceme republiku, 
která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny poniŃující přehrady mezi různými 
společenskými vrstvami, v níŃ se nebudme dělit na otroky a pány. TouŃím po takové republice 
více neŃ kdo jiný.  
V dubnu 1990 ve veřejném projevu:  
Náš stát by uŃ nikdy neměl být přívaŃkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od 
jiných mnoho brát a mnoho se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich 
rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout… Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, Ńe se 
bude zdraŃovat. Dávejte si na ně pozor!  
Na tiskové konferenci po přijetí zákona o volbách na dotaz novinářů:  
Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdraŃování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla 
ve svém programovém prohlášení, Ńe jejich úsilím je, aby přechod od Neekonomicky k 
ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez 
jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. … łádné gigantické zdraŃování nebo dokonce 
nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.  
1990:  
JiŃ nikdy do Ńádného paktu nepůjdeme.  
29.6.1990 ve Federálním shromáždění:  
Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury… Také náš 
mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci 
nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako 
úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí Ńádné „Nejde to!“  
Zpráva z tisku  
„Cenu Point-Alpha za zásluhu o jednotu Německa a Evropy v míru a svobodě převzal včera na 
velvyslanectví SRN v Praze exprezident Václav Havel.“ (Právo, 1.10.2008)  
Václav Havel byl prezidentem Československé socialistické republiky, České a Slovenské 
federativní republiky a České republiky. Zatímco se zaslouŃil o jednotu Německa, nezaslouŃil se 
o zachování ČSFR, která se rozdělila ( nebo byla určitými i vnějšími silami v cizím zájmu 
rozdělena ?) na Českou republiku a Slovenskou republiku. Zatímco Německo bylo snad jediným 
státem, který se v tu dobu sjednotil, probíhal postupně „rozpad“ SSSR, Československa a 
Jugoslávie.  
–red.  

Havel - ODS mne chtěla obvinit z 
vlastizrady a sesadit  



Hra jako zrcadlo světa aneb o Havlovi a jeho 
odchodu (pardon, odcházení)  
Štěpán Kotrba  
4.4.2011  
Odvaha k omluvě, které mluví Jan Čulík v recenzi Havlovy hry Odcházení i v odpovědi 
čtenářce Olze Weidenthalerové, vyŃaduje poněkud jinou formu, neŃ sebeinterpretační 
zpracování svého vlastního textu, notabene s vlastní manŃelkou v jedné z rolí. Z celé Havlovy 
hry, Havlem napsané a Havlem zreŃírované, přece křičí jedno jediné poselství: "Já takový přece 
nebyl !". A jen v malém, za starými hadry minulosti zaházeném koutku autorovy duše bobtná 
pochybnost: "A nebo jo???"  



Jak jinak si vysvětlit nutkavou potřebu autoinscenace, neŃ jako autorovu nejistotu z cizí 
dramaturgovy či reŃijní interpretace, Ńe by se text hry mohl stát (moŃná posmrtnou) ObŃalobou? 
Jen proto se autor tak zoufale snaŃil interpretovat svůj vlastní text. ProtoŃe chtěl doříci to, co text 
sám říci nemohl. Chtěl o něco více zašifrovat Přiznání, které učinil před Bohem, ale ne před 
lidmi.  
Havel svým textem napsal svou vlastní politickou závěť. Tečku za Ńivotem dramatika i politika, o 
státníkovi nemluvě. Ten je karikován nejironičtěji. Popraven nejkrutěji. O tom není sporu. 
Interpretace ale krutost výpovědi maskuje a interpretační rámec dává jen několika desítkám 
spoluviníků, kteří budou mlčet navŃdy, protoŃe u toho všeho byli také. Jen nenašli očistnou 
odvahu k Přiznání.  
Nemá Jan Čulík pravdu v tom, Ńe je "Havlova hra neuvěřitelně banální." Banální je svět, svět 
umění i svět politiky. Svět absentujících estetických kritérií, které náhle se otevírající svobodou 
rámců vedou jak bílý papír kaŃdého tvůrce k šílenství. Svět plný banalit vyprázdněných slov, svět 
plný doublespeaku, kterým autor tak rád plnil chřtány hlupáků v reálné politické publicistice. Sám 
fakt autorova přiznání, "Ńe dnešní politikové jsou pokrytci, jsou zaprodaní, to, co říkají veřejně, 
jsou jen fráze, a jediné, co je zajímá, Ńe agresivně a neskrupulózně prosazovat vlastní zájmy", 
jak to správně analyzuje Čulík v první recenzi na sám text hry, je přeci ne-banální. Je objevem 
zejména pro mnoho Havlových obdivovatelů, kterými autor musel v hloubce duše nesmírně 
pohrdat, protoŃe jeho slova nikdy nepochopili a věřily v ty archetypální manipulativní banality. 
Nejhorší a nejhloupější je uvěřit své vlastní propagandě, protoŃe autor přeci ví o veškeré falši 
toho, co kdy řekl či napsal... Havel nikdy nevěřil tomu, co říkal a psal. To je poselství jeho 
Odcházení pro mne. Není to překvapení, protoŃe jsem před dvaceti lety měl moŃnost zabývat se 
hloubkově jeho osobností a analytickým psychoportrétem, vypracovaným jeho politickými 
protivníky.  
Havlovo Odcházení svědčí o tom, Ńe autor je si vědom všech zločinů proti své vlastní 
morálce, kterých se kdy dopustil jako člověk, jako disident i později jako politik a státník.  
Havlovo Odcházení svědčí ale i o tom, Ńe autor nepostrádá reflexi před svým vlastním Bohem, 
jen bezbřeze pohrdá lidmi okolo sebe a jejich soudy . Není nikoho, kdo by stál za dobré slovo, 
za pohlazení, za soucit či za lásku. Není nikoho, kdo by byl Poslem BoŃím. Bůh je pěkná svině.  
Ti, kdo znají zákulisí politiky, mohou nalézat v textu portréty jednotlivých hráčů reálného theatra 
mundi české politiky a sŃíravou ironii, pohrdání a někdy i nenávist autora k nim. V tom autorova 
odvaha bezesporu je. Naplival na všechny. Ale pak se pravdy sám, tváří v tvář realitě lekl. A tak 
ještě jednou obrátil palačinku na pánvi, neŃ ji s ďábelsky hořkým úsměvem předloŃil hostům 
filmového theatra mundi na večeři své dramatické i politické derniéry. V čele klaka, pak cnostné 
rodiny, a náruč chryzantém... Černá saka a Ńena hrdiny pod paŃí s amantem... Kdo je ten amant? 
A kdo ona klaka, o které zpíval Kryl? Na to si hosté slavnostního večera musí odpovědět sami. 
Komu se poštěstí být na své vlastní panychidě a vidět ty blátivé ksichty?  
Abrahám jako jediný pochopil. A skvěle interpretoval. Včetně odcizení.  



Veškrnová nepochopila dodnes nic. A aŃ někdy v budoucnu pochopí, musí spáchat sebevraŃdu, 
protoŃe se s pravdou nevyrovná a uŃ nebude nikdo, kdo by ji utěšil ve světě samých lŃí a 
vlastních sebeklamů.  
Lásky v Havlově světě hodnocení a představ o sobě samém, o vlastním okolí, není mnoho. 
Nebo spíš není Ńádná. Mnoha "zcizujících" efektů pro jednotlivé diváky své hry autor dosahuje 
daleko dřív, neŃ si Jan Čulík myslí Ńe došlo v samém závěru ve scéně s bazénem. Havel posílá 
uvnitř hry demaskující vzkazy jednotlivým hráčům reálné hry, sedícím coby diváci na premiéře. 
Hra se neodehrává na plátně. Hra se odehrála na premiéře. A v tom je genialita autora-
dramatika stejně, jako morální zvrhlost autora-člověka. Dosahuje efektu výpovědi právě absencí 
morálky hlavních rolí, absencí pozitivního východiska. Máte moŃnost si vybrat pouze mezi 
špatným a ještě horším, neŃ půjdete na morální popraviště. Směj se paňáco... takový je Ńivot, 
který jsem Ńil. Masky dolů, pánové! Kate, konej svou povinnost.  
Čtenářka Britských listů Olga Weidenthalerová správně, ale instinktivně postřehla to, Ńe "Havel 
sám je jeden z hlavních strůjců marasmu České republiky" a správně pohrdá 
"prospěchářskou havlárnou". To je ovšem pouze hodnocení autora-politika, strůjce Zahradní 
slavnosti pro patnáct milionů, nikoliv autora-dramatika. Právě Pejčochova studie "zabývající se 
Václavem Havlem a protagonisty české politické scény a rozpadem republiky, dokládající, Ńe do 
jisté míry došlo v zemi k realizaci Havlovy Zahradní slavnosti, v níŃ se členy početného 
komparsu stalo 15 milionů občanů Československa" je vypointováním Havlovy absurdní hry.  
Prospěchářská havlárna je pouhým pochopením Ńivotní role doktora Fausta, nikoliv motivů jeho 
Mefista. Weidenthalerová nepochopila jedno, paradoxně stejně jako Jan Čulík, v jehoŃ 
interpretaci podvědomě uvěřila: Havel-dramatik se nestaví do role moralisty a nelituje plynových 
komor. Ani na vteřinu. PouŃívá morálku i utrpení jako rekvizity hry. Autor-dramatik nezná 
slitování. Vidí jen jeviště a dramatický účinek.  
Havel-dramatik vycházel vŃdy a dodnes vychází z Friedricha Dürrenmatta, se kterým se znal a 
znal jeho dílo. Havel -dramatik znal jeho hry. Havel-politik znal i esej "Die Schweiz - ein 
Gefängnis", kterou mu v roce 1990 Dürrenmatt dedikoval a přednesl u příleŃitosti předávání 
Gottlieb-Duttweilersovy ceny a která posléze vyšla pod názvem Kantovy naděje.  
"Více neŃ dvacet let uplynulo od doby, kdy Spojené státy ve Vietnamu prohrály nejen válku, ale 
dokonce i čest", psal Havlovi Dürrenmatt po "sametové" revoluci. "Ne válka, ale mír je otcem 
všech věcí. Války vyplývá z nezvládnutí míru. Mír je problém, který musíme řešit. Mír má fatální 
vlastnost Ńe do sebe integroval válku. Hybnou silou ekonomiky volného trhu je konkurence, 
ekonomická válka, válka pro trhy. Lidstvo vybuchne jako prostor, ve kterém Ńijeme. Nevíme, jak 
bude vypadat svět, kdyŃ bude deset miliard lidí obývat Zemi. Ekonomika volného trhu prozatím 
pracuje pod primátem svobody. Snad pak bude plánovaná ekonomika pracovat pod primátem 
spravedlnosti. MoŃná, Ńe experiment marxismu byl příliš brzy. Co můŃe udělat jednotlivec? Co 
teď?"  
Rede von Friedrich Dürrenmatt auf Vaclav Havel zur Verleihung des Gottlieb-Duttweilers-
Preises am 22. November 1990.  



Havel-politik si na Dürrenmattovu moralitu nevzpomněl. Vzpomněl si ale Havel-dramatik. Je 
dobré si prostudovat nejen román "Soudce a jeho kat" (Der Richter und sein Henker), ale i 
Dürrenmattovu hru Návštěva staré dámy (Der Besuch der alten Dame, 1956), "Fyzikové" (Die 
Physiker, 1962, česky Divadelní ústav ), ale i nápovědnou "Hru rolí" (Die Rollenspiele). Ve všech 
se Dürrenmatt tak či onak zabývá zlem, vinou, poníŃením a svědomím. Zatím co v Návštěvě 
staré dámy jde o lynč Alfréda Illa za odměnu jedné miliardy a otázku individuální odpovědnosti 
za kolektivní viny v městě/světě plném sraček („Güllen“), ve hře Fyzikové jde o geniálního Möbia 
v blázinci Matildy "Zubaté" (Mathildy von „Zahnd“) a zavraŃdění ošetřovatelek kvůli vyššímu 
principu dobra a zodpovědnosti za budoucnost (v blázinci) . Dilematem je vŃdy otázka, zda můŃe 
člověk vzít spravedlnost do svých rukou a rozhodovat o osudu svém i svých bliŃních, aniŃ by se 
ptal po důsledcích...  
Nejkrásnější ukázku absurdity předvádí Dürrenmatt v "Hře rolí" - protokolu o jedné fiktivní 
inscenaci. Zde píše fiktivní autor Georg Büchner jako arteterapii v blázinci fiktivní komedii 
Achterloo (o vyhlášení stanného práva v Polsku v noci z 12. na13. prosince 1981, která je 
součástí textu) pro imaginární publikum, pro pomyslné pódium a pro imaginární komiky ... 
Pacienti se nicméně jen zřídka drŃí jejich rolí a často improvizují ... Nutno štiplavě podotknout 
namísto pointy, Ńe hrou Achterloo (verze I. 1983) bylo publikum nadšené, kritiky chladné, a tak ji 
Dürrenmatt přepracovával tak dlouho, aŃ se kritikům líbila (verze IV. 1988) spolu s inscenační 
nápovědou "Rollenspiel"; Georg Büchner Preis je nejdůleŃitější literární cena v Německu; 
Dürrenmatt ji dostal v roce 1986 a Karl Georg Büchner byl německý dramatik a prozaik, 
předchůdce absurdního dramatu, který pouze zemřel příliš mlád (ve věku 24 let), neŃ aby se stal 
vedle Goetha a Schillera slavným uŃ za svého Ńivota, jak praví vševědná wikipedie....  
"Ten, kdo je bezvýznamný a vidí beznaděj tohoto světa, můŃe si zoufat, ale toto zoufalství není 
důsledkem tohoto světa, ale odpovědí v tomto světě, a jinou odpovědí by bylo neopakování. 
Chceme-li pochybnosti o rozhodnutí předat světu, ve kterém Ńijeme, často si připadáme jako 
Gulliver mezi obry. Ten také musí poodstoupit, také musí udělat krok zpět, ocenit tak protivníka, 
zhodnotit vůli nepřítele, který je připraven utkat se s ním v boji. Jen tak je ještě moŃné ukázat 
lidem odvahu", napsal Dürrenmatt, stigmatizován apokalyptičností zničující síly atomové bomby, 
ve slavné přednášce "Problémy divadla" v roce 1954. Poukázal tak na grotesknost jako tvar 
nejistoty a probouzející se existencialismus ve své tvorbě. Ale pro Václava Havla je ono 
brechtovské "zcizení" náhraŃkou za úzkostné Camusovo "odcizení", které ho děsí prázdnotou. 
Je to strach ze smrti?  
Havlovým stigmatem není jako u silného humanistického bojovníka Dürrenmatta atomová 
bomba, proti které bojuje perem, ale malost a neschopnost. Impotence. Višňový sad Antona 
Pavloviče Čechova je jen rekvizitou. Jeho dürrenmattovské invoakce jsou záchranným kolem 
,dávajícím znechucení ze sebe i ze světa alespoň nějaké východisko, nějaký smysl. Havel 
nenachází prazákald všeho jako Dürrenmatt v "Portrétu planety", kde se na jeviště dostávají 
Adam, Eva, Kain a Ábel poté, co nastala katastrofa. Odpovědnost jedince za politickou realizaci 
filosofické ideje, za "vůli k činu", je non-fiction drama současnosti i minulosti. A o tu  



se Havel pokusil. Jednou jako neschopný a všehoschopný politik, podruhé jako svou duši 
sebezpytující dramatik.  
"Já takový přece nebyl !" Absurdní na absurdní hře je to, Ńe ji málokdo správně pochopí. "A nebo 
jo???" "Snad se vyhnu klišé", říká Havel. Měl se ale raději vyhnout kultu sebe sama.  
ZDROJ: http://www.blisty.cz/art/58062.html  



Překvapivě účinná a hluboká omluva od 
bývalého prezidenta  
Havlovo filmové Odcházení:  
Jan Čulík  
2.4.2011  
Jak jsem byl před třemi lety zklamán tištěnou verzí Havlovy hry Odcházení, která mi přišla 
zastaralá, banální a nepůvodní, byl jsem teď velmi příjemně překvapen jeho filmovým debutem, 
natočeným podle právě této divadelní hry. Na projektu se zjevně od vzniku hry intenzivně 
pracovalo a navzdory původní skepsi, vyjadřované novináři nad zprávami, Ńe se Václav Havel 
dal do natáčení filmové verze této relativně nepovedené hry – vzniklo opravdu velmi dobré 
filmové dílo. Původní papírová banalita se proměnila v autentické lidské svědectví. To vzniklo v 
důsledku Havlova obrovského zklamání nad tím, kam to za dvacet let jeho země dopracovala. 
Filmová verze Odcházení je silně zakotvena v české současnosti a bude především vnímána 
jako aŃ deprimující svědectví o české skutečnosti, přitom však její struktura naznačuje, Ńe Havel 
se pokouší – a podle mého docela úspěšně - o obecně lidský přesah. Je to studie dnešní lidské 
mentality, která ovšem podle Havla vůbec není pěkná.  
Zajímalo by mě, jaké budou reakce na Havlův film v zahraničí. Nemusejí být příliš příznivé, 
protoŃe Havlovo filmové Odcházení vychází silně z frustrace současnou českou společensko-
politickou situací a o té nikdo na Západě nic neví. Tento film je nesmírně český a řeší českou 
problematiku. Jak známo, na Západě se prosazují především ty filmy z ČR, které nějak rezonují 
s obecnou lidskou problematikou, anebo s nějakým významným celosvětovým tématem (tak 
například Najbrtův film Protektor zaznamenal překvapivě podstatné mezinárodní úspěchy - 
nikoliv nutně proto, Ńe je to film dobrý, coŃ je, ale protoŃe je to film o holocaustu a tomu 
mezinárodní diváci rozumějí).  
Hlavními motivy Havlova filmového Odcházení jsou pompéznost, ješitnost a strach.  
Strach ze ztráty moci a majetku. Snad všechny postavy v této Havlově tragédii jsou absolutní 
sobci, lidé posedlí jen sami sebou.  
V první třetině se film soustřeďuje na vykreslení postavy a mentality Viléma Riegera (Josef 
Abrhám), odcházejícího kancléře jakési blíŃe nejmenované, poloautoritářské země. Rieger je 
plný své důleŃitosti, své minulé „státnické“ kariéry, vzpomíná na „významná“ setkání s Tonym 
Blairem a jinými světovými politiky. łije v luxusní vile, k níŃ je zřejmě přičleněn (ve filmu ho 
nevidíme) i višňový sad (intertextuální odkazy na Čechova i na Shakespearova Krále Leara jsou 
ve filmu časté a zdá se mi, Ńe do něj byly včleněny o hodně efektivněji, neŃ jak tomu bylo v 
původní tištěné hře).  
AŃ fyzicky nepříjemně autentické bylo prostředí "vysoké politiky", vykreslené v tomto filmu. Velmi 
nepříjemně, ale velmi autenticky mi prostředí Havlova filmu a všudypřítomný strach připomnělo 
atmosféru na českých ministerstvech a na vládních úřadech, kde se úředníci bojí  



vystrčit hlavu nad parapet a upozorňovat na sebe - tak nikdo nic nedělá a všichni se schovávají 
za předpisy. Vládne atmosféra ostraŃitosti a nehybnosti. Iniciativa je nebezpečná. Tu lze vyvíjet 
pouze v soukromí, pokud si najdeme klanové spojence a začneme utvářet mafie, které pak 
chytře vyvíjejí tlak na jiné mafie, případně prosazujeme lobbistické zájmy svých spřízněnců, kteří 
nás pak za to odmění.  
Na scéně vládne atmosféra filigránského, aŃ secesního luxusu, se vším tím staroŃitným 
porcelánem, kusy, darovanými Riegrovi různými světovými politiky. Zároveň jsme v situaci, kdy 
se přítomnost mění v minulost a je zřejmé, Ńe přítomní zápasí s nutností odchodu. Všechny 
postavy jsou koncipovány jako groteskní karikatury a hrají také důsledně do určité míry jako 
komické, dřevěné loutky. To funguje velmi dobře. Zkarikování postav jejich dřevěností je 
opravdu funkční.  
Riegerovou společnicí je jeho „dlouholetá přítelkyně“ (symptomatické je, Ńe nikoliv manŃelka – to 
signalizuje i Riegrovo sobectví) Irena (Dagmar Veškrnová) a její společnice Monika (Eva 
Holubová), přítomna je i Riegrova stará matka (Vlasta Chramostová). K dalším postavám patří 
sluha Osvald (Stanislav Zindulka), sepisovatel inventáře vily Hanus (Jiří Lábus) a především 
neuvěřitelně úsluŃný a pochlebovačný tajemník Viktor (Oldřich Kaiser). Riegrova mladá dcera 
Zuzana (Ivana Uhlířová) Ńije naprosto ve svém soukromém světě internetového chatování, 
telefonováni mobilem a poslechu hudby z empétrojek. Druhá, starší Riegrova dcera Vlasta 
(Taťána Vilhelmová) se svým groteskním, mlčenlivým albínským manŃelem Albínem (Jan Budař) 
Ńije v ještě sobečtějším, materiálním světě a do vily k otci se dostavuje jen proto, Ńe se ho snaŃí 
přimět, aby podepsal poslední vůli a odkázal příbuzenstvu veškerý svůj majetek. Obě dívky, jako 
ostatně kaŃdý v tomto filmu, jsou zosobněním absolutní sebestřednosti aŃ do nelidskosti. Všem 
postavám jde jen o sebe, o majetek a o moc.  
Secesní prostředí s filigránským porcelánem, kde postavy kolem bývalého kancléře Riegera Ńijí v 
slunečném luxusu, by mělo být pohodové. Není: V tvářích všech postav se zrcadlí strach. Strach 
z toho, Ńe protoŃe něco vlastní, mohly by o to přijít. Havlův film je výmluvným svědectvím o tom, v 
jaké pasti jsou údajně bohatí a vlivní lidé.  
Nespí strachy. Jsou majetkem a mocí zotročeni. Připomnělo mi to dávné čtyřverší ze 
zapomenuté písně Jaroslava Hutky: „DrŃí se talíře, musí se o něj bát. Já mám ruce volné, mohu 
jim zamávat.“ Havlovo filmové Odcházení dokazuje, Ńe svobodný je jen ten, kdo není svázán 
mocí a vlivem, nemusí usilovat o jejich zvětšování, ani nemusí neustále intrikovat v obavách, Ńe 
ho někdo o moc a vliv připraví.  
Skoro je to jako v někdejším komunistickém reŃimu: Podskalského klasická komedie Bílá paní, 
vynikající sociologická analýza fungování komunistického totalitního reŃimu na příkladu 
maloměsta, poukázala na to, Ńe komunističtí funkcionáři nedělali nic jiného, neŃ Ńe pasivně 
ohrazovali vlastní moc. Plýtvali energií neustálou bdělostí a ostraŃitostí, pořád vyhlíŃeli, jestli je 
někdo o moc nechce připravit. Město bylo zanedbané, protoŃe funkcionáři, místo aby se o něj 
starali, vyhlíŃeli nepřítele.  
Náznaky něčeho podobného jsou i v Havlově filmovém Odcházení. Václav Havel kdysi napsal 
studii „Anatomie gagu“, v níŃ rozbíral vznik a fungování těchto komediálních  



výrazových prostředků. Zřejmě ve vzpomínce na ni obsahuje filmová verze Odcházení také 
několik docela úspěšných, typicky havlovských gagů. Jedním z nich je umístění barvami 
pomalovaného kamene u schodiště před Riegrovou vilou – všichni, zejména kmitající sluŃebníci, 
o tento „umělecký předmět“ neustále zakopávají. Podobně jako v Havlově VernisáŃi slouŃí v 
prostoru strategicky rozmístěné umělecké artefakty k zdůraznění zazobanosti a procovství 
zobrazovaného prostředí.  
Avšak toto prostředí, při vší jeho luxusnosti, je také zanedbané. Jediný přístup k vile je pěšinou 
kolem správního domku, na pěšině je však hluboká louŃe, které se příchozí a odcházející jen 
velmi těŃko vyhýbají, někteří z nich prostě rovnou chodí tou vodou. Princip, Ńe v prostředí existují 
různé překáŃky, které by bylo lehko odstranit, ale nikdo je neodstraní a všichni je pracně 
obcházejí nebo přelézají, coŃ mi za komunismu připadalo jako charakteristický rys reŃimu, je také 
typickým havlovským rysem, který přeŃil. Ve filmovém Odcházení naznačuje, Ńe protagonisté 
mají natolik plné ruce práce hájením své moci, Ńe nemají čas na odstraňování drobných 
technických překáŃek ze svého Ńivota, které lidem znepříjemňují Ńivot.  
Havlovo filmové Odcházení je testamentem i z celé řady jiných hledisek, protoŃe intertextuálně 
neodkazuje pouze na Čechova a na Shakespeara, ale také na četné postupy uŃívané Havlem v 
jeho hrách v minulých desetiletích; charakteristická pro jeho předchozí dílo je například rychlá 
střihová sekvence, v níŃ postavy rychle za sebou opakují výroky jiných osob, pronesených na 
jiném místě dramatu – sekvence naznačuje, Ńe identita osobnosti je vlastně lehce vyměnitelná. 
Kdysi v šedesátých letech uvozovaly Havlova představení jeho Zahradní slavnosti v divadle Na 
Zábradlí ironicky zkreslené fanfáry ze Smetanovy Libuše, snad nejnacionalističtější české opery; 
disidentská nahrávka Audience s Havlem a Landovským ze sedmdesátých let byla ironicky 
uvozena Smetanovou árií z Prodané nevěsty „Proč bychom se netěšili“; filmové Odcházení 
ironizuje Beethovenovu Ódu na radost.  
Původní statická expozice panoptika groteskních, děsivých postav, plných úzkosti, Ńe přijdou o 
to, co mají, se rychle rozvolňuje. Scéna se mění. UkáŃe se, Ńe jsou strach a úzkost příslušníků 
Riegrovy domácnosti oprávněné. Hlavním mocenským představitelem nového reŃimu je Riegrův 
protivník, nový viceprezident Vlastimil Klein, (Jaroslav Dušek), zbohatlík a podvodný mafián a 
spekulant (barevné košile, Ńluté kalhoty, naprostý plebejec a agresivní "podnikatel", jistý si svými 
metodami), jehoŃ pochybné koupě celé řady luxusních vil Rieger ve své funkci veřejně kritizoval. 
Klein přijde Riegra vydírat, Ńe pokud Rieger neučiní vůči nové vládní garnituře vstřícné veřejné 
gesto, bude z vládní vily vystěhován, coŃ se také stane. Mocenská konstelace se rychle změní, 
coŃ vede i k tomu, Ńe Riegrův tajemník Viktor začne posluhovat a obskakovat namísto Ríegra 
právě Kleina a mladá obdivovatelka mocných Bea, která si přijde nejprve pro podpis do knihy 
Riegrových projevů a nechá se Riegrem osahávat, se rychle po jeho ztrátě moci přeorientuje na 
zbohatlíka Kleina.  
Ve filmu nechybí ani zcela groteskní novináři. Opakovaně se dostavují novinářští primitivové 
Jack (Jiří Macháček) a jeho intruzivní fotograf Bob (Stanislav Milota). Neohrabaný Macháček, se 
zlomenou a zafačovanou rukou, není schopen při rozhovorech s Riegrem zformulovat své 
otázky na místě a kostrbatě je čte z papíru. Na obsahu interviewu nezáleŃí,  



protoŃe rozhovory, tištěné pak v bulvárním deníku Fuj, se zabývají výhradně erotickými tématy 
(povýtce vymyšlenými), případně Riegera na pokyn Kleinových podnikatelských spojenců, 
vlastnících deník Fuj, cíleně skandalizují. Tisk tedy publikuje z komerčních důvodů pouze 
lechtivé materiály, anebo je zneuŃíván mocnými k politické manipulaci.  
Groteskní svět, který nám tu Havel představil, působí nesmírně deprimujícím dojmem. Není 
vůbec nikdo slušný a lidský. Lidi buď jen podlézají, anebo bezostyšně vyuŃívají příleŃitosti k 
bezskrupulóznímu hromadění majetku a moci a k zotročování lidí. Nikomu na nikom nezáleŃí. 
Rieger se po původním odporu Kleinovi nakonec podvolí: po celonočním výslechu na tajné 
policii souhlasí, Ńe bude dělat Kleinovu poradci poradce. Od vystěhování z vily ho to ovšem 
nezachrání. Mocenský vítěz ovšem potřebuje, podobně jako v totalitním reŃimu, aby se mu 
všichni veřejně podvolili. Klein potřebuje, aby Rieger veřejně přiznal poráŃku.  
Politické fráze jsou irelevantní. Rieger opakovaně Ńvaní o tom, Ńe „naše země musí být bezpečné 
místo“, „v ohnisku politiky musí být člověk“ a Ńe „občan tu není pro stát, stát je tu pro občana“. Ve 
filmu jsou však zjevné náznaky, Ńe reŃim, jemuŃ Rieger stál v čele, byl podnikatelsky divoký, 
neskrupulózní a polototalitní. Klein opakuje tatáŃ krásná slova – jsou bez významu. Z Riegerovy 
vily a z višňového sadu plánuje udělat nákupní středisko s kiny, restauracemi a bordelem.  
Proč argumentuji, Ńe je tento film Havlovou hlubokou omluvou svým spoluobčanům? Film končí 
gagem, který je víc neŃ výmluvný. V závěru filmu se z jezírka před vilou neočekávaně vynoří 
zpod hladiny sám Václav Havel ve večerním obleku a promáčený skrz naskrz, s mokrými vlasy i 
obličejem, osloví diváky v sále: „Děkuji, Ńe jste si vypnuli mobilní telefony. (Pauza) Pravda a 
láska zvítězí nad lŃí a nenávistí. (Pauza) Teď si své mobilní telefony můŃete zase zapnout“ (tedy 
proto, Ńe film uŃ skončil). Brechtovské zcizení prostoru dramatu, stejně jako ironická hra s běŃně 
pouŃívaným komerčním upozorněním v dnešních kinech a jeho kontrast s někdejším romanticky 
idealistickým Havlovým výrokem, působí opravdu efektivně.  
A je to skutečně omluva. Ironickou citací svého nyní tak často vysmívaného výroku z doby 
demokratické revoluce v listopadu 1989 Havel přiznává: Byl jsem naivní hlupák. Myslel jsem, Ńe 
vedu svou zemi do svobody. Podcenil jsem a neznal jsem, co všechno a jak hluboce dokáŃe 
zpotvořit lidská přirozenost, má-li k tomu příleŃitost. Nevěděl jsem, Ńe lidem jde jen o majetek a 
moc. Aspoň těm, s nimiŃ jsem se setkával ve vlivných kruzích. To, co jsme z této země za dvacet 
let udělali, je děsné. Za to se hluboce omlouvám, nevěděl jsem, Ńe to tak dopadne.  
Je to testament opravdu tragický.  
http://www.blisty.cz/art/58040.html  
Názor  
4.4.2011  



Ad článek o Havlově filmu: Havel sám je jeden z hlavních strůjců marasmu české republiky 
(slovo marasmus není nadsázkou).  
To, Ńe se nyní začne stavět do role moralisty, jsem předvídala, ale je to hnusné asi tak, jako 
kdyby Hitler litoval plynových komor - vŃdyť on chtěl přinést svobodu a prosperitu.  
Nemohu uvěřit, Ńe jste mu skočil na špek. Jste přece inteligentní chlap. Řadíte se tím mezi 
prospěchářskou "havlárnu".  
Po tomto vašem článku uŃ nemohu dál ani číst Britské listy. Zasmějte se mi, ale pro mne to tím 
končí.  
Olga Weidenthalerová  
Pozn. JČ: Havel ve filmu Odcházení nemoralizuje. Ukazuje děsivé poměry a charakteristiku 
mocných a sám sebe hrubě ironizuje a zesměšňuje. Myslím, Ńe je k tomu potřeba docela 
odvahy, aby si člověk v pětasedmdesáti letech řekl: Všechno, o co jsem usiloval, dopadlo špatně 
a sám z toho vycházím jako naivní nepraktický hlupák. Osobně na mě taková autoreflexe dělá 
dojem.  
Názor čtenáře Britských listů  
4.4.2011  
Kdyby si autoři výše uvedených recenzí dali tu práci a srovnali si to, co je uvedeno ve filmu s 
tím, jak tento člověk Ńije a jedná, tak by došli k jiným závěrům, které jsou běŃnému občanovi 
tohoto státu zřejmé.  
Jaké závěry ?  
Autor Odcházení Ńil a Ńije v jiném světě něŃ většina populace našeho státu. łije se svou suitou v 
luxusním skleníku, s nadstandardním materiálním a lékařským zabezpečením, s ochrankou, a 
dalšími vymoŃenostmi.  
Stále se nechá oslovovat ve veřejnoprávních médiích pane presidente, aniŃ by se proti tomu byť 
zlehka ohradil (např. viz televizní plky s Moravcem).  
Ve filmu není Ńádná zmíňka, jak se svým jednáním a rozhodováním (podpis zákonů) podílel na 
rozkrádání státního majetku a jak napomáhal k majetku známým (např. viz kauza Chadimová a 
spol.), a jak zneuŃil institutu „Prezidentských milostí“  
Nezmínil se o svém velkém národním pochybení a to je omluva německým fašistům a 
henleinovcům. Naopak povýšil špiony, vrahy, sabotéry a kriminálníky na národní hrdiny.  



Nevysvětlil své restituce po předcích spojených s hitlerovským fašismem.  
Nikde není náznak pokory před lidským Ńivotem a jiŃ podruhé schvaluje humanitární 
bombardování ( Jugoslávie, Libye).  
TakŃe Odcházení není Testament a pokání, ale je jen pořádný škleb spojený s výsměchem.  
***************************  

Kdo nemiluje Václava Havla, jest duševním 
trpaslíkem!  
Pavel Frost  
21 Červenec 2011  
VáŃená paní Tydlitátová sepsala blog, s jehoŃ obsahem by se dalo jinak víceméně 
souhlasit, ovšem aŃ na jisté podstatné věci.  
Autorka například povaŃuje Václava Havla za "významnou osobnost" a ti kdo nechápou 
velikost tohoto giganta jsou prý duševní trpaslíci. Z tohoto pohledu jsem HRDÝ na to, Ńe 
jsem dle paní Tydlitátové duševním trpaslíkem a děkuji Bohu, Ńe se nemůŃu ani v 
nejmenším srovnávat s amorální zrůdou, jakou je bezpochyby moralissimus Václav 
Havel.  
VáŃená paní Tydlitátová,  
druhá věc, se kterou absolutně nesouhlasím je, Ńe pojem skupiny "pravdoláskařů" označujete za 
cosi neurčitého, výraz,cituji: "kterým lze označit naprosto cokoliv a kohokoliv". V tomto se tedy 
velice mýlíte. Je to velmi určitá skupina lidí, velmi jasně a exaktně definovaná a já vám tu definici 
zopakuji:  
Pravdoláskaři = skupina lidí, kteří milují Václava Havla, a jeho pojetí světa vyjádřené třemi 
poučkami George Orwella: Válka je Mír, Svoboda je Otroctví a Nevědomost je Síla. (a k tomu 
dodávám LeŃ je Pravda a Bída je Hojnost, pokud jste Orwella četla, víte o čem mluvím). Tečka.  
TakŃe prosím nepište blogy přesně v intenci zájmu splnění poučky č.3 a č.4., neboť server 
Vaševěc.cz navštěvují lidé vzdělaní, inteligentní, veskrze osvícení, lidé kteří pouŃívají vlastní 
mozek a hloupou propagandu povaŃují za to,čím je: hloupou propagandou.  
Pravdoláskaři jsou zcela nepochybně odporná skupina establishmentu, většinou perfektně 
exponovaná uŃ za doby vlády KSČ (agenti STB, KGB, členové KSČ či patolízalové bolševických 
papalášů) i za doby dnešní (většinou ODS, ODA, US, Zelení či TOP-09) a schopná 
demonstrativně podporovat hlavní ideologický proud ať je jakýkoliv.  



Je schopná předstoupit před národ a drze a neomaleně lhát v zájmu podpory této ideologie. Byli 
by schopní veřejně odsoudit jak popravu komunistky Polednové, tak popravu Milady Horákové či 
Jiřího Paroubka.  
Jsou schopni manifestačně podporovat americké radary a rakety, "pvapovy z hvězd a pvuhů", 
stejně jako jejich otcové vítali Stalina a soudruŃskou pomoc SSSR a před tím jejich dědové 
Adolfa Hitlera. Jejich kolaborace s reŃimem záleŃí jen na době.  
Zaklínají se Velkými a Ušlechtilými slovy jako je "Morálka, Mír, Humanismus, Lidská práva, 
Svoboda, Demokracie a podobně a přitom podporují totalitu, vymývání mozků, vraŃdění 
maminek a dětí v kolonizačních válkách USA,(nazývaje to pokrytecky "humanitární 
bombardování" a obhajoba lidských práv, míru, svobody a demokracie, viz televizní dokument 
"Válkou se to vyřeší"), rasismus, xenofobii, náboŃenskou nesnášenlivost a intoleranci, generační 
nenávist a lhostejnost k lidskému utrpení obyčejných lidí.  
Svojí vlastní zrůdnost, sobectví a amorálnost v honu za mocí a penězi často kryjí hlasitou 
podporou ideologie či náboŃenství, které je zrovna "in". PoŃívají nekritickou podporu médií 
mainstreamu, které je oslavují jako vzory morálky, slušné lidi, spasitele lidstva a polobohy.  
Nemusím tady vypisovat jména či dělat nějaké seznamy, stačí si dosadit veleslavné "osobnosti" 
a "celebrity" dle této definice. Pokud se jedná o pravdolásku exponovanou v politickém proudu 
tzv. "středu", tedy strany mnohokrát reinkarnované, od ODA, Unie svobody,Zelených aŃ k TOP-
09, je to politický směr, který je schopný jít s kaŃdým dostatečně amorálním a mocichtivým, 
vyjímečně, pokud není jiného řešení i s ČSSD, kde v koaliční vládě pravdoláskoví exponenti 
Unie Svobody a KDU nesli zodpovědnost za zadluŃení a mnohé průšvihy házené pak drze na 
Sociální demokracii. Nicméně z definice při první příleŃitosti ČSSD zrazují a pokud to jen trochu 
jde, vŃdy podporují pravici. ProtoŃe zájem ČSSD o ekonomický růst a obhajoba sociálních jistot a 
zlepšení Ńivota obyčejných lidí jest v přímém rozporu s cíli pravdolásky i pravice. Symbióza 
pravdolásky a pravice je nezlomná, obě strany se potřebují, hlavním cílem pravdolásky je 
zadluŃení republiky u nadnárodních bank a podpora intervenčních válek Velkého Bratra a 
hlavním cílem pravice je rozkrádání a devastace země.  
PS:  
s Klausem nemám nic společného a povaŃuji ho za stejného likvidátora českého národa let 
devadesátých, jako je Václav Havel.  
Problém Klaus versus Havel je asi tak antagonismem jako nesmiřitelnost "Srpu a Kladiva".  
Pravdoláska s krajním pravicovým extrémismem zdevastovala tuto republiku stejným dílem. A 
nenávidí sociální demokracii stejným dílem, stejně jako ji nenáviděli a nenávidí nacisté a 
komunisté.  
A poslední věc, osobně se velice podivuji, Ńe zrovna Vy, pokud se nepletu ortodoxní věřící 
judaistka, můŃete obhajovat příznivce člověka, který zcela bez pochyb pochází z rodiny 
nacistických kolaborantů, tedy lidí, kteří nepochybně schvalovali holocaust. Václava Havla 
povaŃuji za morálně pokleslého člověka, uměleckou i lidskou nulu, přítele islamistických i jiných 
teroristů, válečných vrahů, zbrojních lobby, bývalých nacistů a především pokryteckou 
militaristickou parodii lidství a humanity. Váš postoj je pro mě záhadou a jako zásadní odpůrce 
nacismu a antisemitismu budu tedy, dle Vás, raději duševním trpaslíkem ale zato spravedlivým.  



Pavel Frost  
Podnikatel, producent, muzikant, sinolog, expert na podnikání v Číně. 15 let Ńiji v Pekingu a 
hodlám zde zůstat navŃdy, protoŃe moji drahou vlast, slovy Švejka vovinuly nějaké mraky... Díky 
manŃelce patřící k rodině posledního císaře dynastie Čching mám totiŃ zajištěné místo v rodinné 
hrobce rodiny Aisin Gioro, coŃ je čest, která se nedá odmítnout :-) Mám firmy a přátele po celé 
Číně, která je mým druhým domovem. Vyznáním Buddhista, člen ČSSD a nostalgický vlastenec 
s donquiotskou utkvělou představou, Ńe můŃu nějak pomoci.  
http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/pavel-frost-kdo-nemiluje-vaclava-havla-jest-dusevnim-
trpaslikem  
*************************  

Opičan Havel aneb Sametová 
normalizace + Diskuse  
19. 7. 2009  
Autor: orinoko  
/Část titulku vypůjčena od Xaviera Baumaxy/  



Blíží se kulaté výročí naší slavné Sametové revoluce a konkrétně zodpovězených otázek, které spojují 
naši současnost s nedávnou minulostí, je paradoxně méně a méně. Neboť pomalu každý další týden 
přináší otázky nové a nové, na které se už nikdo ani nepokouší nějakou formou reagovat.  
Co se to stalo, že Polojasno sametového kvasu zůstává Polojasnem i po téměř dvaceti letech? Jak je 
možné, že se do duše vnímavější části národa vkrádá pocit, že někdo už dokonce docela netrpělivě 
drží ruku na vypínači sametového Setmění národní paměti, a že na českou kotlinu se jako vločky 
sněhu v zimě postupně snáší sametové schizma?  
Úřední autorita, jejíž výstupy a hodnocení budou návodem i šablonou, jak vidět a hodnotit nejen 
minulost právě nedávnou, a která bude zároveň i arbitrem a autoritou pro časy příští, už byla zřízena, 
a řízena bude jako ministerstvo Pravdy. Není vůbec náhoda, že nahodilosti se během téměř dvaceti let 
změnily na systém, když lidské autority v nových poměrech selhaly a v momentu, kdy se staly 
součástí systému se vším všudy, tak se samy staly tvůrci nové NORMALIZACE, protentokrát 
SAMETOVÉ.  
O podílu jednotlivých autorit, obecně vnímaných jako bojovníci za lidská práva, na POZNÁNÍ 
NUTNOSTI se můžeme jen dohadovat, ale největší zodpovědnost nese ten, kdo si ji také sám nejvíce 
přisvojil – opičan Havel.  
Plzeň, Bory, začátek osmdesátých let minulého století.  
Václav Havel píše dopisy Olze. Jak se dostávají ven? Jako běžná pošta, nebo mimo cenzuru režimu 
za pomoci civilních zaměstnanců? Srovnám-li důvody, pro které byly vráceny moje vlastní dopisy 
domů, tak bylo nemyslitelné, aby Dopisy Olze šly přes cenzuru. A pokud by i přesto šly, co všechno z 
toho lze vyvozovat? Moje věta v dopise domů: „Já když tady vidím ženskou, tak se mě zmocňuje pud 
vystájeného hřebce, jenom začít ržát a bušit kopytama.“ byla označena jako „nerodinná“ záležitost, 
zatímco zamyšlení a svého druhu eseje páně Havlovy byly pro systém v pořádku. Ale třeba šly dopisy 
ven přes civilní zaměstnance. V kriminálu ovšem více než kde jinde platí: „Co vědí dva, vědí 
všichni!“, nemluvě o riziku, kterému se vystavovali všichni v řetězu, a které se u soudu běžně 
projednávalo jako maření výkonu úředního rozhodnutí.  
Plzeň etc.  
Dostávám vitamíny, sušené meruňky, cejlonský čaj a pár dalších drobností z balíku, který Václav 
Havel obdržel mimo povolený termín a mimo dosah režimní kontroly. A nejen já. I další dostávají 
část obsahu na přilepšení. Balík se na Bory dostal přes civilní zaměstnance, pro které něco takového 
znamenalo velmi citelené riziko. Co bylo motivací, že něco takového byli ochotni udělat? Osobní 
statečnost? Peníze? Anebo byla celá akce pod kontrolou? A pod jakou konkrétně?  
Plzeň etc.  
Václavu Havlovi bylo naznačeno, že by mohl být z výkonu trestu propuštěn dříve. Vyžádá si krátký 
čas na rozmyšlenou a požaduje umožnění konzultace s vybranými jedinci i z jiných úseků borské 
věznice. Žádosti je vyhověno a údajně konzultace nakonec vedla k tomu, že V. Havel nabídku na 
předčasné propuštění nepřijal. Privilegia mívají nejen vládci, ale jistě je mohou mít i vězni. Někteří. 
Je jen otázka, kdo takové privilegium přiděluje, komu konkrétně, a proč?  
Osmdesátá léta minulého století, Západní Německo.  



Jakási společenská akce, jíž se účastnilo několik českých rodáků, dodnes v Německu žijících. A také 
Václav Havel. V době, kdy údajně nesměl vycestovat a kdy údajně také nevycestoval. Zmínění čeští 
rodáci nemají absolutně žádnou pochybnost, že šlo o Václava Havla. Jak máme my Češi, žijící doma, 
naložit s takovou informací? Nežijeme nakonec v nějaké virtuální realitě? Víme opravdu Who Is Who 
a nepohybujeme se nakonec docela reálně v české podobě KRÁLOVSTVÍ KŘIVÝCH ZRCADEL?  
Současné poměry je možno naprosto bez rozpaků označit jako normalizaci. Normální je 
zlodějna, normální je lež, normální jsou kasty vyvolených, normální je nekonečná 
recyklovatelnost NOMENKLATURY starých veksláků, nových podílníků na moci s aurou 
bojovníků proti totalitní moci, ale selhávajících nakonec v banalitách každodennosti, normální 
je zase ideologie nepřítele – kdo nejde s námi, jde proti nám, a normální už zase je – nehas, co tě 
nepálí.  
OPIČAN HAVEL k této normalizaci mlčí. Už se stal plnohodnotnou součástí systému, vybavenou 
pocitem vlastní výlučnosti, výjimečnosti a důležitosti, kterou pomohl vytvořit především 
normalizační vládnoucí bolševik. Ale možná ještě někdo další. Výplatní listiny nemají svědomí a 
vlastní selhání někdy může vytvářet docela bizarní situace. Třeba takovou, jaká se udála v Rock Café 
při oslavě Havlových narozenin, kdy nebývale rozezlený oslavenec hájil přede všemi prokázaného 
spolupracovníka STB, který to dělal za peníze, nikoli ze strachu.  
Havlova mocenská praxe od samého počátku vyloučila z jakékoli participace a spolupráce Pavla 
Kohouta, Karla Kryla, Jaroslava Hutku...  
Proč? Ješitnost bývá velmi špatným rádcem. Opičan Havel stvořil Klause, stvořil Vondru, ale 
vyloučil výše zmíněné. Sám pomáhal nastavovat parametry systému, který mu poskytoval, ale nyní 
už čím dále tím méně, pocit spolurežiséra dějinných procesů. Nepochopil, že svůj part už dohrál, a 
siločáry děje mají nové kontury. Ten, kdo neumí ve skutečnosti odejít, píše ODCHÁZENÍ namísto 
masarykovského: „A teď vás zpovzdálí budu sledovat, jak to děláte.“  
Slavný samet nám nepřinesl osobnosti hodné naslouchání a následování, ale jen další snaživé 
marionety a novodobé naboby.  
Dvacáté výročí českého Velvetu bude velmi významným mezníkem. Nově se nasvítí naše nedávná 
historie a je možné, že nakonec uvěří i Opičan Havel. V tom případě bude mít svatozář české 
demokracie obzvlášť výrazné kontury.  
http://www.outsidermedia.cz/OPICAN-HAVEL-aneb-SAMETOVA-NORMALIZACE-1.aspx  
DISKUSE:  
aram - 21. 7. 2009  
Citát  



" Málo z nás si myslelo, Ńe se dveře otevřou tak rychle všem těm mafiánům...z nichŃ se dnes 
stali milionář a miliardáři" - Václav Havel.  
A jsme na začátku. KdoŃe to měl kredit a moŃnost tomu zabránit? Vy? Já?  
orinoko - 21. 7. 2009  
To záleŃí na tom, kterou dobu myslíte. V době , ze které je citace , tak uŃ měl jen jeden úkol. 
Zachránit si krk. A tak u výslechů nepřímo hájil Lorence a další, a snaŃil se některé věci 
bagatelizovat. Doufal , Ńe se na jeho případ nepřijde. Přišlo. A bylo to dost hustý. Byl členem 
VONS.  
orinoko - 21. 7. 2009  
Víte, já jsem hned po šarádě 1989 odešel makat do Rakouska. Byl jsem tam 3 roky. Navzájem 
na sebe my a oni často nasazujeme, ale já jsem měl představu, Ńe takové poměry tu budeme 
mít i my. Oni nadávají na Němce, jsou velmi výrazní antisemité, v hospodě se staří náckové 
hádají, proč to Hitler projel u Moskvy, barevní tam kromě tisku nosí hospodským i pašované 
cigarerty, mají svoje aféry Noricum a obří pojišťovací podvody, deformovanou politickou 
scénu, ale tak dojebaný režim , jaký tu máme my, tak do toho mají hodně daleko. Tak 
například, kdyŃ si někdo otevírá hospodu, tak ty nejbliŃší okolo nesmějí prudce sníŃit svoje 
ceny. Mají povolený rozptyl , ale nesmí být likvidační. Oni jedou systém - Ńij a nech Ńít. My 
jedeme systém - druhého ober a ještě do něj kopni.  
jepice - 21. 7. 2009  
S tou nadějí před nebo posametovou to mám trochu jinak. AŃ tak do roku 88 jsem moc naděje 
neviděla a bylo mi dost šoufl z pocitu bezmoci. Teď mám málo nadějí, co se týká našich 
politických elit, respektive neočekávám, Ńe by se tu najednou vyrojili jacísi ideální 
představitelé, rozumní, chytří, nechamtiví a nesamolibí, i jeden nebo dva by byli hotový 
zázrak. ZakŃe v tom tkví můj pesimismus. JenŃe si říkám, Ńe jací jsme my, takové máme 
politiky. A Ńe kdyŃ jsme jim po sametu v podstatě vyklidili pole, aby si mohli hrát své hry ve 
svých stranách a straničkách a rozdělovali si za to bonusy, tak nám to patří.  
Ale bez legrace: Máte pravdu, Ńe jsme si donedávna Ńili dost bezstarostně a měli jsme dojem, 
Ńe by to tak mohlo být nafurt. CoŃ není pravda. Lépe by se nám hledělo do budoucnosti, 
kdybychom měli šanci, Ńe v čele státu anebo EU budou lidi, kteří mají představu, jak zabránit 
tomu, před čím varujete, totiŃ Ńe lidem budou chybět základní věci. To by se pak mohly 
ozývat daleko horší věci, neŃ Ńe za komunistů bylo líp. To říkají někteří uŃ dvacet let. Bývá 
jich aŃ dvacet procent.  
orinoko - 21. 7. 2009  
Vlku - in medias res: " Tak já ti něco povím, " křičí Danisz. " Vašek Havel mi tuhle říkal: - 
Nechte toho Hegenbarta na pokoji, ten pro vás udělal tolik, Ńe se budete jednou divit, aŃ to 
všechno řekneme. Zatím o tom musíme mlčet. - To je , co? TakŃe si tu přestaň hrát na 
chytrýho. Nikdo o to nestojí. "  
Tolik citace.  
A já dodávám. Mlčí dodnes. Zato se přeorientoval na zvací dopisy. Tipoval bych, Ńe na podnět 
amerických republikánů se Havel a spol. navezli do amerických demokratů. Další český lapsus 
v Topolonově duchu. Amíci uŃ se ozvali.  



orinoko - 21. 7. 2009  
Ba ne, Vlku. Dohledám to. Ano , tamto byl STBák. Tohle byl ale právník bytového druŃstva. 
Mělo sídlo na smíchovské straně Vltavy a seznámila mě s ním jistá dáma z "jéčka".  
jepice - 21. 7. 2009  
Stan napsal:  
To je marné, bylo by to jen další opakování kolovrátků stokrát protočených  
Stane, souhlasím s vámi. Kdyby se ale někdo přece jen odváŃil prodrat mezi kolovrátky k tomu, 
co jsem napsala k tématu na blozích Aktuálně.cz, má moŃnost:  
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=3335 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petr-holub.php?itemid=3351#c 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=3505 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-hrobon.php?itemid=5000  
Béda - 21. 7. 2009  
A ještě dodatek: AŃ teď přicházíme postupně k tomu, Ńe dlouhodobě Ńít na bezkonečný 
rostoucí dluh na úkor třetího světa není ani udrŃitelné ani prakticky moŃné. Nakumulované 
problémy se vŃdy po čase vracejí jako bumerang.  
Béda - 21. 7. 2009  
A ještě jedno bych chtěl dodat. Co mě hodně štve je záměrná a dle mého názoru prvoplánová 
rezignace na nutný předstih zákona a morálky před ekonomikou. To umoŃnilo tunelování státu 
a postupnou rezignaci na morální pravidla. Rozvrat morálky v přechodném období zapříčinil 
dlouhodobý morální úpadek a marasmus, který začíná jiŃ na základních školách - učitelé 
přestali být autoritou. Místo hlubších hodnot jsme se postupně stali cíleně stali mělkými 
nekritickými otroky konzumu.  
Drak - 21. 7. 2009  
Z lidí jako je Medek, Tigrid, Havel uplně srší(sršela) nenávis ke všemu českému. Havel to 
alespoň několik roků úspěšně skrýval. Nesmírnou nadutost dávají najevo všem okolo. Jsou to 
oni, kteří nakazili všechny ty Steigerwaldy, Šafry a ostatní mediální teroristy, šířící fanatický 
antikomunismus. Jsou to prostě oni kdo zasel semeno smrtícího viru. Konkrétně Tigrid byl jako 
chemická laboratoř, která 40roků syntetizovala ten nejprudší jed.  
aram - 20. 7. 2009  
Orinoko. No jo, to se disidentovalo. kdyŃ byla krytá záda. Někteří z disentu, pokud si pamatuji 
z nějakého dokumentu, to dokonce přiznávali. To Ńe, měli podporu ze zahraničí ( to v 
nedávném blogu na Aktuálně dokonce podrobně popisoval F.Janouch), Ńe byli prakticky v 
houfu. Neumím si představit někoho na venkově s rodinou. To si myslím nešlo ustát. Dokonce s 
tou představou, Ńe to nevezme nikdy konec.  
Pokud jste něco takového podstoupil bez této podpory máte můj obdiv.  



orinoko - 20. 7. 2009  
Havel byl ten, kdo mi v krimu rozmluvil emigraci. Byl jsem pevně rozhodnut. A dneska jsem 
našel svoje jméno u Pence. - Kategorie dle STB - nemá vysvětlivky. Myslím , Ńe to i snad 
chápu: Jsme zpátky u Havla.  
anticonsonance - 20. 7. 2009  
Spis se jedna o bezbrehy nedostatek paranoie. H1N1/2009 je produktem laboratori 
farmaceutickych firem nabizejicich obratem Tamiflu a vakciny, 9/11 je cerna prace neoconu, 
Havel s Medkem a Tigridem od pocatku v zoldu zahranicnich kapitalistu a imperialistu 
brousicich si zuby na privatizaci naseho socialistickeho majetku, atp.  
drak - 20. 7. 2009  
Vlk: "Tigrid je pro mne osoba bez poskrnky. Jak mluvil, tak Ńil! Konsekventní postoj. Byl pevný 
jak slovem vyřčeným, tak slovem daným."  
To byl Hitler taky, samozřejmě. MoŃná ještě pevnější.  
Já, pokud bych měl vyjmenovat největší škůdce Českého národa dvacátého století, tak Tigrid 
alias Schönfeld by byl jeden z prvních mezi Havlem, Heidrichem, Medkem, Schwarzenbergem 
apod..  
To, že termíny "sametová revoluce" nebo "humanitární bombardování" poprvé použili 
nacisti, je myslím více než příznačné.  
V článku mě zaujala zmínka o tom, Ńe byl Havel v osmdesátých letech viděn na jakési slavnosti 
v západním Německu. Vůbec bych se tomu nedivil. Pro lidi jako Havel to pravděpodobně nebyl 
problém. Ono být disidentem s několika miliony na kontě ze Švédska, je úplně o něčem jiném. 
Jezdit přikulovat do pivovaru v mercedesu, nechávat se estébákama při výletech navigovat 
atd.. Projet přes čáru v kufru auta, nebo podplatit celníky, těch způsobů mohlo být hodně.  
zajoch - 20. 7. 2009  
Vlku, rozebíráte všechno dopodrobna a zeširoka, jak je vaším zvykem. Havla posuzujete s 
velkou snahou o objektivitu, abyste mu neublíŃil, ani neodpustil vady. JenŃe já čtu z orinokova 
článku některé skutečnosti jinak neŃ vy. Týkají se jeho disidentství, tedy konání v době před 
převratem, ať uŃ byly výsledkem řízení Pavlem Tigridem, nebo nebyly. To nemusí nic měnit na 
tom, Ńe skutečnost byl jiná, neŃ jak bylo lidem strkáno do hlav. V jednom z diskusních 
příspěvků zde je upozorněno na to, že cílem P. Tigrida bylo odstavit osmašedesátníky ze 
hry. To odstavování bylo zřetelné hned po převratu, kdy se na ně začaly snášet rozličná 
podezření z nekalostí, viz případ bývalého ministra snad obchodu V. Valeše, obviněného, 
myslím, Ńe ze spolupráce s STB.  
Já nevím, zda spolupracoval nebo ne, ale kaŃdopádně měl výborné kontakty a mohl státu 
prospět. Nejsem ekonomka a tyto věci nemohu rozebírat, ale přesto je mi to podezřelé. 
Nakonec se ukázalo, že téměř všechny jednotlivé hospodářské kroky, které se po 
listopadu učinily, tento stát a jeho hospodářství poškodily.  



Nomura, IPB, zbrojní průmysl, TV Nova a jistě další. Potom uŃ jsem to moc nesledovala, 
neměla jsem na to nervy a raději jsem to nechtěla vědět. Vzpomínám si, Ńe V. Havel se proti 
některým stavěl, to jsem mu ještě věřila a třeba to zbrojařství jsem přisuzovala jeho naivitě. 
Ale jeho agresorské postoje, t.j. podpora bombardování Srbů, Irák, Kososvo ... a nakonec 
podpora ničemné předposlední vlády a výzva k "spočítání to těm, co ji poloŃili " mě utvrdila v 
tom, Ńe se jeho postoje buď změnily, ale spíše vyplavaly na povrch jeho skutečné, dosud 
utajované.  
Pro mne už není kladným symbolem převratu 1989, ale symbolem manipulace s tímto 
státem, podřizování situace zde zájmům jiných, samozřejmě mocných a vlastně 
kolaborace. A proč bylo potřeba odstranit osmašedesátníky z cesty? Pro koho tedy pracoval 
P.Tigrid? Fakt pro nás?  
Já si moc často kladu otázku, co se vlastně změnilo po listopadu 1989. Od druhých slyším vŃdy 
na prvním místě odpověď. No máme svobodu, můŃeme si jezdit kam chceme, máme pěkné 
fasády, ale co z toho? Za nesvobody jsme moc nikam nemohli, trapně jsme museli alespoň 
navenek podporovat stranu a vládu, stáli jsme fronty dokonce i na brambory, museli jsme 
chodit na veřejné schůze KSČ a jako trdla tam zdvíhat ruku pro různé nic neznamenající 
závazky a další, nebudu všechno vyjmenovávat. Ale všichni byli zaměstnaní,měli příjmy, které 
jim nějak na Ńivobytí vystačily, měli zajištěnou penzi, která jim také jakŃ takŃ vystačila, nikdo 
jim sociální systém nevykradl, nebyli bezdomovci a zločinci se trestali.  
Tak teď se rozhodujme, co bylo lepší. To kaŃdý podle své situace. Já touhle tirádou chci říci, 
Ńe to nestálo za nic tehdy a nestojí to za nic ani nyní. A V. Havel, kterého jsem kdysi ctila, mi 
dnes můŃe být ukradený. NeváŃím si ho a neberu ho jako symbol změn. Ten bude pro mne 
někde úplně jinde.  
Germanicus - 19. 7. 2009  
Ještě k tomu Tigridovi. Podle mého názoru to byl nejschopnější předák z celé poúnorové 
politické emigrace. MoŃná jediný, který si viděl dál, neŃ na špičku vlastního nosu. Např. jeho 
anylytická kniha Marx na Hradčanech nemá chybu. V ní vlastně předvídá rok 1968...  
Někdy na jaře, myslím v roce 1986, jsem v českém vysílání BBC v rozhovoru s P. Tigridem 
slyšel, jak říká něco v tom smyslu, Ńe demokracie v Československu nastane, aŃ bude Václav 
Havel zvolen prezidentem republiky. Málem jsem spadnul ze Ńidle a pomyslel jsem si, on ten 
Tigrid uŃ stárne a začíná senilnět. Jó, to jsem hrubě podcenil starého lišáka Tigrida! Vyšlo mu 
to na 100%!  
Tigridovou základní strategií po roce 1970 bylo při maximálním vyuŃití, jak on říkal reformních 
komunistů (osmašedesátníků) - zejména jejich kontaktů v západoevropských zemích a 
schopnosti sehnat peníze, nepřipustit po pádu normalizačního domácího reŃimu jejich návrat k 
moci a do rozhodovacích procesů. A to se mu setsakra podařilo. A prosazení Václava Havla do 
funkce prezidenta to byl skutečně majstrštyk (i kdyŃ mě se to vůbec nelíbilo - ale to bylo také 
to jediné, co jsem s tím mohl dělat).  
hudryper - 19. 7. 2009  
Beda. RovněŃ leccos pamatuji, Bedo. Pro pořádek znovu na tomto serveru opakuji,Ńe nejen 
termín "sametová revoluce" ,ale i "humanitární bombardování" nevymyslel Václav Havel. 
Sametovou revolucí v roce 1932 byl Adolf Hitler uveden do funkce kancléře.Bylo již  



řečeno ,že nacistická propaganda v té době používala pojem "sametová revoluce",revoluce 
bez jediného rozbitého okna,která podle této propagandy byla zárukou sympatií k 
nacistické,i hnutí v celém světě.  
Pojem "humanitární bombardování" se poprvé objevil v uveřejněném rozkaze A.Hitlera 
leteckým jednotkám německé armády těsně před napadením Polska,kdyŃ podle tohoto rozkazu 
měla být humanitárně bombardována Westerplate.Tímto útokem byla zahájena druhá světová 
válka.  
orinoko - 19. 7. 2009  
Zdravím. Tak to bohuŃel neznal. A nějakou zvláštní linku mezi těmi dvěma také 
nezaregistroval. V civilu jsem vyhledával méně exponované chartisty, a na krimu jsem si 
uvědomil, Ńe bych Havla nějak zvlášť nevyhledával ani za jiných okolností. Mohlo to být 
samozřejmě zdání , ale potrpěl si podle mě na "vlečky", doprovodnou suitu. - To nejsem zvyklý 
dělat. Havel byl-je/?/ velmi inteligentní . To bohuŃel ale nezakládá Ńádnou imunitu před 
osobními lapsy jakéhokoli druhu. Spousta věcí do sebe bohuŃel začíná zapadat aŃ velmi 
zvláštním způsobem. Mohu se obrátit na jistou osobu . Po určitou dobu měla docela blízko k 
Havlovi v jiném časovém úseku.  
Germanicus - 19. 7. 2009  
orinoko: To je tedy velmi zajímavý článek... Podle mého názoru zahraničním "hybatelem a 
vodičem" v 70. - 80. letech Václava Havla byl Pavel Tigrid. Znal jste orinoko Pavla Tigrida 
osobně? Víte něco o jejich vzájemném vztahu?  
Béda - 19. 7. 2009  
Dovětek: autorství termínu "humanitární bombardování", ospravedlňování zabíjení civilistů v 
Iráku a zvací dopis znamenaly jeho definitivní pohřeb jako morální autority a filosofa.  
Béda - 19. 7. 2009  
Komu vlastně patří tato slova?  
„Dvacet let tvrdila oficiálni propaganda, Ńe jsem nepřítel socialismu, Ńe chci obnovit 
kapitalismus, Ńe jsem ve sluŃbách světového imperialismu, od něhoŃ přijímam tučné výsluŃky, 
Ńe chci být majitelem různých podniků. Byly to všechno lŃi, protoŃe brzy začnou vycházet 
knihy, z nichŃ bude zrejmé, kdo jsem a co si myslím.  
Slibuji vám, Ńe funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl 
věnovat práci dramatika  
Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší Ńivotní úroveň, 
sám odstoupím z funkce. Pro mně není rozhodující, s jakým slovem jsou sociálni jistoty 
spojovaný, ale to, jaké jsou. Já si predstavuji, Ńe by měly být daleko větší, neŃ jaké 
poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismus.  
Za svůj třetí úkol povaŃuji podporu toho, co vede k lepšímu postavení detí, starých lidí, Ńen, 
těŃce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na  



tom z jakýchkoli důvodů hůře neŃ ostatní. łádné potraviny či nemocnice nesmí být výsadou 
mocných, ale nabízeny těm, kteří je nejvíc potřebují.  
Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální otřesy, 
nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Všichni chceme 
republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny poniŃující přehrady mezi 
různými společenskými vrstvami, republiku, s níŃ se nebudeme dělit na otroky a pány.  
TouŃím po takové republice víc neŃ kdo jiný. Náš stát by uŃ nikdy neměl být přívazkem či 
chudým příbuzným kohokoli jiného. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, Ńe se bude zdraŃovat. 
Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdraŃování? 
Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších 
dokumentů a ministři na svých tiskových konferencích, Ńe jejich úsilím je, aby přechod od 
neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti 
nezaměstnanosti, bez jakýchkoli sociálních krizí a podobně. łádné gigantické zdraŃovaní nebo 
dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. JiŃ 
nikdy do Ńádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do 
školství a kultury. Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k 
velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátám základních sociálních jistot, musí naši 
ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí Ńádné: nejde to."  
Televizní projev v prosinci 1989  
Václav Havel  
Béda - 19. 7. 2009  
O jednom uměle udrŃovaném mýtu:  
"Pane Havle, Vás na demonstraci nechceme. Chceme tam Václava Havla"  
dále viz  
http://www.blisty.cz/art/37253.html  
hudryper - 19. 7. 2009  
Několikrát jste,Orinoko upozorňoval,Ńe chystáte článek,který bude stát zato. Nepřeháněl jste. 
Nic lepšího a uměřenějšího jsem k téhle smutné postavě českých dějin ještě 
nečetl.Myslím,Ńe nemá smysl rozšiřovat okruh otázek,na něŃ není a nemůŃe být jiná odpověď 
neŃ ta, která se kaŃdému v této souvislosti vyjeví.  
Poprvé jsem ustrnul, kdyŃ jsem slyšel na Svobodné Evropě číst z Ameriky do Holandska 
přibyvšího herce Třísku dopis, kterým Havel děkoval za udělení ceny Erasma 
Rotterdamského.Bylo to někdy v druhé polovině 80.let.Shodou náhod jsem tenkrát měl 
rozečtenu jednu zajímavou knihu .V prvé chvíli jsem měl ze slov tohoto dopisu dojem,Ńe 
ústřední moudra o moci bezmocných ,potaŃmo bezmoci mocných čte Tříska ze stejné 
kníŃky,jakou jsem měl včera v ruce.V kvílení rušiček jsem se však dověděl, Ńe šlo o Havlův 
originální text !  
Do normalizačního Československa dojíŃděla v druhé polovině 80.let řada lidí,mezi jinými i 
doma odsouzení emigranti ,bez sebemenších problémů projíŃděli se svými vozy naplněnými  



tiskárnami,počítači "neprodyšnou hranicí" Ńelezné opony.Úplnou shodou okolností někteří z 
nich byli přítomni na akci SSM na Albertově a došli s tím k výprasku odsouzenému stádečkem 
aŃ na Národní.  
Tak, jak byli Češi dokonale nastudováni pro uvěřitelný průběh událostí s vyvrcholením 
17.listopadu, stejně dobře byli analyzováni a poté pouŃiti k pilotnímu projektu pro následný 
proces privatizace sovětských nalezišť ropy a plynu do vlastnictví náhlých miliardářů v Rusku-
kuponové privatizaci.Tento proces není zajímavý tím, Ńe by šlo o mimořádnou zpravodajskou 
hru,je spíše pozoruhodný mírou své neuvěřitelné úspěšnosti,s jakou nemohli její autoři počítat 
ani ve snu.A na tom má lví podíl chamtivost,chtivost,nesolidarita a služebnost, která se v 
české kotlině vyvíjela už přes 300 let.  
Jejím výsledkem je dnešní bilionový státní dluh,interesy něhoŃ plynou do kapes hlavně těm, 
kteří ty peníze,za něŃ kupují státní pokladniční poukázky a obligace, získali v době, kdy jeden 
Václav byl zdánlivě nezodpovědným pokladníkem majetku všech občanů a druhý Václav, v 
pořadí ovšem první,tomu všemu milostivě šafářoval a sbíral všechny moŃné i nemoŃné 
cetky,spojené většinou s pozornosti hodnými příspěvky a bombastickou slávou.  
Politickou "prozíravost" a bídu své skutečné pozice projevil společně se svými kumpány z 
minula i přítomnosti zvacím dopisem.V situaci, kdy se za Atlantikem všechno schyluje k 
očekávané podpoře izraelského útoku na Irán a nic z pohádek o radaru v Brdech proti 
zlovolným mulahům uŃ není pravda,tihle velikáni zahraniční politiky puzeni vlasteneckým 
cítěním se svými občany v době, kdy oni uŃ nebudou,tihle plagiátoři z profese burcují ve 
sluŃbách toho nejreakčnějšího co kdy v Americe vzniklo a mělo vliv na celý svět, k trvalému 
stavu praktické okupace země z které pošli ! Tak flagrantně se náš Václav dosud neodkopal. 
Slovy básníka :  
Inu zase jedna bitva prohraná a vzdaná bez boje.  
Zas jeden výsměch na rtech zkrvavené oběti,  
zas jeden potracený věneček,co padl na hrob.  
Odvrácený pohled,černé svědomí,zas Jidáš prošel kolem.  
Zase smrtka mávla kosou jen tak nazdařbůh,  
však tentokrát se doopravdy neminula.  
Stan - 19. 7. 2009  
Musím se přiznat, Ńe jsem měl velký problém, jestli tenhle text publikovat. Ne, Ńe by neměl 
literární kvalitu a nebyl to zajímavý názor, ale zdál se mi být aŃ příliš tvrdý a uráŃlivý vůči 
člověku, který kdysi mluvil za nás, kteří jsme se cítili být zotročeni normalizačním reŃimem.  
Přehrával jsem si celou tu dobu, kdy jsme poslouchali rušené vysílání Svobodné Evropy o 
Chartě 77, VONS, vězněném Havlovi, Devátém, a dalších, o úmrtí Wonky, o dalších odváŃných 
signatářích, Několika větách, demonstracích při Palachově týdnu. Dobu, kdy jsme 
manifestovali za konec vlády bolševiků, oslavovali zvolení Václava Havla československým 
prezidentem, dobu, kdy jsme si někteří mysleli, Ńe spojení "filosofa" a humanisty Havla s 
"ekonomickým géniem" a pragmatickým politikem Klausem nás přivede  



co nejdříve do "Evropy" a zařídí nám tady stejně blahobytné a bezproblémové poměry, jaké se 
nám zdály panovat na západ od naší zatuchlé kotliny.  
Ale potom zvítězila má stále narůstající nechuť nad člověkem, který se jako pes lísal k 
G.W. Bushovi, který se nechal ošálit mocí a předstíranou úctou jeho kolegů-státníků-
hrdlořezů, který (snad s výjimkou osobní antipatií ke Klausovi motivovanému Rudolfinskému 
projevu) jen zřídka a selektivně aplikoval své humanistické myšlenky o "moci bezmocných" a 
"bezmoci mocných". Převládlo rozladění nad bývalým respektovaným státníkem, který se v 
posledních letech uŃ vůbec nezastával těch "outsiderů", kteří by to doma i v zahraničí nejvíce 
potřebovali.  
Ten tragický přerod z morální modly na člověka, který je naprosto odtrŃen od reality, a splácí 
svým dlouhodobým sponzorům z dob totality na úkor skutečných zájmů tohoto národa, by 
mohl být námětem absurdního dramatu. Myslíte si, Ńe ho bude schopen napsat Václav Havel?  
Tribun - 19. 7. 2009  
Ještě před pár lety jsem si myslel, Ńe Havel prostě selhal jako člověk, který nedokázal odejít a 
opustit výsluní moci, kdyŃ zjistil, Ńe mu někdo ukradl jeho revoluci. V roce 2005 jsem napsal 
článek http://tribun.bloguje.cz/224828-trapny-mudrc-jmenem-havel.php a dnes si myslím, Ńe 
jsem byl k němu tehdy ještě shovívavý. Jak lze totiŃ snadno nahlédnout z mé diskuse s Pierrem 
o "dům dál", můj postoj k Havlovi se vyhrotil a radikalizoval. Tedy, abych byl přesný, můj 
postoj k jeho mediálnímu (sebe)obrazu, osobně jej neznám.  
Stále více jsem ovšem přesvědčen, Ńe jemu nikdo Ńádnou revoluci neukradl, ale Ńe to tak bylo 
od začátku zamýšleno a plánováno - změna reŃimu "salámovou metodou". Maska humanisty a 
intelektuála, za kterou se schovává muž, který je příliš úzce svázán s majetkem a 
systémovým vlastníkem, neŃ aby mohl být svobodný a nezávislý.  
Havel dokázal dokonale vytěsnit a převrstvit pojem "disident" a naplnit ho svým vlastním 
obsahem, tedy sebou, zatímco celá řada dalších disidentů, kteří skutečně riskovali a strádali 
(např. neměli "fešácký krimnál", jako měl údajně Havel) upadli v zapomnění, pokud z něj 
vůbec kdy vystoupili. Nakonec to byl moŃná právě Havel, kdo tu revoluci ukradl (i kdyŃ 
přesnější je termín "restaurační převrat").  
K tomu více viz http://tribun.bloguje.cz/742473-link-analyza-17-listopadu-1989.php , to je 
opravdu zajímavé čtení (i kdyŃ je třeba brát je s rezervou jako všechny vzpomínky).  
Havel je pro mne něco jako krysař, který lidi zavedl někam, kde nikdy být nechtěli.  
A co se té "normalizace" týče, kdysi, pár let tomu nazpět, jsem tehdejší situaci označil jako 
"klausovskou normalizaci". JenŃe normalizace přituhuje a Klaus v ní uŃ podle všeho nehraje 
prim. Jaký jí dát přívastekk nyní, kdyŃ přestává být spojena s konkrétními jmény, ale stává se 
amorfní, anonymní a technickou, za kterou není nikdo odpovědný nikdo a všichni.  
aram - 19. 7. 2009  
Je to zvláštní, ale tyto události, které zde popisujete nejsou neznámé. Prosakovaly uŃ před 
velvetem, ovšem byly brány jako manipulace STB. Můj osobní postoj k němu byl vŃdy velmi 
rezervovaný, ač jsem nedokázala říct proč. Dnes uŃ bych to dokázala, ale soudím, Ńe je po 
sezóně. Občas mě jen vytočí, kdyŃ káŃe o morálce a ten dnešní úpadek se pokouší opět  



házet na nás na obyčejné lidi, kdyŃ on byl jeden z těch, kdo měl kredit a moŃnost tomu 
zabránit.  

Havel udával Židy a Schwarzenberg používal k 
práci vězně z tábora v Letech  
Případ nepovšimnuté knihy.  
|  
Rodiče šéfa diplomacie Karla Schwarzenberga (čti Šláfendrecka) vyuŃívali k levné 
práci vězně z kárného a později sběrného tábora Lety u Písku. Uvedl to týdeník The 
Prague Post s odvoláním na nové vydání knihy Bouře amerického autora Paula 
Polanského. Nabízíme vám text, který na toto téma vyšel uŃ v roce 2003.  
Upozornění: následující stránky se vracejí do doby před vypuknutím druhé světové války a 
nejsou vhodné pro ty, kteří nechtějí znát historii pracovního tábora v Letech, pro ty, kteří 
nechtějí vědět, jakou roli při jeho vzniku sehrál šlechtický rod  



Schwarzenbergů, ani pro ty, které nezajímá, jak s tím vším souvisí otec našeho 
exprezidenta Havla.  
Historie, kterou vám chci vyprávět, se začala odvíjet 6. prosince 1939, kdy se nad 
schwarzenberským panstvím zcela nečekaně přehnala Ńivelní pohroma. Nejprve se spustil 
déšť a po něm dva dny, které se zdály nekonečné, padaly neuvěřitelné přívaly sněhu; bylo 
ho tolik, Ńe pod jeho tíhou popadalo čtyřicet procent smrků, borovic, buků, jedlí, kaštanů, 
javorů, jasanů, topolů, olší a bříz. Deset tisíc hektarů schwarzenberských lesů, hlavního 
zdroje příjmů tohoto šlechtického rodu, se během dvoudenní kalamity proměnilo v 
neproniknutelnou spoušť polomů.  
KdyŃ konečně přestalo sněŃit a kníŃe z věŃe svého zámku obhlédl panství, byl zděšen. Podle 
prvních skromných odhadů by s dělníky, kteří byli v okolních vesnicích k mání, náprava 
škody trvala patnáct aŃ dvacet let. To by se ale pro Schwarzenberky, kteří byli mezi 
tehdejšími největšími vlastníky půdy v Čechách na jedenáctém místě, fakticky rovnalo 
bankrotu.  
Pomoc v nouzi  
KníŃe měl své panství rád, řádně se o ně staral a spatřoval v něm pokračování rodové 
tradice. Co by tedy pro jeho záchranu neudělal! V září 1938 napsal spolu s dalšími dvanácti 
českými šlechtici prezidentu Benešovi dopis, v němŃ ho naléhavě Ńádal, aby se nevzdával 
Sudet. KdyŃ pak Němci obsadili české země, poslal kníŃe a jedenatřicet jeho vznešených 
přátel dopis také prezidentu Háchovi, kde se hrdě přihlásili k Čechům, a to i přesto, Ńe 
většina jejich předků pocházela z Německa nebo Rakouska.  
Při pohledu na tu spoušť ale kníŃeti nezbylo neŃ se zhluboka napít svého oblíbeného 
šampaňského a obrátit se na protektorátní správu znovu. Tentokrát uŃ ale nepsal 
prezidentovi, namísto toho vyslal svého advokáta na 5. odbor ministerstva vnitra, by u 
tamního zástupce ředitele zjistil, jestli by ministerstvo nemohlo na jeho panství zřídit tábor a 
poslat do něj pracovní sílu, která by pomohla při likvidaci poničeného lesa.  
V protektorátu v té době na základě výnosů z let 1927, 1931 a z počátku března 1939 
existovalo uŃ patnáct pracovních táborů, do kterých byli sváŃeni kriminálníci a osoby 
vyhýbající se práci.  
Úřady Schwarzenberkovu advokátovi vyšli vstříc, zřejmě i proto, by Němcům ukázaly, Ńe 
se Češi s nepohodlnými jedinci z vlastních řad dokáŃou vypořádat i bez německé pomoci, a 
tak v létě 1940 opravdu vznikl pracovní tábor v Letech u Písku, jehoŃ jediným cílem 
bylo pomoci Schwarzenberkům z nouze.  
PotíŃe s lidmi  
Jako první se v táboře objevily dvě stovky dělníků ze Slovenska, ale kníŃeti se příliš 
nezamlouvali. Pracovat uměli, to ano, ale v té době uŃ byli občany cizího státu. Ministerstvo 
je nemohlo do tábora deportovat nastálo a kníŃe jim ke své nelibosti navíc za dřinu v lesích 
musel vyplácet mzdu.  



Nespokojenost o něco později nastala i s první várkou 640 českých vězňů, které dodalo 
české ministerstvo vnitra, protoŃe většina z nich nebyla těŃké práce v lese vůbec schopna. 
Podle dochovaných dokumentů bylo jednomu z nich uŃ třiasedmdesát, mnohým přes 
šedesát. Většinu četníci zatkli za to, Ńe v hospodách hráli karty v pracovní době, další byli 
invalidé, kapsáři… Suma sumárum mezi nimi nebylo víc neŃ třicet muŃů schopných práce v 
lese.  
Na řadu tedy přišli - po určitém váhání ze strany Schwarzenberků - łidé. Práce bylo dost, 
tak byli deportováni z celého píseckého okresu. A aby se předešlo výše zmíněným potíŃím, 
dostala policie příkaze zatýkat pouze chlapce a muŃe ve věku od šestnácti do pětačtyřiceti 
let. Byli práceschopní a nemuselo se jim platit, spíš naopak - měli být jen a prostě, v souladu 
s přáním Němců, "upracováni". Ostatní łidé si měli na transport do koncentračních táborů 
počkat doma.  
PotíŃe s "pracovní silou" v té době nepostihly jen kníŃete Schwarzenberga, nýbrŃ i podniky 
rodiny Havlových. Sám Miloš Havel, jehoŃ bratranec byl údajně jedním z dozorců v 
letském táboře, kde patřil k nejbrutálnějším, udal gestapu šest svých Ńidovských 
podílníků na Barrandově, za coŃ ho říšský protektor Reinhardt Heydrich odměnil tím, 
Ńe mu připsal jejich podíly. Heydrich měl ostatně rodinu Havlových v oblibě; chodíval na 
šampaňské do Lucerny, odkud do Let putovalo několik číšníků - stačilo, kdyŃ z nepozornosti 
vylili skleničku. V Lucerně se ostatně Heydrich nechal vyfotografovat s malým 
Václavem Havlem, naším budoucím prezidentem. V den jeho narozenin si ho v paláci 
Lucerna pěkně posadil na koleno a při pohledu do objektivu se zeširoka usmál…  
Vyřešili to Cikáni  
Ani łidé však Schwarzenberkovy lesy od polomů nezachránili - byli to vesměs 
intelektuálové, právníci, lékaři, v lese toho moc nezmohli, a tak se z pohledu kníŃecí rodiny 
proměnili jen v pouhé hladové krky. Zbavili se jich poměrně rychle: nákladní vozy je odvezly 
na nádraŃí a odtud uŃ směřovali rovnou do Terezína.  
Jakmile veškeré pokusy sehnat pracovní sílu mezi Čechy či łidy selhaly, obrátila se 
pozornost všech zúčastněných na Cikány. Po prvních pochybách o smysluplnosti takového 
kroku - nedůvěra v jejich pracovní schopnosti byla uŃ tehdy přece jen příliš velká - byly ke 
konci roku 1942 do Let, tábora původně určeného pro 380 lidí, navezeny více neŃ dva tisíce 
Cikánů, v mnoha případech celé rodiny. Z muŃů se vyklubali zdatní dřevorubci, ale starci a 
malé děti si do tábora z velké části přijeli pro smrt, obvykle z rukou českých dozorců (?). 
Našly se mezi nimi sice výjimky, které neztratily lidskost, ale většinou nedopadly dobře. Pro 
nadbytečnou lásku k vězňům je udali sami jejich kolegové (?). Nikomu to nevadilo - v 
Německu Cikány uŃ od roku 1933 zavírali do Dachau a v masarykovském Československu, 
kde byl v roce 1927 vydán výnos omezující kočování pobudů, neměla většina Cikánu nárok 
ani na občanství.  
A zbytek příběhu uŃ je smutně známý. Část romských vězňů skončila v koncentračním 
táboře v Osvětimi, z Let jich na konci války vyšlo Ńivých jen pár. KníŃe Schwarzenberg, 
kterému Němci nakonec zabavili sídlo, ale dál mu do menšího zámečku dodávali 
nedostatkový benzin do jeho packardu, byl po válce oslavován za předválečné vlastenecké 
postoje. Havlovi měli Lucernu, Barrandov a všechno  



ostatní. Ačkoli se celou historií táhne výhradně česká, a ne německá niť, podle dobových 
emocí se vlastně ani nic moc nestalo.  
Vlepená stránka  
Předchozí řádky jsou velmi stručným shrnutím více neŃ dvousetstránkové knihy Bouře, 
kterou u nás sepsal a vydal Američan Paul Polansky. Tento jednašedesátiletý (sic) chlapík z 
Idaha a bývalý juniorský mistr USA v boxu v střední váze do Čech přijel v roce 1994, 
původně jako genealog, aby vypátral původ jakési americké rodiny. V třeboňském archivu 
přitom narazil na nedotčené balíky dokumentů týkajících se pracovního tábora v Letech To 
téma ho chytlo.  
"Přišel za mnou jen tak z ulice a ukázal mi, co zatím nashromáŃdil," vzpomíná Fedor Gál, 
majitel vydavatelství G plus G. "Ohromilo mě to a dlouho jsem nad tím textem váhal. Dával 
jsem ho číst svým přátelům, aby mi poradili, jestli to mám vydat. Většina z nich byla na 
rozpacích." Jejich pocity nejspíš nejlépe vystihl slovenský profesor Peter Zajac, který na 
zadní obálce knihy napsal, Ńe "Polansky (…) před námi otevírá tušený, avšak úzkostlivě 
skrývaný svět našeho studu za to, co nechceme vidět."  
Paul Polansky sbíral materiály ke knize pět let a pomáhala mu v tom mimo jiné i Romka, jejíŃ 
matka protrpěla pobyt v Letech na vlastní kůŃi. "Polansky mi přinesl kila xeroxových kopií 
dobových dokumentů," konstatuje Fedor Gál. "Přesto mi údaje o Havlových a 
Schwarzenbergovi, které zveřejnil ve svém textu, připadaly tak neuvěřitelné, Ńe jsem pro 
jistotu vyslal svého právníka, aby je ještě jednou ověřil, pro klid svědomí. Výpisy z katastrů a 
místní kroniky nabízejí hodně prostoru pro spekulace. Třeba kdyŃ právník našel v archivu v 
knize katastrů mezi dobovými stránkami psanými rukou vlepený čerstvý strojopis, který 
dokládal Havlovo vlastnictví Barrandova. Neměl jsem ale kapacitu, ani motivaci hrabat se v 
tom váŃněji."  
Mlčeti zlato  
Krátce před vydáním knihy se s Polanským v jedné praŃské literární kavárně sešel Karel 
Schwarzenberg, potomek hlavních "hrdinů" knihy Bouře a někdejší kancléř prezidenta 
Havla. O předmětu jejich hovoru máme jen svědectví Paula Polanského, a i to jen z druhé 
ruky. Schwarzenberg Polanskému navrhl, Ńe věnuje nějaké peníze pro pietní místo v Letech.  
"KdyŃ jsme při příleŃitosti vydání knihy v roce 1999 uspořádali tiskovou konferenci, z mnoha 
pozvaných novinářů na ni přišel jen jediný, a ani ten pak o ní nenapsal ani řádku. Knihkupci 
ji nechtěli, nikdo o ni neměl zájem, prostě se rozhostilo naprosté ticho. Bylo to zvláštní ale o 
důvodech toho stavu nechci spekulovat, i kdyŃ názor samozřejmě mám. Máme zřejmě ve 
zvyku problémy řešit tak, Ńe je zameteme pod koberec," říká Fedor Gál.  
Krátce nato praskla v patře nad skladem nakladatelství voda a celý náklad Bouře zničila. 
Pojišťovna škodu zaplatila a příběh pozoruhodné knihy se uzavřel. Zůstalo jen pár výtisků a 
Paul Polansky odjel z České republiky do Kosova, kde se začal starat o romský uprchlický 
tábor.  



To nemůŃe být konec  
MoŃná někoho napadne, proč o této nepovšimnuté knize píšu aŃ teď, kdy je například Václav 
Havel uŃ jen soukromou osobou, a nikoli mnohými zboŃňovaný prezident. Je to prosté: dřív 
se mi ta kniha do ruky nedostala a o faktech v ní uvedených jsem neměla ani potuchy. A ani 
teď nechci Václava Havla nebo Karla Schwarzenberka nijak skandalizovat. Za své rodiče 
přece nikdo nemůŃe a na to, abych z odstupu času hodnotila, jak se kdysi zachovali jejich 
předci, si netroufám. Kdo ví, jak bych se v takové vypjaté době zachovala já?  
Jen se mi vtírá na mysl pár otázek, a to pěkně neodbytných. Třeba tahle: KdyŃ se Václav 
Havel jako prezident uměl za celý národ omluvit Němcům za odsun - coŃ podlé mého učinil 
vcelku správně (?)--, proč v sobě nenašel sílu a neutrousil také pár slov o "barrandovských" 
łidech a neudělal to jen za svou rodinu? Bylo by to přinejmenším gesto moudrého muŃe, za 
kterého se tak rád vydává. Bez této omluvy vypadá jeho postoj vůči odsunu jen jako velmi 
pokrytecká snaha udělat ze sebe apoštola pravdy a někomu se tím zalíbit.  
A zajímalo by mě také, proč si té knihy tak ostentativně nikdo nevšiml. My, Češi, se rádi 
stavíme do pozice nevinných a bezmocných obětí, nejprve nacismu, pak komunismu, ale 
Bouře otevřeně vypovídá o našem, českém, nenacistickém a nekomunistickém, čistě 
lidském podílu na tom všem.  
Rádi vykreslujeme masarykovské Československo jako oázu demokracie, ale přitom jsme - 
v rámci udrŃení tohoto ideálu - nuceni důsledně zamlčovat jeho stinné stránky. Byl to snad 
ten důvod, proč o knihu nikdo neměl zájem? Je snad tohle důvod, proč první tři oslovení 
překladatelé odmítli Polanského text převést z angličtiny do češtiny? Nebo vadilo, Ńe nám do 
minulosti vrtal nějaký cizák? Nebo si snad někdo nepřál, aby se o této knize vůbec vědělo?  
Odpovědi na tyto otázky neznám a nejspíš se jich asi nikdy ani nedopátrám, protoŃe si je 
kaŃdý z nás nese sám v sobě. Vím ale, Ńe čím déle si budeme sami před sebou zastírat své 
dějiny, tím déle nám bude trvat, neŃ pochopíme, kdo vlastně jsme, neŃ poznáme svou 
národní identitu.  
"Říkal jsem Polanskému, Ńe po přečtení jeho knihy mám dojem, Ńe nemá Čechy rád. On se 
jen usmál a řekl, Ńe je to právě naopak," vzpomíná Fedor Gál. Tomu rozumím.  
Tereza Spencerová, Mladý svět č.12/2003  
PS. Místopředseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL) k nynějšímu opětovnému vydání Bouře 
týdeníku The Prague Post řekl, Ńe obvinění, která Polansky vznesl, je nutné vzít váŃně: 
"JestliŃe to, co Polansky říká, je pravda, (Schwarzenberg) bude muset s něčím přijít a usmířit 
se se svojí minulostí."  
Autor: Tereza Spencerová | Publikováno: 30.1.2011, Freeglobe  



Pozn. red. Někteří „naši“ novináři vidí na Masarykově republice jen nedostatky. Nikoli podle 
hesla, co je české, to je hezké, ale podle zásady, co je české, není vůbec hezké. Stačí si však 
uvědomit, Ńe kdyby okolní státy měly zrovna tolik nedostatků jako naše tehdejší republika, např. 
Německo, Polsko, Maďarsko a Rakousko, pak by nikdy k druhé světové válce nedošlo.  
MoŃná Ńe i tento fakt někteří tzv. novináři vidí jako negativní. Pak ale lze jen litovat…  
www.ceskenarodnilisty.cz  

*************************  

Pehe – pravdoláska promluvila  
Václav Dvořák:  
03 Říjen 2011  
Nemohu nereagovat na polemiku mezi historikem Jane Eichlerem a politologem Jiřím Pehe, 
která proběhla v Právu 29. a 30. září 2011.  
Pehe v ní mimo jiné tvrdí, Ńe „ …Srbové masově vyháněli Albánce, přičemŃ docházelo k 
masakrům“. Z jakých zdrojů Jiří Pehe čerpá? Z kosovskoalbánských? Útěk Albánců z Kosova 
byl útěkem před občanskou válkou, kterou rozpoutala UÇK. Záběry na uprchlíky z hranic 
Kosova byly plně v reŃii UÇK a Clintonovy administrativy. Kolik bylo těch zmasakrovaných a kde 
jsou jejich hroby? Lpění na „faktech“ válečné propagandy tolik let po válce není hodno 
politologa.  
Jiří Pehe má jistě bývalého prezidenta Václav Havla rád a patří k jeho příznivcům. Lidem, kteří 
mají Václava Havla za ikonu ještě dnes, se jiŃ delší dobu mezi prostým českým lidem, někdy 
posměšně a někdy pohrdavě, říká „pravdoláskové“. Kdysi jsem k nim patřil také. Byl jsem hrdý a 
nadšený, kdyŃ jsem v televizním vysílání Občanského fóra mohl veřejně připít Václavu Havlovi 
ke zvolení prezidentem republiky. Proč si nepřiznat, Ńe v těch dobách cinkajících klíčů málokdo 
pochyboval o upřímnosti hesla „pravda a láska zvítězí nad lŃí a nenávistí“. Dnes se nám obvykle 
dostane vysvětlení, Ńe tento posměšný výraz pouŃívají cyničtí pragmatici, kterým není nic svaté, 
mimo peněz „aŃ na prvním místě“, kteří neuznávají Ńádnou morálku a veškeré mravní hodnoty 
povaŃují za naivní idealismus a nepraktickou utopii.  



Kdo to je ten pravdoláska (oba rody jsou moŃné) a proč i pro mne jsou pravdoláskové 
hodni opovrŃení? Uvedu jeden příklad za mnohé, aby bylo jasno – Kosovo.  
Jiří Pehe byl v letech 1997 - 1999 šéfporadcem prezidenta Havla. Co mu tehdy poradil?  
Jan Eichler v Právu správně připomenul rozhovor pro francouzský Le Mond (29. 4. 1999), ve 
kterém si Havel přihlásil ke světovému patentování termín „humanitární bombardování“. Tím 
se přidal k lidem, kteří, placeni PR agenturami, propagovali zahraniční „humanistické“ agrese 
USA a jejich převodová páka - NATO. Svými výroky Havel s vinětou světoznámého humanisty 
pomáhal zpracovávat světové veřejné mínění, aby lépe spolklo a strávilo vzdušnou 
bombardovací kampaň NATO, která nebyla schválena orgány OSN a nejednalo se tady o nic 
jiného neŃ o agresi. Bombardováním Jugoslávie porušilo NATO nejen Chartu OSN ale i svou 
vlastní ustavující chartu!  
Havel, díky svým poradcům byl k tomu hluchý a slepý stejně jako k české diplomacii, rozvědkám 
(vojenské i civilní), balkanologům, policejním analytikům a dalším, kteří poukazovali na to, Ńe 
albánská UÇK je teroristickou organizací, jejíŃ velitelské posty obsadili pohlaváři drogové mafie a 
psychopatičtí vrazi. Raději věřil svým poradcům jako Pehe a kamarádům jako Albrightová. V té 
době – v předjaří 1999 - pravdoláskové kolem Havla na německé přání záměrně zničili moŃnost 
mírových rozhovorů mezi Jugoslávií a umírněným kosovskoalbánským předákem Ibrahimem 
Rugovou, který o ně českou diplomacii poŃádal. Chtěli raději válku!  
Pravda „humanitární“. Havlova kamarádka Albrightová v té souvislosti cynicky prohlásila, Ńe „ 
… Srbové potřebovali trochu zbombardovat “. Albrightovou, která má na rukou Srbskou krev z 
Bosny, Chorvatska a Kosova, nám pak Havel navrhoval na českou prezidentku! Pro dokreslení 
koho nám Havel doporučoval na PraŃský Hrad: letos v předjaří vyšlo najevo, Ńe Madleine 
Albrightová Korbelová s bratrem prvního protektora okupovaného Kosova Kouchnerem 
zkasírovala se svými společníky za prodej telekomunikační firmy IpkoNet v přepočtu kolem 
450.000.000 korun! Při zakládání této firmy nevybíravými způsoby odstrčilo IpkoNet a albánské 
okupační vedení Kosova další uchazeče. Společnost IpkoNet zřídili čelní představitelé 
Mezinárodního výboru pro pomoc ohroŃeným, a to uprostřed bombardování v roce 1999. Po 
příchodu NATO IpkoNet, za poŃehnání tehdejšího šéfa UNMIK Bernarda Kouchnera, ihned 
podepsal exkluzivní smlouvu s Kosovskou energetickou korporací, díky které začal pouŃívat její 
infrastrukturu.  
Lidé kolem Havla, a moŃná na jeho osobní popud, tehdy také rozjeli mediální štvanici na našeho 
ministra zahraničních věcí Jana Kavana, který na začátku roku 1999 se svým řeckým kolegou 
inicioval mírová jednání mezi kosovskými Albánci a vedením Jugoslávie. Po 78 dnech 
„humanitárního bombardování“ se Havel jako první hlava státu vznášel v obrněné helikoptéře 
americké armády nad „osvobozeným“ Kosovem, kde „bojovníci za svobodu a demokracii“ z řad 
UÇK právě vypalovali 58 000 domů Srbů, łidů, Cikánů, Goranců a dalších Nealbánců. Zničili při 
tom mimo jiné i 116 křesťanských svatyň, často velmi starých. Při pohledu shůry si Největší 
Čech a humanista nevšiml, Ńe dole pod ním dochází k jedné z největších etnických čistek, kterou 
Evropa zaŃila od dob Stalina a Hitlera.  
Václav Havel mlčel i v březnu 2004, kdy na Kosovu albánští teroristé zorganizovali pogrom na 
zbytek nealbáncké populace - kosovskou Křišťálovou noc. Hořely další domovy, byli vraŃděni 
další nevinní, číslo zničených klášterů a kostelů se vyšplhalo na 130 a dalších 3200 lidí 
muselo opustit svou vlast.  
Dodnes je Kosovo otevřená krvavá rána, přes kterou prochází 97% narkotik, konzumovaných v 
Evropě. Na dnešním Kosovu Ńijí Nealbánci jiŃ dvanáctý rok v ghetech, jsou denně vystaveni 
šikaně úřadů „svobodného Kosova“ a teroru albánské luzy. Nemají zastání ani u protiprávně 
dosazených úřadů (EULEX) ani u jednotek okupujících tento jih Srbska (NATO – KFOR). 
Dodnes se na Kosovo nemůŃe vrátit 250 000 Srbů, łidů, Aškaliů,  



Romů, Egypčanů, Goranců, Čerkezů a dalších národností. Většina z nich Ńivoří v severnějších 
částech Srbska, často v Ńalostných podmínkách, zatímco na jejich půdě a majetcích na Kovovu 
a v Metochii „hospodaří“ albánští lapkové. Právo na Ńivot, volný pohyb, svobodu slova, svobodu 
shromaŃďování a na soukromý majetek platí na Kosovu jen pro někoho. To jsou důsledky 
Havlova „humanitárního bombardování“.  
KdyŃ se k praktikám okupačních úřadů na Kosovu a úděsné situaci menšin vyjádřil Jiří 
Dienstbier, odborník a dlouholetý zpravodaj OSN pro bývalou Jugoslávii, hned ho 
pravdoláskové s Havlem v čele kárali. Protektor Kouchner si pak nebral servítky a s odvoláním 
na Havla vzkázal Dienstbierovi, aby drŃel hubu! Takhle se dělá mezinárodní politika, takhle se 
spravují dobytá území, citlivě a humanitárně à la Havel a NATO.  
Havel díky svým poradcům a lidem jako je Jiří Pehe a nebo Kárl Scharzenberg neprotestoval 
proti vyhlášení a uznání „nezávislého Kosova“, které nebylo ničím jiným, neŃ dalším porušením 
rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244 z roku 1999, pošlapáním mírových dohod o bezpečnosti a 
spolupráci z Helsinek a výsměchem mezinárodnímu právu. Naopak, za pár měsíců proti vůli lidí 
naší země a proti vůli Sněmovny ČR nás uznáním protiprávního státu Republikë Kosova zapsali 
do seznamu poslušných vazalů. Připomínám: Havel kdysi spoluzakládal Chartu 77 právě proto, 
aby se dohody z Helsinek plnily i u nás, v tehdejším Československu. Dnes jsou helsinská 
ujednání pošlapána v celé bývalé Jugoslávii. Kosovo 1999 jsou srbské Sudety 1938 také 
díky postoji Václav Havla, Kárla von Schwarzenberg a rad politologa Jiřího Pehe.  
Havel mlčí i dnes, kdy jednotky NATO, přesněji vojáci německého Bundeswehru (!) střílejí do 
bezbranných Srbů, kteří se nechtějí ve své domovině podřídit okupantům, islamistickým 
albánským úřadům a špičkám narkomafie, která si na jihu Srbska s pomocí NATO a lidí jako je 
Havel, Schwarzenberg a nebo Pehe, zřídila svůj stát. Denní pročítání zpráv z Kosova (viz. 
www.kosovoonline.cz a další prameny) nemůŃe nechat slušné lidi chladnými. Ale pravdoláskové 
ve svém nekritickém obdivu k jedné supervelmoci pohrdají mezinárodním právem, ruší ho, 
pomáhají vyvolávat a omlouvat války, které ničí víc lidí v Afghánistánu, Iráku a Libyi, neŃ na co 
kdy stačili Talibové a diktátoři jako Husajn nebo Kaddáfí. Nafta a drogy smrdí krví. Mohou 
peníze za spinování skutečnosti a faktů svou vůní pach smrti přebít?  
Před dvaceti lety jsme Ńili mýtem Václava Havlova. Čekali jsme změnu, dobrou, spravedlivou a 
moudrou vládu. łili jsme heslem o pravdě a lásce. Václav Havel sám svými činy během 
uplynulých let pravdu a lásku jako pojmy vyprázdnil sám.  
Divíte se, proč obyčejní čeští lidé opovrhují „pravdoláskami“ jako licoměrnými, 
prolhanými, byť moŃná dobře placenými faryzeji, kteří ignorují hrůzy a nespravedlnosti 
dnešního světa, z nichŃ mnohé sami spoluzavinili, a raděj se předvádějí jako 
krasoduchové různých Bilderbergů a Fór 2000? Mimochodem, jestli se nemýlím, štvaní 
do vláky, tak jak to činil Václav Havel v případu Jugoslávie, Iráku a Libye jsou stále podle 
našeho práva trestné a nepromlčitelné.  
Václav Dvořák  
režisér – dokumentarista  
Komentáře  
2011-10-04  

Je moŃné, Ńe Havel je víceméně hloupý, naivně milující Ameriku, která ho platí, ale jinak je citově 
i morálně plochý. Všechny jeho činy mu byly vmanipulovány, zaplaceny, proslovy snad psal sám 
ale pod vlivem názorů mu vtloukaných, potlesky plánovány. On ani nelŃe, vŃdyť se na něj 
podívejte, poslouchejte .... loutka, odjakŃiva.  



http://www.czechfreepress.cz/politika/vaclav-dvorak-pehe-pravdolaska-promluvila.html  
**************************  

Citát hodnoty našeho největšího 
zlatoústého humanisty Václava Havla,  
který nám zanechal jasné a srozumitelné poselství.  
Absurdní ideologie je,Ńe rodina má mít výhody, protoŃe plodí děti, na rozdíl od 
homosexuálních párů. To je pojetí rodiny jako teletníku, jako místa, kde se připouštějí 
býci ke kravám, aby byla teleta.  
Další ubohé poznámky o Slušících, mateřských školkách, panelových domech apod. si čtenář 
nade na internetu.  
**************************  

Prezidentské nevěry  
Havel měl vztah a lékařko Jitkou Vodňanskou.  
V životě V.Havla bylo zlomové období ponávratu z vězení v roce1983, kdy jeho žena Olbta do té 
doby tolerovala je občasné nevěry , ale teď sama se zamilovala do mladšího divadelníka Jana 
Kašpara. Havel měl zase vztah s MUDr. Jitkou vodňanksou , která s ním dokonce otěhotněla. 
Dítě se nenarodilo a čtyřúhelník se rozpadl, avšak přátelství zůstalo. Ještě pře převratem se 
Havel seznámil s héééérečkou Dagmar Veš krnovou, po listopadových událostech už o něm 
věděli i lidé s jeho okolí. „Vím bezpečně, že jednou z jara 1990 jsem se pozdě večer vrátil ze 
státní návštěvy Izraele, převlékl jsem se do smokingu a šel do Lucerny na ples Praha-Vídeň. 
Tam jsem s Dášou tančil a posléze se vnutil k ní na kafe. Dal jsem pokyn ochrance, aby jeli tiše 
a bez světel. Prý troubením a svícením vzbudili celou ulici,“ vzpomíná Havel v knize Prosím 
stručně.  
(Z knihy Devět žen z hradu)  
Poslední profláknutý vztah se objevil nedávno a to uveřejněním rozhovoru se spisovatelkou 
Irenou Obermannovou viz rozhovor v MagazínuDnes č. 39/2011  
************************** 

Kdo BYL Václav Havel? 
      Václav Havel se narodil 5. října 1936 v rodině milionářských zazobanců. Barrandovské 
filmové ateliéry, restaurační podniky Lucerna, myslivna Havlov na Českomoravské vysočině, k 
níž patřilo 1.400 hektarů lesa, které si pan Havel každý rok pronajímal, domy na pražském 
nábřeží - to všechno bylo majetkem rodu pana Havla. A pro začátek to stačilo. Vykořisťováním 
zaměstnanců by se jistě majetek dále rozrostl. Jenže... Jenže přišel rok 1945 a po něm rok 1948. 
A tato léta pořádně zamíchala karty osudu Havlovic rodu.  
      A Václav Havel po průměrně započatém studiu na jedenáctileté střední škole odešel pracovat 
do Ústavu paliv a vody v Praze. Zde dokončil večerní studium na střední škole a po maturitě se 
přihlásil a byl přijat na ekonomicko-inženýrskou fakultu ČVUT. Tak velkoryse se tedy náš 
socialistický stát zachoval k milionářskému synkovi, který u nás údajně postrádá dostatek 
demokracie. Nicméně Václav Havel však zjistil, že jeho rozhodnutí bylo mylné, a ještě před 
ukončením čtvrtého semestru z fakulty odešel.  
      Po návratu z vojenské základní služby pracoval Havel v Praze v divadle ABC jako jevištní 
technik; později vykonává tutéž práci v pražském Divadle Na zábradlí. V roce 1961 začal 



dálkově studovat na Akademii múzických umění obor dramaturgie, což zřejmě dalo důvod k 
tomu, aby postoupil i v divadle: z jevištního technika se stal lektor a pomocný dramaturg.  
      Václav Havel udržoval po celou tu dobu řadu „zajímavých styků" s lidmi v kapitalistických 
státech. V Mnichově žil - až do smrti v roce 1968 - jeho strýc Miloš a ve Spojených státech 
(později v Argentině) jeho druhý strýc Ivan Vavřečka. Oba dva emigrovali z Československa po 
roce 1948. Tedy poté, kdy jim byl znárodněn majetek, čímž ztratili politickou moc a vliv. Václav 
Havel se však nestýkal jen se svými příbuznými, ale jejich prostřednictvím také s mnoha jinými 
lidmi dosud je útočištěm i místem schůzek československé emigrace a dodejme i místem, kde se 
připravovaly nejrůznější akce proti našemu socialistickému zřízení.  
      Začátkem šedesátých let vstupuje milionářský synek Václav Havel na prkna, která znamenají 
svět. Ale ne jako pouhý herec, ale jako dramaturg, dramatik, básník. V této době s ním seznámil i 
soudruh Tomáš Řezáč.  
      „Bylo to někdy v roce 1962 nebo 1963 - setkal jsem se poprvé s Václavem Havlem ve 
vinárně Viola, ve které se provozovala hudba, poezie... Václav Havel tam přinesl svou první 
nevydanou sbírku básní. Dával ji kolovat kolem stolu... Nechci vykládat pozdní moudrosti, ale 
mně Václav Havel připadal jako člověk nesmírně sebevědomý, nesmírně namyšlený. Patrně byl 
namyšlený na minulost své rodiny. Václav Havel byl člověk, který zjevně pohrdal všemi, kdo 
byli kolem něj; měl jeden zvláštní rys: vždycky víc poslouchal, než mluvil. Snažil se zapamatovat 
a potom, jak jsem na to přišel v poslední době, si také zaznamenával, co lidé kolem něho 
vyprávěli. U Václava Havla bylo od začátku jedno zajímavé: vždycky se stýkal s umělci nebo 
pseudoumělci, kteří stáli na druhé straně barikády, kteří žili v té pohodlné poloilegalitě - s lidmi, 
kteří mu dávali rozumy. V některých verších, pokud si je dnes pamatuji, byl Havel téměř 
doslovně poplatný válečným a poválečným sbírkám Jiřího Koláře. Toto jméno už dneska zaniklo, 
tato poezie se nevydává a vydávat nebude... Jiří Kolář se hlásil k takovému tomu americkému 
civilismu, vyráběl ze života uměle peklo... Na tento způsob přistoupil i Václav Havel. Jeho 
sbírky, přestože v té době byl nesmírný zájem o mladé talenty, nikdo nevydával. Václav Havel si 
z toho odvodil pro sebe určité poučení. Jestliže neprorazí normálním způsobem, musí se do 
literatury vlomit, jak se říká, zadními dveřmi."  
      V roce 1963 Václav Havel napsal první samostatnou hru - Zahradní slavnost - a v témže roce 
ji uvedlo Divadlo Na zábradlí. A tak se o milionářském synkovi začíná - zejména v některých 
kritikách - psát jako o výrazném dramatickém talentu, jako o výborném analytikovi 
společenských poměrů; je označován i za mluvčího „určité části" mladé inteligence. Havlova 
popularita podstatně vzrostla po uvedení Zahradní slavnosti v Německé spolkové republice. Že 
mu ke slávě dopomohli jeho ideoví spřízněnci, není pochyb - důkazy najdeme jak v domácím, tak 
zahraničním tisku. Byla Zahradní slavnost i pozdější Havlovy hry skutečně tak výjimečné 
umělecké dílo? Dříve než se pokusíme o stručný rozbor dramatické tvorby Václava Havla, 
podívejme se, jak či lépe proč pronikla tak rychle jako hra na západní scény.  
      Pan Havel v roce 1964 v rozhovoru s novináři skromně uváděl, že se jeho dílo dostane do 
zahraničí víceméně náhodou...  
      „...někdo o hře slyšel, byla doporučena Rowohltovu nakladatelství v Hamburku, jehož 
divadelní oddělení vyvíjí maximální úsilí uplatnit své hry, a to ne za každou cenu, ale tak, aby to 
odpovídalo povaze textu."  
      Hovoří doktor Sáva Šabouk:  
      „Připomeňme si co nejstručněji poselství této hry: prolínají se v ní dvě roviny: v první se 
neúměrně nafukují různé nedostatky našeho života, parodicky jsou citovány známé ideje a 
marxistická dialektika je nenápadně představována jako konglomerát absurdních protimluvů s 
amorálním podtextem. Druhá pak funguje na bázi statistické převahy. Snaží se bez ustání 



posilovat dojem, že všechno lidské je v socialismu deformováno, a proto je třeba likvidovat, 
likvidovat. Ano a myslím, že jen stěží by bylo možné charakterizovat společenský typ výstižněji 
nežli postavu Huga ze Zahradní slavnosti, onoho Huga, který v závěru hry dává instrukci: ,...ten, 
kdo za určité situace umí do jisté míry nebýt, může zas o to lépe za jisté situace být. Nevím, jestli 
vy chcete víc být nebo víc nebýt, ...ale já chci být pořád, a proto musím pořád tak trochu nebýt... 
A jestli v tomto okamžiku dost nejsem, ujišťuji vás, že brzy budu možná daleko víc... - a pak si o 
tom všem můžeme ještě jednou popovídat, ale na poněkud jiné platformě.´  
      Ano, individua tohoto typu jsou schopná všeho - a proto je dobré podrobněji studovat způsob 
jejich života, jejich zvyky a nejroztodivnější mimikry, mezi něž rozhodně patří i zmíněná až 
dojemná péče o svobodu projevu, vědeckých diskuzí, kritiky a podobně. Na stránkách našeho 
vědeckého a kulturního tisku se diskutuje bez ustání. Já sám jsem vedl a vedu celou řadu polemik 
- a nikdo mi nezkřivil na hlavě ani vlásek! A co více: ti, s nimiž jsem se v těchto polemikách 
utkal, měli (a většinou i využili!) právo odpovědi - a jsou živi a zdrávi. Podotýkám však, že ve 
všech našich polemikách jde o hledání vědecké pravdy, o výrazové bohatství umění a podobně - 
nikdy o pomlouvačné kampaně."  
      Mnozí marxističtí literární teoretici (mezi nimi například profesor Vítězslav Rzounek) už při 
publikování Zahradní slavnosti odhalovali skrytý podtext hry. A nebyli sami. Stejnou otázku - 
totiž kdo je Václav Havel, s kým a proti čemu se tak bojovně angažuje - kladli ve svých dopisech 
redakcím prostí členové komunistické strany i bezpartijní. Záměr pana Havla byl zcela 
jednoznačný: útočit na samu podstatu socialistického. Proto také texty jeho her zcela odpovídaly 
záměrům těch, kteří se je usilovali prosadit na západoněmecké scény. A proto byly jeho hry s 
takovým nadšením přijaty, rozšiřovány a podporovány i v emigrantských kruzích na Západě. 
Nehledě k tomu, že někteří jeho „přátelé" o nich věděli dříve, než vůbec byly uvedeny u nás.  
      Dejme však opět slovo Tomáši Řezáčovi:  
      „Václav Havel se skutečně pokoušel proniknout na scény všech evropských západních států. 
Pokoušel se proniknout i ve Spojených státech. Úspěch byl víceméně pochybný. Byl pochybný v 
tom, že Václav Havel se o světovost snažil. Rozmělňoval Ionesca, Becketa, Alfreda Jaryho, 
kopíroval. A jestliže přece jen na západní scény pronikl, pak tedy s úspěchem více než mizivým. 
Jeho dramata nebyla využívána jako dramatická tvorba, ale jako politikum v tom nejhorším slova 
smyslu - jako reklama na antikomunismus. Diváka zřejmě zaujmout nemohla. Podobný 
myšlenkový a duchovní svět viděl už stokrát - lépe a výrazněji, protože nezprostředkovaně. 
Západní divák se ve své většině od dramatické tvorby Václava Havla odvracel. Zůstala tu pouze 
jistá politická účelovost. Účelovost naprosto promyšlená a zacílená.  
      Václav Havel udržoval přímé a zprostředkované styky s Pavlem Tigridem, známým agentem 
CIA, a s mnoha dalšími československými emigranty. Většinou se jedná o spolupracovníky 
západních rozvědek. Na přímý popud československé emigrantky Věry Blackwellové, rozené 
Jakešové, bývalé zaměstnankyně rozhlasové stanice Svobodná Evropa, vstupuje Václav Havel v 
roce 1964 do redakce časopisu Tvář. Nejprve jako externí spolupracovník, později se stává 
členem vedení. Smysl tohoto kroku byl více než zjevný - šlo o přímé působení na širší okruh 
čtenářů - šlo o vliv na ty sociální skupiny, s jejichž pomocí bylo možno vstoupit do politického 
boje o moc."  
      Měsíčník Tvář byl časopisem Svazu československých spisovatelů a měl sloužit především 
mladé spisovatelské generaci. Měl..., ovšem záměr redakčního kolektivu, v němž Havel postupně 
získával rozhodující slovo, se tomuto požadavku stále více vzdaloval. Mnohé snahy redakce 
prozrazuje například článek Dopis redakce budoucím autorům a rovněž těm, kteří jimi nebudou. 
Citujeme:  
      „Vám, kteří dnes hledáte cesty k literárnímu uplatnění, chceme dát na stránkách měsíčníku 



náležité místo a pomoci tak krystalizaci další literární generace, která přichází již v jiných 
podmínkách, než byla léta po dvacátém sjezdu, kdy jsme začínali časopisecky publikovat my... 
Měřítka, jimiž se v našem časopise posuzují a budou posuzovat práce nových autorů, jsou táž 
jako měřítka kladená na práce kmenových autorů Tváře. Na druhé straně je tu ovšem charakterem 
našeho časopisu dáno jisté omezení: budeme zdrženliví při tištění i talentovaných autorů, pokud 
jsou nám svým názorem na věci umění a společnosti vzdáleni, jmenovitě pokud jejich stanoviska 
nebudeme považovat za progresivní."  
      Hleďme, jací to byli demokraté! Kdo není dost progresivní - rozuměj pravičácky progresivní - 
nemá v Tváři co pohledávat!  
      Pro myšlenkové zaměření časopisu nejsou jistě bez významu filozofické nebo filozoficko-
estetické texty, které jsou v něm publikovány. Jsou to například stati Martina Haideggera, 
Ladislava Klímy, Georga Trakla a dalších. Nemálo místa věnuje časopis myšlenkám Teilharda de 
Chardina.  
      Časopis Tvář byl hlasatelem idejí socialismu naprosto cizích, a není proto divu, že se okolo 
něho rozproudily bouřlivé diskuze. Představitelé Tváře se hádali tvrzením:  
      „Socialismus je pro nás samozřejmá základna, mrzí nás, že o tom pochybujete! Sloužíme 
mladé generaci!"  
      Protože autoři vyskytující se na stránkách Tváře nebyli ani příliš čtení, ani příliš mladí, 
nezbývalo redakci než obracet pozornost alespoň k literární kritice. Ovšem i tady, přes všechna 
veliká slova o poctivosti, serióznosti atd., jsme svědky vulgarizací marxistické estetiky, 
bezostyšného odmírání skutečně socialistické literatury, jejích tvůrců a těch teoretiků, kteří se při 
hledání pravdy neochvějně drželi principů marxismu-leninismu; jsme svědky pokusů 
rehabilitovat různé reakční filozofické názory (například Masarykovy), jsme svědky zdrcující 
kritiky dialektického a historického materialismu. Toto vše se dělo ve jménu (nebo lépe pod 
pláštíkem) „ozdravování" marxistické teorie.  
      Národní umělec František Hrubín tehdy na tuto situaci reagoval slovy:  
      „Na gesto má člověk nárok jen tenkrát, je-li za ním znalost či třeba malá, ale solidní splátka 
na budoucí dílo, především však, je-li za tím gestem alespoň jiskra ,božského rošťáctví´, jako 
tomu bylo před více než čtyřiceti lety u mladého Nezvala. Pak gesto opravdu bleskne po čtyřiceti 
padesáti letech."  
      U redaktorů časopisu Tvář však šlo jen a jen o to rošťáctví. Působení Tváře mělo 
pochopitelně i své aspekty politické. Jejich součástí byl mimo jiné požadavek rehabilitovat 
Kritický měsíčník profesora Václava Černého a melantrišské Listy Chalupeckého a Grossmana. 
Bylo více než zřejmé, že měsíčník Tvář se stal politickou arénou, z níž zaznívaly 
protisocialistické hlasy. Oproti předúnorovému období byl v těchto hlasech jediný rozdíl - 
maskovaly se pomocí pseudosocialistických pravičáckých frází.  
      Když se vedení Svazu československých spisovatelů rozhodlo přijmout opatření, která by 
zaručovala ideové zaměření měsíčníku, vedení Tváře a jeho stoupenci se rozhodli uplatňovat své 
požadavky veřejně. Osobní agitací se snaží rozšířit okruh těch, kdož jsou ochotni je podporovat. 
V této „bohulibé" činnosti nechyběla ani demagogie, ani úskoky. Tvář - respektive její vedení - 
bezostyšně obviňuje ze schematismu každého, kdo se neochvějně drží zásad marxismu-
leninismu. Redakce se nakonec (po neúspěšných taženích) rozhodla sama časopis zastavit. 
Neustala však v rozsáhlých akcích: v psaní petic a článků, ve sbírání podpisů, jimiž si chtěla 
vynutit změnu stanov Svazu spisovatelů a svolání mimořádné konference.  
      Není nesnadné uhodnout, čeho chtěla redakční rada Tváře dosáhnout. Znovuvydávání 
časopisu a legalizaci ideových skupin, které nesouhlasily s marxismem. Jednalo se konkrétně o 
tzv. Aktiv mladých autorů, jehož ideové cíle spisovatelů - tak měla být posílena pozice údajně 



„nezávislých" autorů a omezen vliv těch, kteří usilovali o těsnější sepětí literatury se životem 
lidu, s jeho problémy i radostmi, které ho na cestě budování socialismu potkávaly.  
      A není bez zajímavosti, že o Aktiv mladých autorů projevovali zájem i starší spisovatelé, 
známí svým protisocialistickým postojem, jako například profesor Václav Černý, Jiří Kolář, Josef 
Hiršal, Urbánek, Chalupecký a další.  
      Otázky okolo časopisu Tvář se však měly dostat i na mezinárodní fórum. Celou akci 
připravoval Pavel Tigrid. V roce 1966 pozval Václava Havla (přestože nebyl členem) na zasedání 
PEN klubu - což je mezinárodní organizace spisovatelů - do New Yorku. Tam mělo dojít k 
provokačnímu vystoupení československých spisovatelů - emigrantů vůči takzvané nesvobodě 
umělců v Československu a jako důkaz měl posloužit časopis Tvář a jeho redaktoři. Václav 
Havel si měl na toto zasedání připravit svůj projev na základě rezoluce spisovatelů - emigrantů, 
kterou od Tigrida přivezl profesor Václav Černý. O přípravě provokace na zasedání PEN klubu 
se Havel dozvěděl ještě od jiných lidí. Například od amerického kulturního atašé v 
Československu Roberta Warnera.  
      Z toho, co jsme doposud řekli, je patrné, že za Havlem a jeho skupinou stáli - a také ji 
vydatně podporovaly - „vlivné osobnosti" zahraniční i domácí reakce. Šlo o podporu morální i 
materiální, včetně konkrétních rad - kdy, jak a s jakými požadavky vystupovat, případně ve 
kterých sociálních skupinách hledat další přívržence a spojence. A Havel si opravdu poradit dal. 
Zejména od profesora Černého. Konzultoval s ním většinu připravovaných akcí: před 
vystoupením na IV. sjezdu československých spisovatelů; konzultoval s ním, jak postupovat při 
zakládání Aktivu mladých autorů či Klubu tzv. nezávislých spisovatelů.  
      Havel prohlásil:  
      „Nepopírám, že postup, který doporučuji, může být často spojen se značným rizikem a že 
může leccos zhoršit místo zlepšit. Ale kde se nic neriskuje, tam se taky ničeho nedosáhne. Jde 
prostě o to, nezvyknout si na cokoli, nesmířit se s čímkoli, ale vždy znovu - účinně a přitom 
chytře - prosazovat svá práva, své nároky, svá pojetí."  
      Toto vyznání učinil milionářský synek Václav Havel veřejně sice až v roce 1969, ale o 
realizaci tohoto programu - likvidovat vše, co souviselo se socialismem, se socialistickou 
kulturou - se pokoušel už několik let předtím. On a jeho „přátelé" odmítali všechny hodnoty 
vzniklé za socialismu a díky socialismu, vytvářeli vlastní hierarchii hodnot a určovali vlastní 
morální kritéria, podle nichž se měli čeští spisovatelé řídit v životě i ve své tvorbě. Rozhodovali o 
tom, která díla jsou progresivní a která nikoli, a spisovatelům, kteří odpovídali jejich záměrům, 
poskytovali značný prostor na stránkách časopisů a propagovali je všemi dostupnými způsoby: 
systémem recenzí, anket, citací a rozhovorů. Vždyť šlo o to, dostat je do povědomí čtenářů. Tak 
tedy vypadalo jejich pojetí demokracie a svobody v praxi.  
      Uvědomovali si, že to, co požadují, je absurdní? Že s tím nemohou souhlasit reálně uvažující 
spisovatelé a čtenáři? Ovšem na mínění čtenářů tito pánové přece vůbec nebrali zřetel. Každou 
jejich výhradu či nesouhlas s uměleckými výtvory a názory, které jim předložili, považovali za 
útok na uměleckou svobodu, za útok na svaté právo, které je dáno jenom umělci: neboť on může 
nahlížet na svět, na společenský vývoj z takového zorného úhlu, který uzná za vhodný.  
      Podobné názory interpretoval Václav Havel také na IV. sjezdu československých spisovatelů. 
To, že byl ve svém projevu taktičtější než třeba takový Ludvík Vaculík, ovšem neznamená, že cíl, 
jehož chtěl dosáhnout byl demokratičtější či humánnější. Měl pouze na paměti to, co mu jeho 
rádce - profesor Černý - připomínal: nejde o to, jednou vyhrát a podruhé úplně prohrát! Budeme 
spokojeni, když vyhrajeme jen trochu. Trochu vyhrát - tentokráte znamenalo proniknout do 
vedení Svazu. Z tohoto postavení by přece bylo možné ovlivňovat kulturní politiku a až by k 
tomu nastala vhodná doba, vést třeba i otevřený útok proti vedení strany a státu.  



      Požadavky vůči vedení Svazu spisovatel Václav Havel shrnul v závěru svého sjezdového 
vystoupení do sedmi bodů. Ve svých „konkrétních návrzích", jak je nazval, požadoval kromě 
jiného, aby svaz umožnit práci „různých" - tedy i protisocialistických - uměleckých skupin, 
dožadoval se, aby sjezd uložil ústřednímu výboru co nejdříve prozkoumat, kteří čeští a slovenští 
spisovatelé v důsledku dřívějších opatření stojí mimo svaz a navrhl jim členství spojené se 
satisfakcí! Nechť se to zdá být jakkoli pošetilé, Havel tím chtěl říci, že by se naše socialistická 
společnost měla omluvit a snad dokonce požádat za odpuštění ty, kteří usilovali o její likvidaci!!!  
      Podívejme se přitom, jaké lidi měl Havel na mysli: profesora Václava Černého, Jana Patočku, 
Bedřicha Fučíka, Jindřicha Chalupeckého, Josefa Palivce a mnohé další. Čím by mohli tito lidi 
obohatit socialistickou literaturu? Ničím! Jednak na to neměli, jednak ani nechtěli. Vždyť jim šlo 
jen o to, navázat na svůj reakční předúnorový program.  
      Jak se však se ztrátou pozic a vlivů vyrovnal pan Havel?  
      Nepřestal útočit proti socialistickému systému, proti socialistické kultuře. Psal a píše dopisy, 
různá prohlášení, ale i různé divadelní hříčky a agitky, které jeho „přátelé" na Západě s 
patřičnými komentáři tisknou. Tisknou je ochotně - vždyť si je u Havla objednávají: každý 
politický útok proti socialistickému Československu a jeho spojencům, i když je nepravdivý a 
zkreslený, se výborně hodí do antikomunistické propagandy.  
      Havlovy divadelní hříčky, které jsou víceméně autobiografiemi, se sice hrají, zejména na 
západoněmeckých scénách, vysílají v rozhlase a v televizi - nikdo se však nepokouší hodnotit 
jejich uměleckou kvalitu.  
      Proč? Na tuto otázku odpovídá rovněž Tomáš Řezáč: „Ve Švýcarsku vychází deník Neue 
Zürcher Zeitung - v roce 1971 byl anketou buržoazních novinářů vyhodnocen - nahlíženo 
buržoazními měřítky - jako nejlepší, nejobjektivnější na Západě. Vím, že tento deník odmítl 
recenzovat Havlovy hry. Jestliže se k svému ideovému souputníkovi, který vyznává totéž heslo 
jako oni - ,lieber Tot, als Rot´, to znamená ,raději mrtví než rudí´ - obrátili zády, už to patrně 
hodně říká o dramatických kvalitách tvorby Václava Havla.  
      Proč se tedy Havlovy hry vůbec hrají?  
      Šlo pouze o to, aby se dokázala existence tzv. druhé kultury v Československu, tak říkajíc 
nelegální, proti které stavějí kulturu, jak oni říkají špatnou, prolhanou, oficiální.  
      Václav Havel se například chlubil, že jeho hry hráli na Broadwayi. Na Broadwayi najdete 
všechno. Od podřadných šantánů až po skutečně výborné profesionální scény. Pokud je mi 
známo, Havel se s pomocí všech svých přátel a přítelíčků dostal asi tak do střední polohy a ještě 
to stálo mnoho dotací.  
      Kdopak byl tak štědrý, že mu nezáleželo na tom, kolik investuje a zda své prostředky dostane 
zpět?  
      Já celkem nerad cituji, ale spolupracovník západoněmecké rozvědky BND doktor Georges 
Domeyer mi řekl v roce 1971: ,Budeme podporovat československou ilegální kulturu. Budeme ji 
podporovat prostřednictvím druhých a třetích osob nebo druhých a třetích institucí tak, aby na nás 
nebylo vidět.´ A z těchto fondů - je-li už to fond americké nebo západoněmecké rozvědky nebo 
jiné výzvědné služby - byl podporován Václav Havel."  
      A my k tomu jen dodejme, že nejen byl, ale stále ještě je.  

Vysílání Čs. rozhlasu, 9. 3. 1977, zkráceno 
Ve jménu socialismu a šťastného života proti rozvratníkům a samozvancům, Svoboda, Praha 
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Havlova éra je pro mě politickou syfilidou 
Přidáno v pondělí 19. 12. 2011  

 

      Mnoho lidí zpráva o nedělním úmrtí exprezidenta Václava Havla hluboce zasáhla. Některé 
však nechává chladnými. Předseda Svazu mladých komunistů Československa Prostějovsko 
Martin Peč patří mezi ty, kteří smrt někdejší hlavy státu nepovažují za něco, čemu by bylo nutné 
věnovat zvláštní pozornost.  
      Úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla je pro mnoho lidí na celém světě velkou ztrátou. 
Někteří však tuto událost nijak významně neprožívají. Pro ParlamentníListy.cz okomentoval 
Havlův skon předseda Svazu mladých komunistů Československa Prostějovsko Martin Peč. Ten 
mimo jiné Havla označil za jednoho ze spoluviníků válečných zločinů NATO v Jugoslávii a za 
spolupodněcovatele válek v Afghánistánu a Iráku či blokády Kuby.  

      Je třeba řešit důležitější věci, tvrdí Peč  

      „Lidé se rodí a umírají. Já také jednou umřu. Je to přirozené. Nepřáli jsme Havlovi smrt, přáli 
jsme mu, aby byl souzen za své zločiny. Jemu vděčíme za vše - od bezdomovců a 
nezaměstnaných přes propuštění nebezpečných zločinců po devastaci celé naší vlasti. Úmrtí 
Václava Havla mne nechává naprosto chladným. Je totiž řada aktuálních problémů, které je třeba 
řešit například v sociální oblasti, a ne to, jestli budeme stavět modly. V první řadě je potřeba řešit 
problémy deseti milionů obyvatel, a ne jestli Havel dnes zemřel, nebo se dožil sta let," uvedl pro 
ParlamentníListy šestadvacetiletý soudruh.  
      Na dotaz redakce, co pro něj znamenal Václav Havel, šéf mladých komunistů na Prostějovsku 
odpověděl: „Václava Havla si vážím pouze jako autora hry Audience, kterou mám osobně rád. 
Havlova éra je ale pro mě politickou syfilidou. Byl to nikoli druhý Masaryk, ale druhý Hácha, 
totálně bezcharakterní politik. Byl to sluha USA, Sudetských Němců, sionistické diktatury v 
Izraeli a NATO. Navíc můj přítel Karel Hoffmann, bývalý šéf odborů, byl jeho osobním 
politickým vězněm, což svědčí o Havlově demokratičnosti. Řeči o pravdě a lásce v souvislosti s 
Havlem jsou tím nejsprostším cynismem," prohlásil.  

      SMKČ Prostějovsko se nehodlá podílet na pietě  

      A pokračuje: „Odešel spoluviník bombardování Jugoslávie, odešel ten, který přispíval k 
mínění ohledně začátku války v Afghánistánu a Iráku, kde byly statisíce mrtvých. Odešel ten, 
který schvaloval genocidu srbského obyvatelstva v Kosovu. Byl to obyčejný zločinec. Nebudeme 
dělat tryznu tomu, kdo má na rukou krev a v kapse jidášský groš. Havel byl také ten, který 
sliboval tomuto národu, jak se mu skvěle povede, ale za těch dvacet let to jaksi nevyšlo, 
očekávatelně. Lhal lidem od začátku do konce. O jeho podílu na rozvratu Československa ani 
nemluvě. Považuji ho proto hlavně za vlastizrádce." dodává redakci Peč s tím, že pro něj byl 
navíc Havel politicky mrtvý už delší dobu.  
      Svaz mladých komunistů Prostějovsko se nehodlá nijak podílet na pietě tohoto významného 
politika, dramatika, esejisty a kritika komunistického režimu. „Rozhodně k jeho kultu osobnosti, 
který je sám o sobě trapný a je to kýč, přispívat nebudeme. Obdivujeme nacisty popraveného 



Fučíka, ne Havla na Heydrichově koleni," doplnil bez okolků mladý komunista. A vzápětí 
dodává: „Václav Havel dostával nadstandardní zdravotní péči. Přál bych tomuto národu, aby 
občané měli stejnou péči jako on a nemuseli umírat v podmínkách, které jsou horší než pro 
zvířata v nóbl veterinární klinice," uzavřel.  

      Vězeň hlavou státu  

      Václava Havla komunisté věznili. Po sametové revoluci v roce 1989 se stal československým 
prezidentem. Od roku 1993 do roku 2003 byl prezidentem České republiky. Byl také dramatik a 
spisovatel. Zemřel v neděli v 75 letech ve spánku. Na jeho úmrtí spontánně reaguje celý svět. 
Obyčejní lidé i významní státníci. Pro hodně z nich odešel symbol boje za svobodu a demokracii 
a ikona novodobých českých dějin.  

Parlamentní listy 19.12.2011 9:03  

 

NÁRODE, OSLAVUJ! ZEMŘEL NEPŘÍTEL LIDU 
VÁCLAV HAVEL! 
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V odpoledních hodinách dne 19. 12. 2011 byl v důsledku útoku na internetové 
stránky Svazu mladých komunistů Československa - Komunistického svazu 
mládeže (SMKČ - KSM) www.komsomol.cz přerušen provoz této domény, včetně 
adres cssr.komsomol.cz, teorie.komsomol.cz a ksm.komsomol.cz. Stalo se tak po 
zveřejnění série materiálů poodhalujících pravou tvář zemřelého bývalého 
prezidenta ČSSR, ČSFR a ČR Václava Havla. Údajná svoboda a demokracie 
současné České republiky se plně projevila. Na opětovném zprovoznění stránek 
pracujeme. SMKČ - KSM obdržel kromě řady e-mailů žádajících poslání 
komunistů do plynových komor a podobných fašistických výlevů, příznačných 
pro údajné "vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí", také projevy podpory, 
svědčící o tom, že SMKČ- KSM není sám, koho úmrtí přeměnitele 
Československa z vyspělého socialistického státu ve dvě polokolonie USA, NATO 
a EU nechává chladným. 

STÁTNÍ SMUTEK NEDRŽÍME! NENÍ TO NÁŠ STÁT, 
NENÍ TO NÁŠ SMUTEK! 

http://www.prasevzite.estranky.cz/ 

http://dolezite.sk/Vaclav_Havel_z_jine_strany_mince__211.html [1] 

Havlománia alebo záchvat mediálneho šialenstva 
Branislav Michalka 
Ak si niekto myslel, že existuje hranica nevkusu, servility a kŕčovitého komsomolského nadšenia, 
ako aj ustálenosť hladiny sentimentálnych splaškov žblnkajúcich v kloakách mediálno-
politického pisoáru, tak bude musieť opäť zdvihnúť ruky nad hlavu a vypochodovať zo zákopov 
naivity. 
 
Dalo sa očakávať, že po správe o úmrtí Václava Havla nastane božie dopustenie. Liberálno-
osvietenecká klika, ktorej bol Havel symbolom, ovláda média aj svetovú politiku dostatočne 
zdatne na to, aby rozpútala uragány kondolenčných špirál, ovíjajúce svojimi chápadlami všetky 
stĺpy žurnalizmu, kakaloidným bulvárom počnúc a librálno-neo(kon)marxistickými 
kamarátočasopismi končiac. Avšak to čo sa vyvalilo z priehrady tolerancie, po zdvihnutí 
humanistických stavidiel, prekonalo všetky očakávania. Média a politici, ako dobre nacvičený 



zbor z opery (môžeme sa dohadovať aký zbor, z akej opery) clivým unisonom sirupovitej 
konzistencie kropia nostalgické dušičky pamätníkov roku 89. Lži, polopravdy a zamlčania sa 
valia v kaskádach. Beda tomu, kto by nechcel trúchliť, adorovať a okiadzať. Prípustné sú 
nanajvýš korektné neutrálne prejavy súcitu a rešpektu od bývalých súperov kryptoboľševickej 
proveniencie (Fico, Mečiar, Gašparovič), u ktorých sa predpokladá istá nechuť k dramatikovi a 
preto by bol perutný chválospev príliš podozrivý; i keď práve bývalí príslušníci KSČ a KSS, by 
mali mať tisíc dôvodov oslavovať Havla ako svojho záchrancu. 
 
Skutočne sa nedá ani dopátrať v predstavách budúcich dejov, ktorý Slovák by musel umrieť, aby 
v jeho vlasti rozpútali média podobnú smršť, ako pri úmrtí tohto občana susedného štátu (a 
predovšetkým občana Vesmíru samozrejme). Existuje vôbec pre kozmopolitno-liberálnu 
smotánku nejaký príslušník tohto zaostalého, bryndzou zapáchajúceho etnika, ktorý by sa mohol 
čo i len v najružovejších snoch domáhať podobného honoru? Sotva. 
Deník SME bol celý venovaný pamiatke velikána, prvé stránky ďalších deníkov vypĺňali jeho 
celoplošné fotografie, vnútornosti žurnálov pripomínali monotematické zborníky. Čo sa dialo v 
Čechách, a ešte stále deje, to presahuje hranice zdravého rozumu, upomína na kult osobnosti, 
pred ktorým bledne v mysliach pamätníkov šaškáreň s Brežnevom, Černenkom a Andropovom. 
Kdeže sú časy keď nedostižne "vtipný" Shooty kreslil v SME karikatúry, ktoré si robili posmech 
z úmrtia - pápeža. Odrazu len dôstojná pieta a "láskavý humor" vanie z jeho toporných 
maľovániek. Nie je skrátka úmrtie ako úmrtie. 
 
Prívalová vlna stupídnej frazeológie, ktorá sa zdvihla na počesť Václava Havla je dôkazom o 
jeho renomé v štruktúrach, ktoré dnes ovládajú svet a zároveň je svedectvom o týchto 
štruktúrach. V neomarxistickom, neotrockistickom a neokonzervatívnom unisone nám 
prespevujú ódy na nehynúce kvality svetového dramatika figúrky, hrajúce sa na súperov v pravo-
ľavom panoptiku. Ľavicovo-liberálna jednoliatosť lezie z praskajúcich švov pluralitného kožucha 
von. Či je to "euroskeptik" Cameron, či železná Angela, malý napoleon Sarkozy, alebo afro-
americký prezident, či slovenskí "konzervatívci" Mikloško, Palko, Čarnogurský, lóžoví bratia aj 
bývalí maoisti z roku ´68, pražský arcibiskup Duka (ten dokonca ďakoval Bohu za agnostika a 
liberála Havla, ako by jeho vlasť nemohla lepšia existencia ani postihnúť), sestra Veritas, ktorá 
ho ošetrovala (tá perlila o jeho krásnej smrti, lebo dodýchal ako zhasnutá sviečka; už zrejme 
netreba na krásnu smrť stav milosti ...) a iné povšimnutiahodné údy Cirkvi aj "cirkví"; všetci 
prelievajú krokodílie slzy za odíduvším symbolom. Ale symbolom čoho bol vlastne Václav 
Havel? 
Václav Havel bol symbolom novopohanského humanizmu a slobodomurárskeho osvietenectva, 
takého aké sa vyprofilovalo v protikresťanskom a proticirkevnom boji počas troch posledných 
storočí. Symbolom všeobjímajúceho synkretického agnosticizmu, voľnomyšlienkárstva a 
kozmopolitizmu. Netreba snáď ani pripomínať, že všetky tieto myšlienkové smery boli odsúdené 
ako veľmi závažne bludy samotnou Cirkvou. Každý oslavovateľ jeho odkazu sa s ním 
automaticky zjednocuje na tejto báze a vydáva o tom svedectvo. V médiach za posledné štyri dni 
nadobudlo toto prihlásenie sa k Havlovi formu priam rituálneho úkonu, ku ktorému sú vyzvaní 
všetci, čo sa chcú osvedčiť. Akýkoľvek kritický hlas je neprípustný. 
 
Ak sa k Havlovi prihlási nejaký jeho ideový súputník, nech už formou najgýčovejšou (čoho sme 
boli svedkami pri nekonečnej girlande prihlúplych celebrít vinúcej sa médiami), tak je to 
pochopiteľné. Ak to však urobia tí, čo sa považujú za kresťanov a konzervatívcov, tak je to prejav 
dokonalej straty súdnosti, prejav pätolízačstva, alebo obyčajná hlúposť. Václav Havel totiž 



svojím životom a názormi predstavoval opozitum ku všetkému čo bolo históriou prezentované 
ako kresťanské a konzervatívne. Bol typickým ľavicovým intelektuálom, takým ako ich opísal 
Paul Johnson v knihe Intelektuáli. Havel spĺňal všetky podmienky na zaradenie do tejto 
kategórie. Synáčik z bohatej rodiny s liberálnou a slobodomurárskou tradíciou, ktorý ani počas 
budovania komunizmu netrávil podvečery chodením okolo ostnatého plotu gulagu, ale ktorý, súc 
dostatočne finančne zabezpečený, vrhol sa na "umenie", aby v bujarom umeleckom polosvete 
spisoval komédie kandidujúce na svetovosť. Typické dieťa šesdesiatych rokov, vítajúce 
definitívny pád posledných zvyškov starej inštitucionalizovanej morálky (spomeňme si len na 
jeho odsúdenie katolíckeho učenia o rodine, o ktorom sa vyjadril, že predstavuje rodinu ako 
"teletník", lebo trvá na plodení detí), oslavovateľ "slobody pre slobodu" a slobody pre každého 
(čo dokázal najkrajšie keď prepustil na amnestiu tisíce ťažkých delikventov, ktorí následne 
veselo vraždili, lúpili a znásilňovali všetko čo prišlo do cesty, vrátane dvojmesačných 
kojencov!!!; ako si zaiste pamätníci spomenú). Jeho banálne názory, desuplne naivná a zároveň 
na efekt vypočítaná neúprimná a falošná zmeska masarykovského slobodomurárskeho 
humanizmu, nezodpovednosti Novej ľavice zo 60.-tych rokov, permanentnej kultúrnej 
trockisticko-marcusovskej revolúcie, cukrované pravidelnými výronmi slobodymilovnej 
verbálnej sprchy a ústiace do New Age synkretického bahna očakávanej svetovej republiky, 
iluzórneho a nereálneho zbratania všetkých so všetkými; to je ten pravý intelektuálny vývar z 
kvetiniek kvitnúcich po stáročia v dušičke každého nezodpovedného intelektuála. Z tohto bujónu 
boli cedené a následne pracne zliepané všetky tie vzdušné zámky od Rousseaua až po Fukuyamu, 
ktoré priviedli kresťanskú Európu ku katastrofe, pred ktorou sa práve nachádza. Čo by sa malo 
predovšetkým hodnotiť na Václavovi Havlovi, to je jeho podiel na tejto katastrofe. Nebude veľký 
v porovnaní s inými gigantami oslobodenia človeka, ale svoju trošku na tú kopu hnoja prihodil. 
 
Už po stáročia sa totiž tento intelektuálsky blábol, v kontakte s neúprosnou realitou stvoreného 
sveta a božieho Rádu, zachová vždy rovnako. Výsledkom tohto stretu je zákonite korupcia: 
morálna i mocenská. Václav Havel je toho dokonalým príkladom. Keď nazrieme pod pokrievku 
mytológie Havliády nájdeme tam sled lží, morálneho úpadku, alkoholizmu, banálneho pseudo-
umenia, súnaležitosti so zákulisím svetového politického kšeftu a mediálno-liberálnej 
svetovládnej prevádzky. Pod maskou stoického novodobého Senecu bobtnajú ľudské vášne a 
pudy, médiami lakované avšak neutajiteľné. Márnivosť s akou sa domáhal pôct a opätovného 
zvolenia za prezidenta hraničila s fraškou. To ako oznamoval v televízii detaily o svojom 
zdravotnom stave, akoby to boli najintímnejšie boľačky každého občana. Urážlivosť zostárnutej 
subrety, ktorú už nikto nechce angažovať a jej hry všetci ignorujú napriek bombastickej reklame. 
Neuveriteľné popieranie vlastných výrokov z roku 89, kedy sa ešte hral na pacifistu a 
prestárnutého hipíka, aby následne on, ktorý sa hral na hlas bezmocných, odhalil svoju 
previazanosť s mocnými tohto sveta a pravdepodobne aj komplot, v rámci ktorého boli pod 
taktovkou KGB, ŠtB a ďaľších agentúr organizované nežné revolúcie vo východnej Európe 
(spomeňnme si na Havlovu zúrivosť keď Miroslav Dolejší publikoval svoju Analýzu 17. 
listopadu, dokonca sa vyjadril, že "se mu chce zvracet" a pritom Dolejší-väzeň komunistického 
režimu, ktorý sedel sedemnásť rokov; mal by ho ctiť ako obeť režimu a zrazu ...) 
Ale dosť. Vymenovávať všetky prehmaty Václava Havla, by bolo príliš unavujúce v 
predvianočnom čase. Tu sú zdroje, ktoré podrobne popisujú prešľapy tohto dramatika, kto má 
záujem môže sa dovzdelať: 
 
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5553-opilec-vaclav-havel-svedek-vypravi-o-byvalem-
prezidentovi.aspx 



 
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8247-seznam-havlovych-lzi-a-prasaren.aspx 
 
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8043-ctirad-masin-havlova-era-byla-zhoubnejsi-pro-
dusi-naroda-nez-radeni-stalinova-kata-gottwalda.aspx 
 
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/7150-tajemne-restituce-vaclava-havla.aspx 
 
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/2508-obcan-havel-nejvetsi-skudce-polistopadoveho-
vyvoje.aspx 
 
Už vôbec písanie o ňom je nadmieru otravné v atmosfére očakávania Toho, pred ktorého súdom 
teraz Václav Havel stojí. Prenechajme Bohu nad ním súd metafyzický. My však, ktorí sme ešte 
obyvateľmi tohto sveta, by sme nemali mlčať keď sa vyzdvihuje na piedestál človek, ktorý si to 
nezaslúži ani v najmenšom. Uctime si príslušníkov českého národa, ktorí sú toho hodní, sú ctení 
Bohom, Cirkvou i ľuďmi. Ich sochami sú posiate námestíčka na našich dedinách, sú na oltároch 
aj našich kostolov, najstaršie cirkevné nakľadatelstvo nesie také meno: sv. Ľudmila, sv. Ján 
Nepomucký, sv. Vojtech a predovšetkým sv. Václav, ten Václav, ktorého patronátu obávam sa 
nebol Václav Havel hodný, skutočný vojvodca, skutočný muž, svätec. To sú mená, ktoré môže 
akceptovať každý Slovák bez pocitu trápnosti a fraškovitosti, ktorého sme, obávam sa, 
momentálne sýti až k dutine hltanu.  

++++++++++++++++++++++++++ 

Katolický kněz: Zbožšťování Havla se mi 
nelíbí. Dobrý člověk, ale ne Bůh 
JINÝMA OČIMA Štědrovečerní atmosféra působí asi na každého. I mnoho nevěřících nebo 
věřících, kteří ale do kostela jindy nechodí, přicházejí na půlnoční. ParlamentníListy.cz 
vyzpovídaly jednoho z kněží v jižních Čechách, který má hodně otevřené a moderní názory, 
proto si nepřál zveřejnit své jméno. 

Asi čtyřicetiletý duchovní má za to, že Vánoce a Velikonoce jsou nejkrásnějšími a 
nejdůležitějšími svátky v roce a lidé by si to měli uvědomit. Podle pátera by se měli více věnovat 
sobě, rodinám, přátelům a méně nakupování a shánění dárků. Na druhou stranu trochu kritizuje 
poměry v katolické církvi, které ubývají celoevropsky věřící. 

“Naše církev by se měla transformovat, přehodnotit mnoho názorů, zrušit celibát. Potom bychom 
získali více zájemců o kněžství i více oveček. Lidé věří, jen nemají “důvod“ přijít vždy do 
kostela,“ míní pro ParlamentníListy.cz mladý kněz, který strávil Štědrý večer s matkou, sestrou a 
jejich malými dětmi. Otec mu zemřel, když mu bylo patnáct. Pak se vrhl do víru povinností, 
odsloužil celkem tři půlnoční mše po sobě. 

Úmrtí Havla přivedlo více lidí do kostelů 



“Letos bylo hodně lidí, snad proto, že lidé se nějak více semkli v minulých dnech kvůli úmrtí 
Václava Havla. Tohoto člověka jsem si nesmírně vážil! Jen je mi ale líto, že i když to byla 
obrovská osobnost s velkým charisma a zcela jistě dokázal to, co jiní nedokázali celosvětově, 
zajistit demokracii, mír a měl k lidem blízko, jeho nadmíru přílišné “zbožšťování“ – tedy dělání 
z něj až “Boha“ mi trochu vadí. Každý člověk je před Bohem člověkem a počítají se skutky. 
Havel byl zcela jistě slušný a dobrý člověk, ale nikdo nemůže znát jeho pohnutky, hříchy a třeba i 
negativní stránky. Většina lidí zná jen pozitivní. Dokonce jsem zaznamenal názor, že by měl být 
svatý. To by pak ale bylo trochu zneuctění světců, alespoň většiny. Havel byl přeci jen politik. 
Měl jsem ho rád, ale to, že celý národ vyloženě hystericky smutní, není dobré,“ míní farář 
z jižních Čech. 

TÉMA: Skon Václava Havla 

Ten klade lidem v kostele na srdce, aby si uvědomili dar, který dostali, a sice život. A život a 
zdraví je pro člověka to nejcennější, co od Boha člověk může dostat. 

“Důležitá je víra v Boha, v sebe. A i nevěřící člověk, který žije slušně, může přijít, jak my říkáme 
do nebe. Naopak ten nejzarytější katolík může být tím nejhorším a nejhříšnějším a může přijít do 
pekla,“ říká s mírnou nadsázkou kněz pro ParlamentníListy.cz. 

I papež kritizuje lidské věci. Přitom jen Bůh může soudit 

Podle jeho názoru církve často kritizuje i lidské věci, které neovlivní nijak pozitivně, přičemž 
jsou “normální“ a příhodné moderní době. A přitom touto kritikou způsobuje odliv svých oveček. 
Mezi to patří gay problematika, antikoncepce či darování orgánů, nebo rozvody. Podivuje se, že i 
Svatý otec – papež kritizuje věci, které by se už podle hesla, že jen Bůh může soudit, neměly. 

“Kritizujeme věci, které bychom neměli kritizovat. Dle mého názoru je třeba používání kondomů 
daleko menší zlo než to, že se šíří HIV a AIDS bleskovou rychlostí. Kritizujeme rozvody, přitom 
co lidí se prostě vzalo a přestalo si rozumět, což se v životě lidském stane. Pak jsou i případy, kdy 
znám dvě ženy, které jejich manželé bijí, týrají a oni se nerozvedou jen proto, že jsou silně věřící, 
považovaly by to za selhání, hřích a nemohly by chodit k svatému přijímání. Tak to je a církev to 
také nezměnila. To je přeci paradox, toto Bůh přeci vůbec nechce. Lidé mají být pokorní, ale ne 
otroky. Už v písmu je psáno – nad nikým se nepovyšuj, ale před nikým se neponižuj! My sami 
kněží s tím bojujeme, tedy my mladší či méně “ortodoxní“ a často i nabádáme, aby to nebylo 
bráno tak vážně, ale starší kněží, biskupové či nejvyšší představitelé nechtějí ani slyšet. Celibát je 
kapitola sama pro sebe, ke které není třeba nic říkat. Ten bych nechal na volbě každého. A co se 
týče kritizování svazků gayú a leseb, myslím, že nikdo, ani my – církev nemáme právo kritizovat 
a posuzovat. Byla to boží vůle, že tito lidé jsou jací jsou a měli bychom jim být naopak nablízku a 
nápomocni. To je to, co mne celosvětově štve, co ale nezměním,“ říká ParlamentnímListům.cz 
pokrokový duchovní, který jeden čas prý i zvažoval, že z kněžského povolání odejde. 

Kněz: Lidé v nebi budou soudit za hříchy, ne za docházku v kostele 

Sám je názoru, že Bůh je tu pro všechny a takzvaně naslouchá a soudí všechny. “Bůh má rád 
všechny, bez rozdílu a slova, že kdo není věřící, nemá nárok na Království věčné, je nesmysl. 
Všichni jsme jen lidé, před Bohem jsme si v tomto rovni. Na durhou stranu nadávat na Boha, že 



kdyby byl, či byl spravedlivý, nebyly by války, vraždy, utrpění – je nesmysl. Vlastně si pliveme 
do vlastního hnízda. Toto vše si nějakým způsobem lidé dělají sami. Bůh jim nechává svobodnou 
vůli a lidé si musí rozmyslet, co je dobré a co ne. A když přijde katastrofa, je to vždy nějaký trest 
za něco… Pokud pak lidé zemřou, jsou jistě tam “nahoře souzeni“ ne podle čárek, kolikrát přišli 
do kostela, nebo byli u zpovědi, nebo kolikrát nepřišli, ale pro skutečné, vážné a smrtelné hříchy. 
O tom jsem přesvědčen,“ dodal mladý kněz. 

Na závěr prozradil ještě jedno tajemství. Jako malý a mladý teenager nebyl věřící a nepocházel 
z věřící rodiny. Když měl ale jako student těžký úraz, upadl do komatu a prožil klinickou smrt, 
našel cestu k víře a k Bohu. 

“Byl to zážitek, který se nedá popsat. Já jsem Boha viděl a vím, že je. Kdysi jsem byl přesvědčen 
o tom, že není. Pak jsem ale uviděl skutečně boží světlo a jako poděkování za život, který mi 
dopřál, jsem se rozhodl vstoupit do kněžského povolání. Cítil jsem tu potřebu a dnes bych 
neměnil, i když byla doba, kdy jsem váhal. Byla to tak dvouměsíční krize. Tu jsem překonal a 
dnes jsem kněz pro všechny, ne jen pro věřící,“ doplnil páter. 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Katolicky-knez-Zbozstovani-Havla-se-mi-nelibi-

Dobry-clovek-ale-ne-Buh-218050 

++++++++++++++++++++++++++ 
Otvorený list slovenským katolíkom  

22.12.2011  Juraj Mesík   
Oslovujem vás týmto zvláštnym spôsobom preto, lebo, či si to uvedomujete alebo 
nie, prichádza váš čas. Konzumná civilizácia naráža na svoje limity a zrážka s 
nimi bude pre ľudstvo ťažká a pre mnohých tragická. Nastupujúca kríza západnej 
civilizácie, ktorej sme všetci súčasťou, prinesie nebývalé ťažkosti a hrozby, 
ale aj šancu a nádej na zmenu vecí      k lepšiemu. Konzumnú chamtivosť sme 

nedokázali obmedziť z vnútorného rozhodnutia: budeme jej zbavení silami ktoré 
sú mimo ľudskú kontrolu. 

 
Bratia a sestry, 

                                                                              
   

                                             možno sa čudujete, že vás v tomto 
Vianočnom čase oslovuje niekto verejne známy ako ateista a že vás dokonca 

oslovuje ako sestry a bratov. Skôr než sa možno urazíte, zvážte,  že ak Boh je 
a ak má také vlastnosti, ako mu kresťania pripisujú, potom bude na ňom aby 

súdil, kto bratom či sestrou je či bol, a kto nie. 
                                                                              

   
 Oslovovať vás bratmi a sestrami ma aspoň čiastočne oprávňuje aj to, že hoci 
som sa stal ateistom, vyrástol som v katolíckej tradícii tak ako vy, a cítim 

sa 
byť jej súčasťou, aj keď moja identifikácia s kresťanstvom je dnes kultúrna a 
nie náboženská. Podobne ako mnohí z vás som prežil svoje formatívne roky v 

kontakte s veriacimi a kňazmi. 
                                                     S takými, ktorí - na 

rozdiel od mnohých iných kňazov a biskupov - stáli aj za                  cenu 
osobných obetí a rizika na strane slobody a pravdy v konfrontácii s mocou 
             lži, pretvárky a útlaku. Či už to bolo na farách v Banskej 

Bystrici, Matejovciach či Brezne, alebo v čerstvo odkrytých ruinách 
kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku, boli to stretnutia a diskusie, ktoré 



významne ovplyvnili môj život a postoje. 
                                                                              

   
                                               Oslovujem vás týmto zvláštnym 
spôsobom preto, lebo, či si to uvedomujete alebo nie, prichádza váš čas. 

Konzumná civilizácia naráža na svoje limity a zrážka s nimi bude pre ľudstvo 
ťažká a pre mnohých tragická. Nastupujúca kríza západnej civilizácie, ktorej 

sme všetci súčasťou, prinesie nebývalé ťažkosti a hrozby, ale aj šancu a nádej 
na zmenu vecí              k lepšiemu. Konzumnú chamtivosť sme nedokázali 
obmedziť z vnútorného rozhodnutia: budeme jej zbavení silami ktoré sú mimo 

ľudskú kontrolu. 
Prvotné kresťanstvo sa zrodilo z krízy rozpadu Rímskej ríše. Stalo sa nádejou 

doby temna  a po ťažkom, rozporuplnom a bolestnom vývoji trvajúcom stovky 
rokov 

významne prispelo k zrodu našej dnešnej spoločnosti s jej dobrými aj zlými 
stránkami. Hospodárska, sociálna a ekologická kríza, ktorá na nás všetkých, 

bez 
ohľadu na vieru či nevieru onedlho plnou váhou doľahne, nie je a nebude krízou 
akú prežili generácie našich predkov v 20. storočí. Táto kríza bude omnoho 

hlbšia a dlhšia a riziká, ktoré prináša, sú obrovské. Ľudská závisť, nenávisť, 
bezohľadnosť a chamtivosť ju môžu urobiť omnoho horšou. Zodpovednosť, 

solidarita, nezištnosť a láska môžu naopak mnohé zachrániť. 
                                                                              

   
  Súčasťou zodpovednosti každého človeka, aj kresťana a katolíka, je 

zodpovednosť za to, akým ľuďom odovzdáva svoju dôveru a akými ľuďmi sa dá 
viesť. V tomto svetle sa               žiaľ zdá, že mnohí z Vás, slovenských 
katolíčok a katolíkov, skôr ako k prekonaniu krízy do ktorej svet smeruje, 
prispievate k jej zhoršovaniu. Robíte to tak, že na čele politického krídla 
katolíckej cirkvi na Slovensku – Kresťanskodemokratického           hnutia – 

tolerujete a podporujete ľudí,  ktorí majú podľa môjho názoru omnoho bližšie k 
novozákonným farizejom a saducejom, ako k skutočnému duchu kresťanstva. 

                  Zdá sa, že mnohým z vás nevadí, že stranu, ktorú mnohí - aj 
keď zďaleka nie všetci -  volíte, vedie človek, ktorý sa neštítil privlastniť 
si od štátu za pár desiatok tisíc korún byt mnohonásobne vyššej ceny. Vrátil 

ho 
až keď sa o tom dozvedela široká verejnosť a pod tlakom médií – sám žiadny 

pocit viny za túto z morálneho pohľadu  krádež necítil. Nemá žiadny pocit viny 
ani z toho, že tri roky po odchode z funkcie dostával mesačne z Bruselu 10 000 
eur - za žiadnu prácu, len za to, že kedysi bol vysokým úradníkom Európskej 

komisie. Zrejme si myslí, že na tie peniaze dostal nárok z neba - ja hovorím, 
že je to legálne rozkrádanie verejného majetku, tak ako ním bolo privlastnenie 

si bytu hlboko pod jeho reálnu cenu. 
                                                                       Ja viem, 

že mnohí slovenskí politici si nakradli viac. Je ale toto skutočne ten 
najlepší 

kresťan - katolík ktorého viete dať slovenskej politike? Nechce sa mi to veriť, 
lebo poznám mnohých lepších a poctivejších. Alebo je politika pre vás, 

katolíčky a katolíkov, len odpadom ktorý nie je hodný morálnych kritérií? 
Naozaj sa pre získanie Vašej dôvery a hlasov stačí ukazovať v kostole? 

Predseda 
KDH vytiahol do vysokej politiky aj človeka z ktorého urobil ministra 

zdravotníctva. Ten v lete 2011 zrušil v nemocniciach na Slovensku 150 oddelení, 
vrátane geriatrií, doliečovacích oddelení a psychiatrií. Dôvodom vraj boli 

úspory: na starostlivosť o zdravie starých, chronicky chorých a chudobných už 
naša spoločnosť údajne nemá peniaze. Aj podľa šéfa KDH vo funkcii ministra 
dopravy Slovensko nemá peniaze na nemocnice ani platy lekárov, ale má ich na 



to, aby za 275 miliónov eur – to je obrovská suma peňazí – staval na Kysuciach 
15 km úsek diaľnice na trase, po ktorej chodí 1500 áut. Toľko áut chodí medzi 
hociktorými väčšími slovenskými dedinami! Štát, ktorý za 20 rokov nepostavil 
jedinú nemocnicu sa tvári, že má na to, aby za viac ako 1,5 miliardy eur 

staval 
nepotrebné tunely pri Žiline. Vraj to budú peniaze Európskej Únie!: a tie sa 

vyhadzovať a rozkrádať môžu? Na jeseň tohto roku dohnal minister zdravotníctva 
celú spoločnosť na pokraj katastrofy, keď namiesto rokovania s lekármi 

rozpútal 
zbytočnú konfrontáciu. Prapodstatou sporu s lekármi bola snaha vedenia KDH 
premeniť nemocnice na akciové spoločnosti, ktoré by v ďalšom kroku už ľahko 

sprivatizovali mocné finančné skupiny. V realizácii tohto chamtivého cieľa sa 
neštítili rozpútať v médiách kampaň závisti a nenávisti voči lekárom aká nemá 

v 
modernom svete obdobu. Tým, čo poznajú dejiny našej krajiny pripomenula inú 
 temnú kampaň závisti a nenávisti. Na jej konci bolo na Slovensku  zbavených 
občianskych práv a majetku 89 000 našich židovských spoluobčanov a 70 000 z 
nich – vrátane žien, detí, starcov a chudákov, čo nikdy nikomu neublížili - 
skončilo v plynových komorách. Dnes vďaka vonkajším okolnostiam nenávisť 

nenadobudla také rozmery, ale bolestne pripomenula, ako ľahko môžu aj dnes 
chamtiví a bezohľadní politici časť Slovákov zmanipulovať k závisti, od ktorej 
je k nenávisti voči skupine občanov už  len malý krôčik. Je to len náhoda, 

alebo nejaká temná zákonitosť, že sa to opäť stalo v réžii katolíckych 
politikov? Ku kríze v nemocniciach Konferencia biskupov Slovenska vydala  30. 
novembra 2011 vyhlásenie. Vo vyhlásení sa píše: „ Situácia v zdravotníctve 

odráža pretrvávajúcu morálnu krízu. ... Uvedomujeme si, že aj služba 
lekárov  a 

ostatných zdravotníckych pracovníkov nie je v našej spoločnosti dostatočne 
ohodnotená. Chceme  však pripomenúť, že ochrana zdravia a životov osobitne 

detí 
a starších ľudí musí zostať nepodmienenou hodnotou a povinnosťou jednotlivca a 
spoločnosti. Morálnu krízu nie je možné prekonať aktivitami, ktoré prinášajú 

nespravodlivosť. Modlíme sa za všetkých vedúcich predstaviteľov, aby vytvorili 
zdravotnícky systém morálny, solidárny a primeraný dôstojnosti ľudskej osoby.“ 
Myslím si, že páni biskupi trafili klinec po hlavičke - situácia naozaj odráža 
hlbokú morálnu krízu. Vo vzduchu zostala visieť len otázka: prečo mlčali v 

júli 
2011, keď katolícki politici v mene „úspor a efektívnosti“ likvidovali v 

nemocniciach 150 oddelení? Vtedy na morálnom, solidárnom a ľudskej dôstojnosti 
primeranom zdravotnom systéme ešte nezáležalo?  A stačí sa za hriešnych 
politikov modliť? Nebolo by dôstojné a správne vyzvať ich aby odstúpili a 
vyzvať veriacich, aby morálnych relativistov a chamtivých ľudí vo voľbách 
nevolili? Keď som sa kedysi ako chlapec na náboženstve učil Desatoro, prvé 

prikázanie ešte nebolo „Ja som Mamon tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ 
Piate bolo vtedy „Nezabiješ!“  - nehovorilo nič o tom, že starých a chudobných 
možno vyhadzovať z nemocničných oddelení a robiť na nich pasívnu eutanáziu - 
lebo ich liečba je drahá. A ani desiate prikázanie nehovorilo nič o práve 

politikov privlastňovať si štátne byty a brať roky obrovský plat bez práce. 
Možno som nepostrehol ako sa učenie cirkvi za ostatných 20 rokov zmenilo a 

zrelativizovalo, možno je už naozaj tou najhlavnejšou ambíciou mnohých 
slovenských katolíkov a cirkvi zachovať si politický vplyv, aby nedajbože 

nedošlo k odluke cirkvi od štátu - tej odluke, za ktorú v dobe komunistickej 
neslobody podzemná cirkev tak brojila. Asi už týmto veciam nerozumiem. Čomu 

ale 
rozumiem dobre je, že hospodárska a sociálna kríza nasledujúcich rokov bude 

testom charakterov, dobou, keď sa bude zrno oddeľovať od pliev. Chápem to, že 
skorumpovaní a nekompetentní politici devastujúci zdravotníctvo a hazardujúci 



s 
ľudskými životmi a so štátnymi zdrojmi, môžu v kríze napáchať ešte väčšie 

škody 
ako v časoch prosperity a pokoja. A chápem aj to, že pred slovenskými 

katolíčkami a katolíkmi stojí rovnako možnosť pokúsiť sa pretaviť krízu na 
lepší svet budúcnosti inšpirovaný Novým zákonom a učením Ježiša z Nazaretu, 

ako 
aj možnosť nechať sa krízou unášať na vlnách morálneho relativizmu a mravného 

nihilizmu dnešných katolíckych politických lídrov. Benediktovi z Nursie 
pripisujú niektorí slová „Pane, daj mi silu zmeniť to, čo zmeniť môžem, daj mi 
pokoru prijať to, čo zmeniť nemôžem a, Pane, daj mi múdrosť, aby som oboje 
dokázal rozlíšiť“. Ak ich naozaj vyriekol on, stalo sa tak za jeho života 

počas 
krízy a doby temna, do ktorej upadol svet po páde Rímskej ríše. V tento 

predvianočný čas a do roku 2012 nám všetkým,  sestry a bratia, želám jeho silu, 
trpezlivosť a múdrosť. 

++++++++++++++++++++++++++ 
Ohlas 
Rad by som sa vyjadril k tej debate Rusko, USA. 
Tak ako sa pamataju Havlove reci z roku 1989, pamata sa co sa hovorilo o tom aku funkciu budu plnit v Europe 
nezavisle Balticke republiky- ze budu Honk-Kongom, Tchajwanom a Singaporom Europy, ze budu zasobovat Europu 
lacnymi microchipmi a pocitacmi, tak ako Silicon Valley v USA. Nikto vtedy nehovoril o tom ze budu zasobovat Europu 
lacnou pracovnou silou a bezdomvcami!!! 
Co sa tyka o zaostalosti Ruska, vesaju nam ju na nos ti isti co v roku 1968 a ti co nam zatajili existenciu 
celovecerneho filmu Milan Rastislav Stefanik!!! 
Aj ja som veril na podobne hluposti v roku 1968 a aj dlho potom. O tom ako je USA a Kanada na rozdiel od Ruska 
vyspela. AKo ide z Kanady priamo z Vancouvru rovno na Aljasku stvorprudova asfaltova dialnica. Prvu dieru do tejto 
viery urobil casopis Mlady Slovak vydavany v Nemecku ktory v roku 1988-89, uveroval zapisky mladeho Slovaka 
Karola Pavlika, co sa vystahoval do Kanady. A ten ked chcel ist na sever do Yukonu musel pockat na zimu az 
zamrzne vsetko blato a voda po cestach aj to musel ist do Edmontonu, lebo z Vancouveru ziadna cesta na sever 
nejde. Od vtedy som videl viac Kanadskych filmov, ktore toto potvrdili. 
O vyspelosti USA ma potvrdili moji znami ktori opustili Slovensko vtedy ked ja, majuc plnu hubu USA, a nakoniec sa 
znechuteny vratili na Slovensko este pred papdom komunizmu!!! 
Co sa tyka zaostalosti Ruska mal som moznost vydiet film natoceny pri 100 vyroci cesty autami z Pekingu do Pariza, 
film sa vola From Peking to Paris 2005, tu istu trasu na podobnych autach zorganizoval australsky novinar, ktory 
natocil aj film. Od Mongolskych hranic az do Moskvy ide solidna asfaltova cesta nepretrzite a potom jasne aj dalej az 
do Pariza!!! A najma ziadne zemlanky pekne dediny zo slusnymi domami a dokonca majuce aj slovenske mena 
Dubravka na Sibiri!  A pritom pekne mest Tomsk, Omsk a ine. 
Pravda je ze cesta na druhu stranu do Magadanu a Petropavlovsk Kamcatsky neexistuje, az len tak taka aku maju v 
Kanade do Yukonu. 
Ale Pravda je aj taka ze na Sibiri maju 5 miest z vyse 1 milion obyvatelmi, ktore maju aj metro- Undeground railway a 
sice, Irkutsk, Novosibirsk, Krasnojarsk, Omsk a Yekaterinburg. Kolko takychto miest v podobnych podmienkach maju 
v Kanade co len 150 km od hranic z USA? Ani jedno! Aj Manitobu im museli prist budovat Ukrajinci, lebo pre anglanov 
tam bola privelka zima aby sa tam usadili. 
Tak pozor, netreba prehanat ani na jednej ani na druhej strane. Dneska neni rok 1968, ze by nam kadejaky redaktori 
mohli vesat na nos bachorky o zemlankach!!! Dneska mame internet a vyhladavace ako google kde si mozeme 
mnohe overit. Pozriet si napriklad fotografie o jedno z najkrasnejsich mies Krasnojarsku, ktore lezi na Sibiri, a mozno 
ho nazvat Parizou Sibire, alebo Vladivostok, kto nevidel architektonicku nadheu nech si pozrie fotografie Vladivostoku. 
Aleb dokonca najvacsie mesto za polarnym kruhom Norilsk, to vsetko sa da dnes najst na google, a filmy na you tube. 
Ked ide o urbanisticke riesenia a esteticky vzhlad tak mesto Bangalore predci ktorekolvek mesto v USA. A nielen to 
ale aj obyvateli tohoto mesta svojou slusnostou, vzdelanostou, 
a pracovitostou. A to iste mozno povedat aj o Curitiba, hlavnom meste Brazilskeho statu Parana. A isto aj o 
Krasnojarsku. 

++++++++++++++++++++++++++ 



Odvážne vystúpenie šéfa Ryanairu v Bruseli: 
Verejná potupa eurobyrokratov! 
Michael O’Leary pred 16 hodinami  

BRUSEL - Európska komisia zažila tento rok poriadny trapas. Na tradičnú konferenciu o 
inováciách totiž pozvali aj šéfa leteckej spoločnosti Ryanair Michaela O’Learyho, ktorý však 
poňal svoje vystúpenie trošku netradične. Už po pol minúte od začiatku jeho príhovoru väčšina 
prítomných neveriacky púlila oči. Takúto verejnú kritiku vo svojej histórii zrejme žiadny orgán 
Európskej únie ešte nezažil. Ten, kto nemá čas alebo chuť si pozrieť celé video z jeho prejavu 
s českými titulkami, môže si prečítať aspoň najlepšie O´Learyho vyjadrenia. Tu sú.                                                                                                                             
Dobré ráno, dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou byť dnes ráno tu. Myslím, že je to prvýkrát, 
čo som bol ja alebo Ryanair pozvaný Európskou úniou na konferenciu, pretože ako väčšina z 
vás vie, Európska únia trávi väčšinu svojho času buď tým, že ma žaluje, mučí, kritizuje alebo 
zavrhuje kvôli tomu, že som po celej Európe znížil ceny leteckého cestovania a tak som dosť 
sťažil život ich obľúbeným aerolinkám.                                                                                      
Budúcnosť Európy spočíva v tom, že donútime ľudí platiť 800 eur za hodinové lety cez 
kontinent.                                                                                                                                           
Budúcnosť Európy spočíva v tom, že donútime ľudí platiť palivové príplatky za právo cestovať 
s najlepšími európskymi aerolinkami riadenými Nemcami, Francúzmi a Britmi.                                
Keď sa pozriete na ten bordel, v ktorom je Európa a pozriete sa na ten bordel, v ktorom je 
európska ekonomika, tak z toho existuje len jedna cesta von a nevyrieši to nikto z európskych 
politikov a určite to nebude na konferencii v Bruseli, kde posledná inovatívna myšlienka prišla 
v roku 1920.                                                                                                                          Pretože 
Brusel ... tí z vás, ktorí poznajú trilógiu Hviezdne vojny... základňou zlého Impéria je 
Berlaymont (sídlo Komisie) je Hviezda smrti, kde každá inovácia zostane predo dvermi. Dôvod, 
prečo je odvetvie aeroliniek v takom bordeli, je ten, že ho riadia politici a byrokrati, ktorí 
nemajú radšej nič iné ako schválenie ďalšej regulácie, keď niečo funguje.                               
Náš zákaznícky servis nepozostáva z toho, že vám dáme kvalitné vína a obrovské sedadlá pre 
vaše obrovské 
zadky.                                                                                                                                 Ale išiel 
som na túto konferenciu tento týždeň a ako hovorím, som panic bruselských konferencií. 
Takže doteraz som nikdy nebol na bruselskej konferencii, ale niekto z Komisie bol taký láskavý, 
že mi poslal správu, ktorá hovorila: Veľmi radi Vám preplatíme Váš let, Váš hotel a Vaše taxi 
a pošleme pre Vás limuzínu, ktorá Vás vyzdvihne a všetko. Takže som odpovedal: "To je dobre, 
priletíme na Brusel-Charleroi letom Ryanairu z Dublinu v pondelok večer, pôjdem do centra 
mesta a ak mi môžete nájsť hotel, tak Novotel stačí, ale budem rád za čokoľvek, kdekoľvek 
Komisia ubytováva ľudí." 
Dostali sme e-mail minulý piatok, v ktorom stálo: "Je mi ľúto, ale Komisia nemôže preplatiť 
let Ryanairu, pretože v rámci Komisie je zákaz nízkonákladových letov. Nemôžeme Vám zaistiť 
taxi z letiska Brusel-Charleroi, pretože posielame taxíky jedine na letisko Brusel (drahšie). Ale 
môžeme vám zaistiť hotel v centre Bruselu. Takže ak sa sem dostanete a priletíte na Brusel-
Charleroi." 



Myslím, že to je koniec mojej prednášky o inováciách a teraz odovzdám slovo tým ľuďom, ktorí 
sú naozaj dôležití, čo sú tí štyria mladí inovátori, na ktorých znova nalieham: Užite si dnešnú 
prezentáciu, nebuďte nervózni a nezabudnite vypadnúť z Bruselu, ako najrýchlejšie budete 
vedieť a vráťte sa späť k biznisu. Ďakujem vám, dámy a páni. 

++++++++++++++++++++++++++ 

Nebe pro nás, peklo pro jiné             Jan Kadubec 29.4.2011 

„Půjdeš do Pekla,“ pronesl ke mně kolega. Opáčil jsem: „A proč? Vždyť jsem nikoho 
nezavraždil, neokradl, ba ani nepožádal manželku bližního svého (a když požádala ona, tož to se 
nepočítá), jsem nevinný a čistý jako lilie.“ „Za ty proti církevní a protináboženské výpady si 
Peklo plně zasloužíš, to se neodpouští!“ vysvětlil mně. 

Tak jsem chtěl vědět, co mne čeká a nemine. Listoval jsem si v Evangeliích a hledal, co se tam 
píše o Pekle. Byl jsem sám překvapen, že těch zmínek je tam tak málo. Matouš se zmínil nejvíce 
krát. Dvakrát se zmiňuje o ohnivém pekle (Mt 5,21 a 18,9), potom má zmínku o věčném ohni 
(25,41) a dvakrát o pláči a skřípění zubů (8,12 a 13,42) a přidává ještě ohnivou pec. Marek má 
zmínky dvě (9,43 a 9,48) o ohni neuhasitelném a „červ neumírá a oheň nehasne“. Lukáš (16,24) 
popisuje jak má Lazar žízeň a jak se trápí v plamenech. No a to je všechno. V surrealistickém 
Zjevení jsem nehledal. 

Tak jsem si pomyslel: Nač chodit do Pekla? Vždyť stačí zajít na místa, kde se prosazuje 
demokracie a svoboda - hořící napalm, bílý fosfor, fosgen, yperit. No a pláč a skřípění zubů 
je běžné i v naší společnosti, není tedy nutné chodit do Pekla, máme to už tady na zemi. 

Takže moc vět o tom, jak to vypadá v Pekle Nový zákon neposkytuje, zato pozdější vykladači 
Bible to rozvedli a barvitě do větších podrobností popsali. Někteří měli skutečně velice bohatou 
fantasii. 

Třeba svatý Jeroným si představuje Peklo jako obrovský vinný lis. Svatý Augustin si zase myslí, 
že Peklo je zabydleno strašlivou masožravou zvěří, která pomalu a bolestivě trhá na kousky 
zavržené, kdežto ji samotnou plameny nechávají nedotčenu. Svatý Štěpán (papež z 9. století) 
píše, že pekelná muka jsou nevýslovná, kdyby si je člověk pokusil byť jen představit, okamžitě 
by zemřel hrůzou. Podle Adama Scotta se budou ti, kdo se zabývají lichvou, vařit 
v roztaveném zlatě. (S tím bych docela souhlasil!) 

Jiným zase obrazotvornost vnukla: Bití do ruda rozžhavenými kladivy. V pekle si lidé rvou a 
pojídají vlastní tělo, pijí dračí žluč a hadí jed sají z hlav zmijí, jejich lůžko a oděv sestávají ze 
strašlivého jedovatého hmyzu. Peklo má šest kobek: žhoucí stisk, hluboká jáma, rozpálená 
podlaha, vroucí kotel, rozžhavená rakev a žhoucí pec. A tohle je docela kouzelné: „Když se 
někdo zeptá: Kolik je hodin? Hlas odpoví: Věčnost.“ 

Svatý Alfons z Ligury (1696-1787) a jeho představa Pekla: „Ten ubohý nešťastník bude kolem 
dokola obklopen ohněm jako dřevo v peci. Všude kolem, pod ním i nad ním, bude ohnivá 
propast. Dotkne-li se něčeho, pak jen ohně, podívá-li se na něco, uvidí jen oheň, nadechne-li se, 



vdechne zase jenom oheň. Bude v ohni tak, jako je ryba ve vodě. Oheň však nebude jenom okolo 
toho zavrženého, ale prostoupí ho skrz naskrz a způsobí mu nesmírnou trýzeň. Celé jeho tělo 
bude v jednom ohni, budou mu hořet útroby, i srdce v prsou mu bude hořet, i mozek v hlavě a 
krev v žilách, dokonce i morek v kostech bude hořet. Každý zavržený se sám stane ohnivou 
pecí.“ 

Redemptorista Josef Furnis se zase vyjádřil v roce 1847 takto: „Oheň stravuje každou kost 
a každý sval. Každý nerv se chvěje a svíjí v prudkém ohni. Oheň zuří uvnitř lebky, 
probleskuje očnicemi, šlehá ušima, hučí v krku, hučí jako plameny v komíně. Bůh je 
nebude litovat, leč bude se jim smát v jejich neštěstí.“ 

Kterýsi kněz z kazatelny dokonce velice působivě a barvitě popisuje svým farníkům,   jak se 
cítí malé dítě v rozžhavené peci: „Slyšíte, jak křičí, že chce ven, vidíte, jak se  zmítá v ohni, 
tluče hlavou o strop pece, svýma nožkama šlape po do ruda rozžhavené podlaze...“ 

Musím se přiznat, že tyto popisy mnou nějak moc neotřásly, vždyť daleko horší a mnohem 
drastičtější záběry nám ukazují v televizi. Přece naše mocenské elity provádí nejen to samé, 
co se děje v Pekle, nýbrž realizují mnohem krutější a bezohlednější způsoby. K přinucení ke 
svobodě a demokracii jsou dovoleny jakékoliv prostředky. Akorát ty modernější svobodné 
demokracie se ani nenamáhají slibovat Nebe a Peklo po smrti, nýbrž to uvádí do praxe už 
v tomto světě - nebe pro vyvolené zde a hned, a peklo pro ostatní (zavržené) taky zde a 
hned. A kdo bude patřit mezi vyvolené a kdo mezi zavržené, to záleží celé na „boží“ vůli, 
nikoliv na vůli a snaze človíčka. Cožpak to neplatí? 

Tak sám nevím, zda pekelníci se učí od naší elity a pouze ji neuměle napodobují, či je tomu 
naopak. Že by Top manažeři naší vládnoucí elity chodili do učení k nim? Spíše     to vypadá, 
že pekelníci chodí na školení o zdokonalování a modernizaci k nám na zem. Dokonce je i 
třetí možnost, totiž že ti pekelníci a naše elity jsou jedni a titíž, což mi připadá 
nejpravděpodobnější. 

Ale abych tohle pochmurné povídání trochu odlehčil, uvádím představu pekla, která se mi 
moc líbí: Poutník prochází peklem a vidí plné stoly jídla a pití a kolem nich plno lidí a žerou 
a pijí a pijí a žerou a pijí. Kdo to je, ptá se poutník: To jsou ti, co propadli v životě obžerství 
a opilství. Opíjeli a přežírali se v životě, dělají to i teď. Jdou dál a vidí samá nahá těla, jedno 
přes druhé. Kdo to je? To jsou ti, co propadli smilstvu. Smilnili v životě, dělají to i teď. 
Jdou dál a vidí kotle a v nich smažící se a vařící se lidi, které čerti propichují vidlemi. Kdo 
to je? To jsou křesťané, dělali to tak v životě, dělají to tak i teď. 

Ale ani o tom, jak to vypadá v Nebi, nám evangelisté mnoho neřekli. To muslimové mají 
mnohem hezčí a sympatičtější popisy nebeského ráje. Z evangelistů se pouze Matouš a Lukáš 
vyjádřili o Nebi. Matouš (8,11) píše, že vyvolení budou stolovat s Abrahámem, Izákem a 
Jákobem v království nebeském. A Lukáš (13,28) píše podobně, že ti vyvolení spatří Abraháma, 
Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království. Ale nepíše, že vyvolení s nimi budou 
stolovat, pouze je spatří, to má být jako dostačující odměna. 



No, že bych po tom spolustolování s praotci nějak moc toužil, tož to ani ne. A pojídat s nimi 
vybrané lahůdky? Stačí mi bohatě chleba namazaný sádlem a s cibulí, což by tam na stole určitě 
nebylo. 

Tak si představme, jak to vypadá v Nebi, kam se zajisté já i vy, kteří to náhodou čtete, 
určitě dostaneme. Nebe je naše - jsem si tím naprosto jistý, přece jsme na zemi nikoho 
nezavraždili, nikoho neokradli…, prostě Desatero jsme dodržovali. A že jsme občas 
požádali manželku bližního svého a bližní zase naši? To se nepočítá, neboť Bůh jest 
nekonečně milosrdný, a navíc pan farář nám to jménem Božím odpustil, protože jsme  se 
mu vyzpovídali a uložené pokání (pětkrát odříkat Otčenáš) jsme vykonali. 

Tedy Nebe je naše. Jak to tam bude vypadat? Co tam budeme dělat? Ráno, v poledne a večer 
zazpíváme Hosana a Halelujá směrem k Božímu Trůnu Zářícímu a pak se už jenom budeme 
povalovat na louce v trávě mezi lučními květinami. Na louce samozřejmě nebudou žádní 
mravenci, kteří by nás mohli pokousat, ani vosy, ani komáři, kteří by nás mohly píchnout, a při 
procházce mezi stromy nás nebudou obtěžovat klíšťata. No, bude to pohoda - jen tak se válet a 
procházet po Ráji, na nic nemyslet, jen si užívat nicnedělání. 

Kousek dál od našeho Nebe si můžeme prohlédnout Nebe muslimů. Ti to mají o něco horší - ti 
musí totiž směrem k Božímu Trůnu Zářícímu ne třikrát, nýbrž pětkrát denně zpívat Hosana a 
Halelujá a ještě se přitom klečíc musí dotýkat čelem podlahy. No ale jako sportovní cvičení na 
protažení těla je to docela vhodné. 

A ještě z druhé strany můžeme nakouknout do Nebe Číňanů a buddhistů, kteří, protože jsou 
atheisté a boha neuznávají, se jenom tak válejí v trávě mezi lučními květinami a procházejí se 
bezcílně mezi stromy, ale vůbec nezpívají ani Hosana a ani Halelujá a ani se neklaní. 

A o kus dál mají Nebe Aztékové. Ti také nezpívají Hosana a Halelujá, ale zato každé ráno 
provádějí před Božím Trůnem Zářícím obětní obřad, ve kterém aztéčtí kněží kamenným nožem 
rozříznou hruď obětovaného, vytrhnou srdce a ukáží je Bohu. Bůh nadšením zatleská a pronese: 
Děkuji vám, moji milí Aztékové, a požehná kněžím i oběti. S těmi Aztéky je to ale docela 
zvláštní a docela neobvyklé. Jak víme, v Nebi se lidé nerozmnožují. Přísun nových lidí do Nebe 
se děje pouze tak, že na Zemi narození lidé zemřou a přijdou pak do Nebe. Jiný způsob příchodu 
do Nebe neexistuje. To pouze pár jedinců si vytáhl ze Země do Nebe Bůh ještě za živa - 
Henocha, Pannu Marii, Jehošuu. To skutečně Bůh ale dělá jenom výjimečně. 

A protože Angličanům, potažmo Američanům, se podařilo všechny Aztéky vyvraždit už na 
Zemi a tudíž další Aztékové se na Zemi už nerodí a logicky už žádný nový Azték do nebe 
přijít nemůže, je počet Aztéků v nebi konečný, víc už jich nebude než kolik je jich teď, a 
každým dnem se jejich počet zmenšuje o tu každodenní ranní oběť. Aztéků je už teď v Nebi 
docela málo. Zajímavé bude, až zůstanou v Nebi pouze dva poslední Aztékové. Jeden vyřízne 
srdce tomu druhému, to je logické. Ale co potom? Zůstane pouze jeden Azték a vyřízne si srdce 
sám sobě? Ano, tohle řešení je docela možné. A tím aktem aztécké nebe přestane existovat. 
Ovšem co Bůh? Copak to může dovolit? Skončit s tak překrásným obřadem obětování? Vždyť by 
mu to muselo přijít líto. Přece v jeho moci bude obživit všechny obětované, a tak je určitě obživí, 
a rituální obětování tak může pokračovat pořád a pořád dokolečka dokola - věčně - a to i 



v případě, že Aztéků je konečné množství.                         Pro Boha tohle řešení bude hračkou. 
(Ale co na to budou říkat ti obětovaní?) 

Mnoho lidí, a já patřím mezi ně, ovšem nijak moc neláká celé dny se poflakovat a povalovat se 
v trávě a procházet se mezi stromy. Prý je ještě také možnost přeskakovat z jednoho obláčku na 
druhý, to mne ale také moc neláká, sport jsem neměl nikdy nějak moc v oblibě. 

To muslimské Nebe je přece jenom zajímavější. Obyvatelé muslimského Nebe                       
se věnují celé (samozřejmě mimo dobu těch pěti oslavných zpěvů denně) pouze              
milování, které je v muslimském Nebi padesátkrát slastnější než bývalo na Zemi.                                
Podle muslimských súfistů se dokonce lze oddávat pití vína. Na Zemi víno nesmí,                 
ale v Nebi mohou. Ti muslimové jsou přece jen rozumnější než my křesťané. 

O tom, jak to je v čínském Nebi, nejsou žádné hodnověrné zprávy. Číňané byli a jsou tajnůstkáři. 
Ale je více než jasné, že se jenom tak od ničeho k ničemu neprocházejí lesem a jen tak beze 
smyslu se nepovalují v trávě mezi lučními květinami. Možná pořád citují výroky Mao Ce tunga a 
diskutují o smyslu jeho výroků. 

Když se na Nebe jako celek podíváme nezaujatýma očima, vidíme, že Aztékové mají o 
zábavu postaráno: Budu zítra obětován já? Přijde řada na mne? Nebo na moji ženu? Nebo 
na moje dítě? Nebo bude obětován soused? Skutečně velmi zábavné! 

Muslimové neustále jenom… viz výše. 

I samotnému Pánubohu bylo křesťanů líto (jenom se nesmyslně válí v trávě a procházejí se 
bezúčelně lesem), a tak nechal vybudovat na kraji Nebe balkón, z kterého se mohou 
obyvatelé Nebe dívat na své bývalé spolubližní, kteří úpí v Pekle. A tak křesťané většinu 
svého nebeského času tráví na balkóně pozorováním mučení svých bývalých přátel, 
manželek, vlastních dětí, kamarádů, příbuzných, sousedů…. A mají z toho velikánskou 
radost a ještě větší potěšení než ti muslimové. 

Ten balkón v nebi s výhledem do pekla jsem si nevymyslel, to mám potvrzeno Lukášem (16,26), 
který popisuje jak Lazar trpí strašlivou žízní a prosí ty na balkóně, aby mu alespoň smočili rty 
několika kapkami vody. A ti odpovídají, že to není možné, neboť „mezi námi je hluboká propast, 
kde nelze přejít odsud k vám ani od vás k nám“. Tedy místo blaženosti je odděleno od místa 
krutého trestu hlubokou propastí, ale přesto ti nahoře a ti dole spolu mohou komunikovat. 
To ovšem Lukáš pouze realisticky popsal existující vztahy v naší pozemské společnosti, to 
není u nás nic neobvyklého. 

Ještě lépe toto vyjádřil svatý Tomáš Akvinský, který to zase formuloval následovně: 
„Potěšení, jaké způsobí pohled na muka zatracených, je jednou z rozkoší nebes.“ 

Je tedy navýsost jasné, že zatracenci, tedy ti nevyvolení, byli stvořeni proto, aby nebeskou 
blaženost dovršili. Je to sice absolutně zvrácené, nestvůrné, perverzní, úchylné a zvrhlé, ale 
svatý doktor se přece nemůže mýlit a může mít pouze pravdu pravdoucí. Jenom se 
podívejme kolem sebe - zjistíme, že sv. Tomáš je také, stejně jako Lukáš, naprostý realista. 



Poznámka: Muslimové Peklo nemají, přece věřící muslim se nemůže dostat do Pekla, to je 
určeno jenom pro nevěřící, tedy pro židy a křesťany. A nevěřící muslim neexistuje. 
Aztékové taky nemají Peklo, nač by jim bylo? Stačí ranní obětní rituály.                                    
A Číňané a buddhisté na takové přiblblé nesmyslné pitomosti kašlou. 

A co vidí křesťané z nebeského balkónu? Z čeho mají tak prasečí radost? Vidí veliké kotle 
v nichž se vaří jednotliví lidé. V jednom kotli se vaří človíček ve vařící vodě, v druhém ve 
vřícím oleji, v třetím ve vřícím asfaltu, v dalším ve vřícím olovu a podobně. Pod kotle 
přikládají lopatami uhlí vychrtlé zpocené lidské bytosti. Je těžko rozhodnout, co je horší 
trápení, zda pobyt v kotli či házení uhlí. Příští den se to vymění, ti co přikládali vlezou do 
kotle a ti co byli v kotli začnou házet uhlí. A vykřikují: Tak, včera jsi házel uhlí jak šílený, a 
já ti to dnes oplatím, já budu házet uhlí ještě víc! A tak hází a hází a hází, až je z toho celý 
zmordovaný. 

Pánbůh sice poslal Luciferovi návrh, aby místo uhlí začal používat plyn, aby Peklo trochu 
zmodernizoval, ale Lucifer odmítl toto řešení. Prý by nevěděl, co udělat s tou spoustou lidí, 
kteří uhlí kopou, vyvážejí, přivážejí, nakládají, přikládají… a že tedy modernizovat 
nebude! A i lidi na nebeském balkonu byli proti zavedení plynového topení - prý by byli 
ochuzeni o pohled na muka lidí házejících lopatami uhlí a přišli                by o toto potěšení. 

Tož takovou představu o Nebi a Pekle mi vlastně vnutili svatý Lukáš a svatý Tomáš.          
Od jejich dob se vlastně nic moc nezměnilo. Tehdejší metody jsou osvědčené, v praxi 
vyzkoušené, fungují dokonale, perfektně, proto je demokracie přebraly beze zbytku.           
Ta naše židovsko-křesťanská civilizace je nepoučitelná, pořád jde tou samou dva tisíce let 
vyšlapanou cestou a pořád stejným směrem. 

Dokladuje to i článek ve vatikánském listě L’Osservatore Romano Wojciecha Giertycha, 
osobního teologa papeže Benedikta XVI. Prohlašuje v něm toto: „Muži a ženy hřeší 
různými způsoby. Jestliže se díváme na hříchy žen a mužů z pohledu škod, které napáchaly, 
pak je jasné, že se velice různí. Když máme co do činění s hříchem, žádná rovnost pohlaví 
neexistuje.“ Mužské a ženské hříšníky proto podle vatikánské studie čekají i jiná muka 
pekelná. Zatímco mužské duše čeká „oheň a síra“ budou duše žen „lámány v kole“. Podle 
Giertycha, jemuž závěry studie jezuity Busy potvrzují vlastní zkoumání, je rozdílnost hříchů daná 
pohlavím zásadnější než rozdíly plynoucí z příslušnosti          k různým civilizačním okruhům. 
„Různý kulturní kontext má vliv na různé zvyky, ale přirozenost lidská zůstává stále stejná,“ 
uvedl Giertych.  

 

Je Ezra Pound nepublikovatelný? Jan Kadubec 8.5.2010 

Když už vulgární a sprosté klipy lze zhlédnout na internetu docela běžně, dokonce i 
bývalého ministerského předsedy Topolánka ztopořený úd oblétl celý svět, a když Martha 
Issová ukázala v nejznámějším volebním spotu současnosti zcela detailně své přirození, tak 
proč by si čtenáři nemohli přečíst i báseň snad nejslavnějšího amerického poety Ezry 
Pounda? Britské listy ji odmítly otisknout, tak snad Zvědavec se odváží. 



Ta báseň je prý příliš vulgární a čtenáři by se pohoršovali, ale když vulgárnosti jsou 
běžností i v parlamentu a televizi a nikdo se nepohoršuje, proč by si nemohl něco 
podobného dovolit i básník.  

Přeintelektualizovaní intoši přitom blábolí  (třeba i v těch Britských listech) v předlouhých 
textech o Freudovi a o Sádeho Filosofii v budoáru, kde vznešenými řečmi popisují sexuální 
zvrácenosti. A to redakci nevadí? To je přijatelné? Ezru Pounda přitom tito superitoši 
prohlašují za výjimečně geniálního básníka, dokonce ocitují nějaké jeho čtyřverší a 
rozplývají se chválou nad jeho vrcholným básnickým uměním. Jejich sdělení zní takto: Kdo 
těm čtyřem veršům nerozumí, je nevzdělaný blbec.                                                                                              
Já se přiznám, že většině básní Ezry Pounda nerozumím, nechápu jejich smysl, jsou mi 
prostě nesrozumitelné. Musím si hold k těm čtyřem veršům přečíst aspoň čtyři stránky 
vysvětlivek, a teprve potom pochopím, o čem to je. Když jsem se kdysi dávno velice obtížně 
prodíral výběrem z Pounda a přišel ke Cantos XIV a XV, byl jsem docela překvapen a 
nemohl jsem uvěřit, že to je Pound. Protože ty dvě básně jsou naprosto srozumitelné a 
pochopitelné bez jakýchkoliv vysvětlivek. Přeložil to výtečně Kamil Bednář (současné 
překlady Anny Kareninové neznám). Byl jsem prostě v šoku, neboť takto urážet naše 
důstojné a šlechetné nadčlověčí vůdce, prezidenty a ministerské předsedy, to je skutečně 
výkon, který mu závidím! Mluví mi z duše, neboť totéž cítím i já k oněm vznešeným 
vůdcům (demokratických) států.                                                                 Ta báseň byla 
přitom napsána před 70 lety! Ale je to, jako kdyby psal o dnešních politicích, jsou to stejné 
kreatury jako dříve, svět se zase tak moc nemění. A lze tyto stvůry popisovat a 
charakterizovat jinými slovy, jinými výrazy? To akorát pisálci a redaktoři novin a televizí 
(hold hanebná inteligence) píší o jejich ušlechtilosti, vznešenosti, důstojnosti, majestátu, 
obdivují jejich kdoví kým sepsané paměti o tom, jak usilovně pracovali pro dobro, blaho, 
spravedlnost, morálku, lidská práva, demokracii… 

Chamberlain, Daladier, Mussolini, Ciano… komu ta jména kdysi tak slavných a mocných 
politiků dnes něco říkají? Neříkají nic, jejich jména se propadla do zapomnění. Ale báseň je 
nesmrtelná, protože si můžeme v kterékoliv době dosadit místo oněch jmen jména 
současných slavných a mocných. Proto bývají básně oproti politikům nadčasové. Ovšem 
Ezra Pound napsal tato Cantos v době, kdy uvedení pánové žili a rozhodovali o osudu světa. 
To byli ti slavní a mocní, kteří připravili druhou světovou válku a jejich zásluhou bylo 
povražděno na 60 miliónů lidí a stejně tolik, ba možná i více, bylo zmrzačeno. V Evropě a 
vlastně po celém světě včetně Ruska byli vyvražděni skoro všichni mladíci od osmnácti do 
čtyřiceti let. První jatka mladých mužů byla samozřejmě už za první světové války. Za 
dvacet let po skončení první války už dorostla nová generace mladých a tak se jatka 
zopakovala ještě ve větším rozsahu. Že by jim politici záviděli to mládí?                                                                                                                             
Ezra Pound byl nařčen z antisemitismu a z protiamerické činnosti, ale nebyl odsouzen k 
smrti oběšením, popravit velkého básníka by byla i pro USA ostuda, byl pouze poslán 
natrvalo do blázince. V roce 1958 byl plně rehabilitován a nařčení byla odvolána jako lživá 
a vymyšlená. Ezra totiž otevřeně poukazoval na zločiny, jichž se dopouštěly nejenom 
židovské finanční kruhy a dokladoval to fakty. Podobně byl z antisemitismu nařčen i 
Solženicyn, když popsal fakta o dvousetletem soužití s židovskou komunitou v Rusku. Ale 
copak uveřejnit docela nepříjemná a nelichotivá fakta o židovské komunitě je projev 
antisemitismu? Uveřejnit fakta o chování Němců v koncentrácích je projevem 
antiněmectví?                                                                                                                                           



A zaměňme ta zapomenutá jména kdysi slavných a mocných politiků dnešními jmény 
slavných a mocných politiků (za deset let ani o nich nikdo nic nebude vědět). Tak            
třeba ti dva naši slavní Václavové - Klams a Chável do smyslu této básně plně zapadají. A 
taková jména jako Bush, Cheney, Bolton, Wolfowitz, Tony Blair, Schröder, Chirac, 
Thatcherová, Raegan…. není nutné ani komolit. A místo anglikánské církve si dosaďme 
naši katolickou či nějakou protestantskou. V básni není nutné změnit jeden jediný verš! 

Ptejme se: kdo tedy vydělal nesmírné bohatství, kdo měl obrovské zisky jak z první tak 
z druhé světové války? Kdo vydělal majland na 40 miliónech mrtvých z první a na 60 
miliónech mrtvých z druhé, nepočítaje v to obrovský počet zmrzačených? Odpovědi na tuto 
otázku se všichni historici vyhýbají jako čert kříži. Někdy mi připadá, že historici vlastně 
záměrně utajují zločiny a vraždy a jejich původce velebí, oslavují a vychvalují. Místo aby 
popravdě zdokumentovali zločiny oněch nadlidí a zemských škůdců, to raději budou 
popisovat do detailu geniální strategii a taktiku generála xy, který prolomil nepřátelskou 
frontu a dobyl triumfálního dílčího vítězství nad lítým nepřítelem (a nechal pozabíjet a 
zmrzačit desetitisíce vojáků, kterým velel) a byl slavnostně vyznamenán nejvyššími řády a 
medailemi přímo z rukou královny či presidenta xy, a budou mlet podobné žvásty pořád 
dokola jenom proto, aby se nemuseli věnovat oné základní otázce: Kdo z toho vraždění měl 
finanční prospěch? Od historiků se tedy odpovědi nedočkáme  a s určitostí se nedočkáme od 
nich odpovědi ani v budoucnu.            Kdo je totiž za jejich důkladná historická pojednání 
platí? Ale co když ocitujeme verš Ezry Pounda? Budeme vědět víc? Zde je ten verš: … a za 
nimi Strohschild a smečka finančníků,  bičující je ocelovými dráty. Myslím že odpověď je 
srozumitelná a naprosto jasná.                                                                                                                                               
Nečetl jsem žádnou vědeckou historickou dokumentární práci o tom, kdo vlastnil           
akcie a podíly zbrojovek, hutí, strojíren a dolů třeba v Porýní a Porúří. Samozřejmě            
to byly nadnárodní korporace. Uznávám, že je to obtížné zjistit, neboť tyhle obchodní          
a podnikatelské činnosti jsou obchodním tajemstvím. Takže konkrétní jména          
vlastníků se skutečně nikdy nedovíme? Nadále bude tedy přísně utajované tajemství, kteří 
vznešení lidé zbohatli? Jeden vznešenější než druhý. A intoši ty jejich vznešenosti        s 
úctou popisují, místo aby napsali: Ano, toto jsou ti největší vrahové v historii. To jsou ti, co 
vydělali nejvíce, to jsou ti, co nechali zavraždit milióny mladých mužů (žen i dětí),           to 
jsou ti, co zmrhali práci miliónů dělníků, nařídili zničit také mnoho vesnic, měst, živností, 
tanků, děl, letadel, lodí (samozřejmě i s lidmi). Ekonomové pak píší studie          o tom, jak 
válka byla velmi prospěšná, jak masivně obnovila průmyslové podnikání                a jak se 
zase může znova to zničené obnovovat a zase vyrábět a vyrábět a vydělávat               a 
vydělávat. Však také po každé válce se průmysl rozjede naplno a je vždycky konjunktura 
jak víno. Válka je dle ekonomů vlastně Velké Dobro, protože podpoří průmyslové 
podnikání. 

Historici by se měli hrabat právě v těchto podnikových ekonomických záležitostech a          
ne v rodokmenech lordů a knížat a dění v parlamentech a generálních štábech. Kdy už 
konečně skončí historici s oslavováním zločinců a vrahů?                                                                   
A filosofové, hlavně křesťanští, filosofují o tom, jak na té válce vydělali i ti mrtví, protože už 
v mládí se dostali do křesťanského nebe, jiní do protestantského nebe a ještě jiní do 
muslimského nebe, a přitom nemuseli ani čekat až zestárnou, jak vydělají na válce také ti 
zmrzačení, neboť budou osvobozeni od povinnosti pracovat, a budou závislí na žebrotě a na 
milosrdenství různých charit, což pro ně také bude úplně velké dobro. Zajímavé je, že 



finančníci, akcionáři a podílníci si vydělali pro tento svět, ne pro posmrtný! Už jsem výše 
zmínil jednu z největších průmyslových oblastí - Porúří.             Kdyby místo obytných 
čtvrtí měst bombardovali Spojenci ony průmyslové podniky          tam (a měli to z Anglie 
mnohem blíže než třeba plzeňskou Škodovku), válka mohla skončit nejméně o dva roky 
dříve, Hitler by pak neměl z čeho a kde vyrábět tanky,           děla a letadla. To by ovšem 
nebyly zisky, takže na ukončení nebyl zájem.                                    Vlastníci navíc 
samozřejmě neměli zájem nechat bombardovat své podniky v Porúří. Přece si nenecháme 
bombardovat naše podniky, to raději srovnáme se zemí Drážďany, kde skoro žádný 
průmysl není.                                                                                                                           Kdesi 
jsem četl, že posádka jednoho bombardéru byla potrestána za to, že omylem svrhla bomby 
na nějakou zbrojovku a ne na obytné čtvrti, jak měla nařízeno. 

A ještě pár příkladů: Po skončení druhé světové války trvalo Sovětskému svazu  (Rusku) 
pouze pět let, aby se vzpamatovalo z toho válečného běsnění a dostalo se na předválečnou 
úroveň. Po rozpadu Sovětského svazu a po Jelcinově divoké privatizaci všeho, se 
vzpamatovávalo Rusko celých 15 let! Z Ruska bylo vyvezeno pohádkové bohatství, aniž by 
padl jediný výstřel! Zavedení liberalismu a volného trhu mělo pro Rusko třikrát 
katastrofálnější důsledky než celá druhá světová válka.                               Podobně dopadla 
Argentina, když se zhroutilo v roce 2001 její hospodářství. Kdo zapříčinil cynické 
vykradení Argentiny bez války? Ale ano, autoři argentinského  krachu jsou veřejně známí - 
je to Mezinárodní měnový fond a Světová banka.            Dokonce i jména vedoucích 
odpovědných pracovníků MMF a SB jsou veřejnosti známa.                                    Že by 
poslední dobou války už tak moc nevynášely a nevyplácely se? Proč ale potom Bush vytáhl 
do válečného tažení proti Iráku? No protože MMF a SB nic v této zemi nemohly zvládnout, 
nic nemohly nakázat a rozkázat, žádný noeliberalismus nařídit, žádnou půjčku vnutit…, 
tak se musel použít zastaralý způsob - válka skutečná. 

Ale nechám už výletu do „vysoké“ politiky - zabývat se gangstery a masovými vrahy není 
můj koníček.                                                                                                                 Doporučení: 
Kdo je moc útlocitný, ať to následující raději nečte. 

Text kurzívou jsou vysvětlivky 

Ezra Pound Cantos XIV 

Přišel jsem k místu bez světla (Dante) 
Puch vlhkého čpícího uhlí, politici 
Chamberloti a Cinyano, zápěstími připoutaní  ke kotníkům, 
stojmo a s holými řitěmi, 
pitvorné ksichty rozmáznuté na zadcích, 
na tučných půlkách vytřeštěné oko, 
chlupy místo vousu, 
tak buráceli k davům skrze ďoury v řitích, 
řečnili k davům v mokvavém slizu, 
samý mlok, šneci a larvy 
a s nimi Balabier 



s úzkostlivě čistým ubrouskem 
pod penisem 
a Bodrmann, 
co se štítil řeči ulice, 
s umicenými manžetami kolem stehen, 
do tuha naškrobenými, 
přes jejichž kraje se drala chlupatá trudovitá kůže, 
a keťasové chlemtajících krev oslazenou lejnem 
a za nimi Strohschild a smečka finančníků, 
bičující je ocelovými dráty. 
A prznitelé řeči 
von Hochgeblut a novinářský gang 
i všichni, kdo lhali za peníze; 
perverzní buzeranti řeči, 
pederasti milující chtíč po penězích 
nad rozkoše smyslů; 
hluk a povyk, hotová slepičárna v tiskárně 
za klapotu sázecích strojů, 
závany suchého prachu a pach povalujících se papírů, 
smrad a pot, puch shnilých pomerančů, 
hnůj, poslední žumpa kosmu, 
mystérium, kyselina sírová, 
zbabělci a zuřivci, 
máčející šperky do slizkého bahna 
a skučící pro jejich neposkvrněnost; 
perverzní matky kuplující své dcery do postelí 
k chlípným senilním starcům, 
svině požírající svůj vlastní vrh 
a tady plakát: Obraz země 
a zde nápis: Měníme osazenstvo, 
všichni tají jak špinavý vosk, 
skomírající svíce, a zadky se potápějí, 
tváře se topí pod šunkami zadnic 
a v břečce pod nimi, 
obráceni zády k sobě, chodidlo k chodidlu, 
dlaň na dlaň, agenti provokatéři, 
ti, co zavraždili Pearse a Mac Donagha, 
s hlavním katanem kapitánem H.; 
ten zkamenělý exkrement, co býval Verres, 
(Verres Gaius, proslulý korupčník v antickém Římě) 
a hle, bigotisté Calvin a Klement Alexandrijský, 
(Kalvín svým učením přispěl k formování kapitalistické mentality) 
černí brouci provrtávající lejna, 
půda je vyžilá, břečka oplývá sousty, 
obrys nelze rozeznat, stálé omílání a opadávání, 
Nad hnilobou pekel 
ďoura mohutné řitě, 



zauzlené hemeroidy, 
visící jak stalaktity, 
umaštěná jak obloha nad Westminstrem, 
dav anonymních tváří včetně Angličanů, 
nezajímavé místo, 
nejzazší hnus, naprostá zchátralost, 
křižáci neřesti  pšoukají do hedvábí 
a mávají křesťanskými emblémy, 
Mussini hude na krejcárkovou píšťaličku 
a mouchy nosí novinky, harpyje zvysoka trousí lejna, 
Bažina odporných lhářů, 
močál stupidit 
zlovolné blbství nikdy nekončící, 
půda produkující hnis, prolezlá havětí, 
mrtvé larvy plodící živé larvy 
a houfy majitelů doupat, 
lichváři ždímající muňky, kuplíři mající moc, 
pets-de-loup, sedící na kupách zkamenělých knih 
(posměšný francouzský název univerzitních vzdělanců) 
a zatemňující texty pomocí filologie 
a vystrkující své osobičky do popředí, 
z tohoto ovzduší nelze uprchnout do ticha, 
vši útočí s vyceněnými kusadly 
a nad tím vším zejí huby řečníků, 
pšoukají kazatelé. 
A bohyně závisti, korupce, foetor, fungus, 
rozteklí tvorové, roztálí okostřenci, 
pomalé hnití, smrdutý oheň, 
ožižlané špačky doutníků 
a žádná důstojnost, žádná tragika, 
pochybný Episcopus máchá kondomem, plným švábů, 
(Anglikánská církev vlastnila domy v londýnské čtvrti brlohů-slums  
a odmítáním regulace porodnosti přispívala bezděčně ke zločinnosti) 
monopolisté, zabraňující vědění, 
bránící potřebnému rozdělování. 

Cantos XV 

(úryvek) 

Velká strupatá řiť stříká průjem much 
řiť  burácející imperialismem 
nejposlednější pisoár, hnojiště, močál stojatých chcanek, 
pan Nabob už méně dravý, pochybný Episcopus 
Londoniensis, (Krupman, Starkrup, Herring, Pressrich) 
hlavou dolů, narvaný do pomyjí 



klátící uhrovitýma nohama, 
klerikální suspenzor mu visí nazpět až k pupku, 
kondom má plný švábů 
a na obou půlkách řitě tetování 
a kolem něho kroužek dam holdujících golfu 
… 
stěžující si, že sračka bývala dřív hustší a vydatnější, 
A Fabiáni volající: Petrifikujte hnilobu! 
rozdělte nové nasrávky po pilulkách! 

++++++++++++++++++++++++++ 

Co s přebytky?                          Jan Kadubec 9.5.2009 

Největším problémem všech doposud známých civilizací bylo řešení otázky co s přebytky?  

Ve světě byl, je a prý i nadále bude vždycky nadbytek všeho. Zdá se to být naprosto 
nelogické tvrzení, vždyť je tolik hladových lidí a lidí bez střechy nad hlavou. Ovšem 
historická fakta prokazují ono „nelogické“ tvrzení.  

Začnu u lovců a sběračů. V učených knihách se píše, že těmto „pralidem“ stačilo k obživě 
pracovat tři maximálně čtyři hodiny denně. No a když náhodou ulovili třeba jelena, tak nešli do 
„práce“ nejméně čtrnáct dnů. A kdyby tehdy měli k dispozici ledničky a mražáky, nešli by 
„pracovat“ i dva tři měsíce. Potvrzují to i studie o současných přírodních národech. Ti lidé se 
skutečně nepředřou, dávají přednost nicnedělání. Zato dnes, aby se člověk uživil, musí pracovat  
málem deset hodin denně! Řídili se asi už i tehdy dle rady Ferdinanda Célina: „Poslyšte: jsme 
tady na světě, abychom se prostě jen tak flákali. A nenechte si od nikoho nakukat nic 
jiného.“ 

Jakmile vznikly zemědělské společnosti, vznikla i spousta přebytků, které bylo možno skladovat 
a uchovávat po delší dobu (hlavně obilí). Okamžitě se vynořili predátoři, kteří přebytky loupili. 
Vrstva, spíše vrstvička, predátorů byla a je dvojího druhu. Jedni loupili pomocí síly a násilí, 
prostě loupežili a kradli, druzí loupili pomocí výmluvnosti a přesvědčování - kněží. V 
obdivuhodné spolupráci nemilosrdně obírali a odebírali spolubližním sebemenší přebytky. Žádná 
změna se za ta tisíciletí neudála.                                Lupičům dnes říkáme bankéři a burziáni 
a dnešní kněží jsou média.                                        Mají ale stejné cíle - okrádat spolubližní. 
Kdysi vládli ze svých nedobytných opevněných hradů, což byly vlastně trezory pro 
nakradené, dnes vládnou ze svých průmyslových a finančních komplexů, taky nedobytných, 
a vyjde to nastejno. Řídili se jednou jedinou zásadou: ponechat obyvatelům pouze tolik, aby 
nechcípali hladem a mohli vychovat děti - další otroky. Podnes platná zásada. 

Podívejme se do starého Egypta, kde se snad poprvé v plné nahotě projevil problém - co s 
přebytky. Jak to tehdy řešili a jak to vyřešili? Starý Egypt byl nepředstavitelně bohatý, 
toho zlata, perel, drahých kamenů, slonoviny… Přidejme i lup z válečných výprav do 
sousedních krajin. No ale co s tím bohatstvím? To nešlo už ani nesmyslně proplýtvat, pořád 
toho bylo nadbytek, vládnoucí byli bezradní a přemýšleli, jakým způsobem to promrhat. I 
kohosi napadlo stavět pyramidy. Co to mělo za smysl? No naprosto žádný - přebytky a 



bohatství Egypta se zhmotnilo do kamenných kvádrů pyramid, do nesmyslných hromad 
kamení. Prý smysl pyramid je v jakémsi transcendentním přesahu a ve vyzařování kladné 
duchovní energie. No, kdo chce, ať tomu věří. 

Že by to měly být posmrtné příbytky faraónů - bohů, tomu ani tehdy lidi moc nevěřili, většina 
byla stejně za pár desítek let vykradena a mumie „bohů“ zneuctěny. „Tak jistý Peneb, veskrze 
špatný chlap, se vloupal do hrobky Sethiho II., kde ukradl kadidlo Devatera bohů pohřebiště a 
rozdělil si je se svými kumpány… Vzal královo víno a sedl si na jeho sarkofág, ač v něm je 
panovník pohřben…“ To už byl docela slušný exces. 

Pyramidy stavěli i Aztékové, ovšem jejich pyramidy přece jen měly oproti egyptským jakýsi 
smysl. Sice docela obskurní a sadistický, ale přece jen. Aztéčtí kněží dokázali perfektně 
zblbnout své poddané. Namluvili jim, že bez jejich obřadů by sluníčko ráno nevyšlo. Nebýt 
nás, kněží, a obětování srdcí, slunce by nevyšlo! Chápete poddaní? Poddaní chápali. A tak 
každé ráno na vrcholku pyramid vyřezávali spolubližním na počest slunce srdíčka. Pokud 
některý poddaný pronesl, že sluníčko by i bez těch obřadů stejně vyšlo, byl příští den 
obětován. Tak se čistila a udržovala víra. Bylo to snad i dokonalejší než metody naší 
inkvizice. Podívejme se ale na krutosti aztéckých kněží trošičku střízlivě, vždyť přece my 
Evropané v čele s hrdým Albionem jsme zavraždili mnohem více spolubližních, oproti nám 
jsou aztéčtí kněží úplní žabaři. 

V Číně sice pyramidy nestavěli, zato stavěli velkou zeď. Čínská zeď měla naprosto 
racionální smysl - barbaři zvenku se přes zeď nedostali dovnitř a lidé uvnitř se nedostali 
zase ven, poddaní tedy neměli šanci uprchnout či emigrovat. A můžeme přidat ještě další 
racionální smysl stavby. Většina dělníků, zedníků a kameníků se rekrutovala z trestanců, 
kteří se většinou už ze stavby nevrátili, čistila se tak společnost od nepřizpůsobivých, práce 
byla holt docela vysilující a občas také vázla doprava potravin. Být trestancem v Číně nebyl 
žádný med. Ó jak by byli rádi být trestanými dnes u nás, brali by to jako poctu a ne trest. 
Je ale pravda, že na stavbu zdi se hlásili i dobrovolníci za mzdu. 

Dnes se neustále mluví o nějaké krizi a nikdo neví, jak ji řešit. A co tak vzít si příklad ze starého 
Egypta? Napodobme staré Egypťany, možná to zabere a krize bude úspěšně vyřešena. 

Šrotovné nebo šrotovnu? Zavést šrotovné nebo postavit šrotovnu? 

Šrotovné? Nač? Až si podnikatelé za takové dva tři měsíce vymění starší auta za fungl nová - no 
co pak? 

K nápadu jak vyřešit krizi (určitě dostanu Nobelovu cenu za ekonomii), mě přivedl slavný 
umělec-sochař Césare Baldaccini (narozen 1921), on totiž už v roce 1960 nechal slisovat 
karosérii auta a vystavil ji v galerii. Později nechal dokonce slisovat několik aut do tehdy ještě 
docela neúhledných krychliček, jak můžeme vidět na fotografiích v uměleckých výtvarných 
publikacích (holt lisy nebyly tehdy nějak moc výkonné). 

Můj nápad spočívá v tom, že hned vedle montážní haly by se postavila další velká hala, kde by 
byly nainstalovány moderní lisy. Jakmile by montážní halu opustilo nově vyrobené auto, přejelo 
by pár metrů do nové haly, kde by bylo slisováno do úhledné krychličky. Pracovní místa by byla 



zachována, ba dokonce by vznikla nová pracovní místa v lisovně. Z krychliček by se někde 
opodál stavěla pyramida - zase další pracovní místa! Pokud se tedy postaví vedle automobilky 
šrotovna, stávající pracovní místa budou zachována, ba dokonce se zaměstnanost zvýší. Práci 
budou mít nejen dělníci a manažeři, ale i umělečtí kritikové, ti se budou rozplývat nad novým 
uměním, které budou další generace obdivovat stejně jako my obdivujeme egyptské pyramidy z 
kamení. Budou si říkat: To bylo ale umění, co!? 

Podle velikosti pyramidy z krychliček aut by bylo snadno zjistitelné a přesně ověřitelné, který stát 
disponuje největším bohatstvím. I Česko si bude moci dovolit postavit pyramidu větší než je 
Cheopsova. Bude to také podporovat soutěživost mezi státy - nejvyšší pyramida rovná se nejlepší 
a nejbohatší stát. 

To nemá chybičku, je to logické! 

Tanky, letadla, lodě atp. se ničí ve válečném podnikání, toto by byla podobná akce, ale mírová! 

Ostatně, speciální týmy odborníků pracují na tom, aby výrobek vydržel pouze pár měsíců po 
uplynutí záruční doby. Na trh se uvádí výrobky záměrně nedokonalé, aby až se série vyprodá, byl 
hozen na trh ten samý výrobek inovovaný, malilinko vylepšený, podstata zůstává stejná. Výrobek 
musí vydržet pouze krátkou dobu jen proto, aby se musel koupit nový, ale ani tato moderní 
metoda nedostačuje, furt je nadbytek! A stejně se i tak vyrábí většina věcí zbytečných a naprosto 
nepotřebných. 

Můj návrh řešení krize je nesporně lepší. Když u každé výrobní haly čehokoliv bude přistavena 
šrotovna-lisovna, výroba bude nerušeně pokračovat, pracovní místa zachována, pyramida 
nepřetržitě poroste, no a co si přát více? Budeme jedničky! Takové neskutečné plýtvání by nám 
minulé společnosti mohly pouze závidět, tak plýtvat nedokázaly a neuměly. Někdo může mít 
takovou nepatřičnou otázku jako že: Kdo to vše zaplatí? Kdo zaplatí manažerům a 
akcionářům? No kdo, přece tak jako vždycky - poddaní, respektive daňoví poplatníci, 
stejně jako kdysi v Egyptě. Jako v Egyptě. 

Práce je lidstvu vrozena, zpívá se v jedné kdysi populární písni (Internacionále). Není to pravda! 
Aspoň já s tím nesouhlasím, to mám raději Ptáček neseje, zpívá vesele… 

Víme, že všechny přebytky byly pracujícím vždy zkonfiskovány a neurvale proplýtvány na 
nesmyslné ptákoviny. Vykořisťování, tedy vysávání životních sil, vycucávání života, je dnes 
mnohem intenzivnější než kdykoliv dříve. Přitom produktivita a efektivita je neuvěřitelně 
vysoká, a přesto je na tom většina obyvatel stejně ne-li hůře než v dobách antických, kdy i 
pracovní doba otroků byla pouze šestihodinová. 

Takže kde jsou ty přebytky? Kdo je shromažďuje? Jsou dokonce teorie, že je odebírají 
mimozemšťané, tak dokonale jsou oni „shromažďovatelé“ přebytků utajení. 

Lidi pracující jsou blbí už jenom proto, že neumí vydělávat peníze bez práce. Jsou to 
neschopní budižkničemové. Kdyby nebyli blbí, tak by přece vydělávali peníze jiným 



způsobem než prací. Jak řekl nedávno bývalý slavný ekonom Kříž veřejně v televizi: „Práce 
je ta nejposlednější možnost, jak přijít k penězům!“ 

Chruščov někdy koncem padesátých let v projevu na ÚV KSSS navrhoval šestihodinový 
pracovní den - po jeho svržení se na to zapomnělo. Chávez tu myšlenku pouze oprášil. Oba, 
Chruščov i Chávez, chtěli zavést stejnou pracovní dobu, jakou měli antičtí otroci, kdy ještě 
majitelům otroků-otrokářům, záleželo na tom, aby otrok pracoval a podával výkon ještě i v 
padesáti letech a neměli zájem ani potřebu strhat ho tělesně už brzo po třicítce! (Chruščov měl 
ještě jednu podivně zvláštní myšlenku, pronesl totiž, že cílem socialismu je zajistit každému 
jeden párek a dvě housky denně. Ale ani tato jeho myšlenka se neuskutečnila.           Když už měl 
Nikita Sergejevič tak fantastické nápady, mohl taky přijít na myšlenku úplného zrušení 
pracovní doby, a to by bylo dobře, to by nastal nový svět - nový svět  bez pracovní 
povinnosti. Konečně by vznikla humánní společnost!) 

A co tak snížit pracovní dobu jenom na čtyři hodiny? Samozřejmě mzdy by klidně mohly být 
vyšší než za osmihodinovou dobu, proč ne? Vždyť technologie jsou úplně neuvěřitelně vyspělé a 
efektivita přímo fantastická. Proč by vzniklé přebytky měla inkasovat pouze manažerská vrstva a 
vrstva finančních oligarchů? 

Slavná námitka proti snižování pracovní doby z časů dávných: budou-li mzdy vysoké, lidi 
by pracovali pouze dva tři dny v týdnu, nač by se namáhali. Chovali by se naprosto 
racionálně, jakmile by měli dostatek, přestali by pracovat, nač by se trápili? Proto musí být 
mzdy tak nízké, že budou nuceni pracovat i soboty a neděle. Nelze dovolit zvýšení jejich 
životní úrovně - hlad na ně! Jedině hlad je donutí pracovat. 

Je to sice názor docela zastaralý, ale pořád funkční. Dnes jsou pracující sice zblblí reklamou, ale 
ne všichni - většina by fakt přestala po dosažení určité úrovně pracovat. No a co!? Jsou ty obavy 
z toho, že by poddaní přestali pracovat, budou-li se mít dobře, oprávněné? No, nevím, ale nejsem 
si jist. Když lidé štítící se práce žijí v přepychu a neuvěřitelném bohatství - to je v pořádku? 
Kdyby lidé štítící se práce žili v hmotné nouzi, myslím si, že by je nikdo nějak moc nelitoval. 
Ale aby těžce pracující žili v hmotné nouzi, tož to je zločin. Kdo je zodpovědný za onen do 
nebe volající zločin? Ti těžce pracující? (Sami jste si vinni svou neúspěšností!) 

Proč se vládnoucím vyplatí dávat nezaměstnaným podporu místo toho, aby je zaměstnali? 
Klidně by šlo zařídit, aby byla pracovní doba snížena na polovinu, tím pádem by měli práci 
všichni. Třeba týden pracuji, týden mám volno, pracovní místa              by se zdvojnásobila. 
Proč se nezařídí tak jednoduché řešení? Místo podpor v nezaměstnanosti - práce. 

Dokonce i náš císař Josef II. říkával, že pokud budou podaní žít v poměrném dostatku a 
budou dobře živení, zdraví a přiměřeně vzdělaní, budou platit řádně daně, tím pádem bude 
bohatší i císařská pokladna. Nepodařilo se mu to uvést do praxe. Podobnou radu dávali o 
tisíc let dříve legalisté čínským císařům, škoda, že ne vždy císařové oněch rad dbali. 

Zmíním ještě i mého oblíbeného císaře Vespasiána, a to ne proto, že srovnal se zemí Chrám 
v Jeruzalému (syn Titus) a že zavedl daň z moči (když mu syn Titus vyčítal, že to není 
důstojné císaře, přistrčil mu peníz k nosu a zeptal se: Smrdí?), ani proto, že měl vynikající 
smysl pro humor (když umíral, pronesl: Běda, zdá se mi, že se stávám bohem.), ale pro jeho 



řešení nezaměstnanosti. To jednou za ním přišel vynálezce přístavního jeřábu a předvedl 
mu funkční model. Vespasián byl vynálezem nadšený, bohatě autora odměnil a model si 
ponechal na hraní. Nedovolil v přístavech stavět ony jeřáby, které by ulehčily práci 
přístavních nosičů, s odůvodněním, že by vzaly práci dělníkům - a z čeho by žili nosiči? Holt 
ho nenapadlo, že by dělníci mohli dostávat plat - vždyť práci za ně vykonával jeřáb. Mohli 
se místo dřiny vzdělávat a z jejich řad mohli povstat další vynálezci. O ulehčení práce nebyl 
zájem a ani o vynálezy. Proč? Lidí bylo dost. To až kapitalismus šetří paradoxně lidskou 
dřinu a vyšel vynálezcům vstříc. Proč? Vyplatí se to, neboť se více vyrobí a prodá a vydělá. 
Vespasián měl ještě starost o osud námezdně pracujících, kapitalistického podnikatele to 
nezajímá, proto byla také vymyšlena tzv. svoboda. My obyčejní jsme naprosto svobodné 
pouhé pracovní nástroje, kterým není dovoleno žít v dostatku. 

Metody predátorů středověké a feudální Evropy jako pálení obilí, nebo rýže a pšenice 
sypaná do moře (aspoň že rybičky si pochutnaly) jsou už docela zastaralé, současní 
vládcové mají na odebírání přebytků a na jejich plýtvání daleko sofistikovanější a mnohem 
účinnější metody. Už ne pyramidy a chrámy, nýbrž letadlové lodě, bombardéry, atomové 
ponorky, teologické, filosofické a umělecké fakulty… 

Co tedy s těmi predátory, jejichž jediným životním smyslem a cílem je nesmyslně proplýtvat vše, 
co se dostane pod jejich vliv? Medvědy a vlky jsme vyhubili, proti klíšťatům jsme nalezli obranu, 
a lidské vlky a lidská klíšťata nezvládneme? Ne je vyhubit fyzicky, to není nutné, ale pouze nějak 
eliminovat vliv této hrstky psychicky deformovaných spoluobčanů (ač oni by nás nikdy 
spoluobčany nenazvali, jsme pro ně pouhé nic).  

Zde je vhodný citát Keynese: Materiálně zajištění lidé se budou dívat na lásku k penězům 
jako na jeden z polokriminálních a polopatologických sklonů, které rostoucí bohatství vyléčilo. 

Takže co s predátory? Jedině do Bohnic. A pokud by tam bylo málo místa, mohly by se 
rozšířit ústavy v Opavě a Kroměříži. Ale myslím si, že nebude potřeba rozšiřovat ani 
Bohnice, ono těch nemocných zase tak moc nebude. V oněch léčebnách budou postaveny 
všelijaké superdůstojné budovy jako např. Burzovní katedrála, Chrám akcionářů a 
makléřů, Palác rentiérů a burziánů, Posvátný dóm spojených církví světa apod. Také by 
tam byly budovy, kde by sídlilo Hlavní ústředí teroristických akcí, Koordinační centrum 
mafiánských společností a třeba i Pavilon humanitárního bombardování a dokonce i 
Pavilon prognostického ústavu. Také by tam mohl být Nadparlament, Nadsenát a 
Supernejvyšší Nadsoud a Nadprokuratura. Funkce nadsenátorů, nadprokurátorů a 
podobných by byly samozřejmě doživotní (pouze v případě vyléčení by se funkcí dotyční 
vzdali). Určitě by se našlo místo pro Superexekutorskou komoru a pro Přeslavnostní sál pro 
udílení medailí a všelijakých řádů. Všude by se třpytilo zlato, stříbro, mramor, švédská 
žula, slonovina, na zdech by visely čmáranice slavných výtvarníků, apod. (Bohatě by stačily 
pouze imitace.) 

Postupně by se dovnitř přiváželi výše uvedení duševně choří. Jsem přesvědčený, že by ani 
nezjistili, kde ve skutečnosti jsou, protože by se okamžitě pustili do práce, tj. hráli by na 
burze, kupovali a prodávali akcie, připočítávali by si výnosy z rent, plánovali 
bombardování a teroristické akce, vydávali zákony a vyhlášky, odsuzovali do vězení a 
k trestům smrti, kázali o Bohu a Lásce atd. Pracovali by i dvacet čtyři hodin denně. 



Vlastnit pistole a samopaly by jim bylo dovoleno, ale vystřelovaly by pouze červený inkoust, a ti 
postříkaní červenou barvou, tedy zastřelení, by byli jakoby mrtví, prostě by neexistovali, ale 
pouze do doby, než by jim sestry v prádelně vyměnily či vypraly oblečení. Supersoud by mohl i 
trestat třemi dny domácího vězení, tj. třídenní zákaz vycházení pacienta z oddělení. 

Zápisy z jednání a schválené zákony Superparlamentem a Supersenátem by zveřejňovalo vedení 
psychiatrické léčebny v nějakém lékařském časopise. Humoristické časopisy by to mohly 
přetiskovat i pro veřejnost. Taky by se mohly do těchto uvedených pavilónů konat exkurze a to 
nejen školních dětí. 

Závěrem nezbývá než si povzdechnout s Lombrosem: Svět je veden šílenci. 

++++++++++++++++++++++++++ 
Náš DLH! 

http://www.youtube.com/watch?v=I3ZY3ITazl0 

++++++++++++++++++++++++++ 
Gény - zaujímavé 

# Tieto výsledky boli také šokujúce, že vyvolali "zemetrasenie" 
# predovšetkým v Maďarsku, ale i v ďalších krajinách. Niekoľko renomovaných 

# laboratórií v USA zopakovalo veľkoplošnú genetickú štúdiu na území Maďarska 
# a dospeli k rovnako šokujúcim výsledkom. Záver týchto štúdií potvrdil nálezy 

# prof. Cavalliho-Sforzu: "len s ťažkosťami možno nájsť nejaké stopy ugorských 
# (staromaďarských) génov v súčasnej populácii Maďarov." V pomerne krátkom 
# čase si laboratórne techniky modernej genetiky osvojili odborníci v mnohých 

# krajinách. 
# Nelenili ani v Budapešti a čoskoro aj maďarskí genetici uskutočnili rozbor 
# DNA svojich spoluobčanov. Výsledky ich sklamali, lebo museli priznať, že 

# mitochondriálne gény pochádzajúce z ugorských 
# (staromaďarských) génov sa vyskytujú len u menej ako v 5% súčasnej maďarskej 

# populácie. Maďarskí genetici svojimi výsledkami potvrdili aj ďalší nález 
# prof. Cavalliho-Sforzu, a to, že absolútna väčšina populácie Maďarskej 
# republiky nie je etnicky maďarská, ale je prevažne slovanská. Aj podľa 

# maďarských genetikov až 50% súčasnej populácie Maďarska má slovanské gény. 
# Zvyšok tvoria valasko-románske, germánske a iné gény. Na základe genetickej 

# analýzy populácie Maďarska bol vyslovený názor, že "Maďari v súčasnom 
# Maďarsku (v prevažnej miere) nie sú vôbec Maďarmi." 

# 
# Porovnajte sami: Sotva 5% súčasných Maďarov má ugorské (staromaďarské) gény, 

# ale až 50% má slovanské gény (Sapienti sat!). 
# 

# Nelenili a nelenia ani slovenskí genetici. V prvej dekáde 21. storočia doc. 
# Ferák preskúmal historický genofond Slovákov a dospel k viac ako 

# pozoruhodným výsledkom. Dokázal, že viac ako 80% Slovákov zdedilo gény po 
# predkoch, ktorí žili v strednej Európe už asi 6.000 rokov pred Kristom, teda 
# v mladšej dobe kamennej. To ale znamená, že boli sme (naši predkovia) v 

# oblasti severokarpatského oblúka a pridunajských nížin už pred 8.000 rokmi. 
# Táto dlhovekosť slovenskej etnogenézy urobila zo Slovákov rekordérov 

# etnickej autenticity. Porovnávacie štúdiá výsledkov zo Slovenska s nálezmi v 
# iných krajinách Európy ukázali, že k slovenskej etnickej dlhovekosti majú v 
# Európe pomerne blízko len Welšania. Výskum vo Welse ukázal, že až 70% 
# súčasných Welšanov má gény svojich predkov, ktorí žili vo Welse už 4.000 

# rokov pred Kristom. 
++++++++++++++++++++++++++ 

Je Bugár skutočne Bugár? 
Prajem krásny deň. 



Posielam Vám niečo na pobavenie amožno že trošku viac na zymyslenie. 

Tak som to poslal aj týmto dvom - nižšie osloveným pánom. 

Vážený pán Andrej Hrnčiar, 

minuli ani nie dva mesiace, čo som sa Vás snažil varovať pred pošpinením sa Matovičovou 
obyčajnosťou s predstavou, že Vám pomôžem (v zmysle zachánim) a Vy ste padli do ďaleko 
väčšej špiny, pred akou som Vás varoval. Lebo vo vzťahu k Bugárovi, ešte aj Matovičovi musím 
dať za pravdu. Už sa na Mestskom úrade v Martine hovorí povinne aj po maďarsky? 

Pán primátor, myslím, že pri Vašom počínaní, všetci slovenskí národovci a velikáni Slovenského 
národa, pochovaní na Národnom cintoríne v Martine, sa musia nie len jednorazovo otočiť v hrobe, 
ale bez prestania sa musia točiť ako rotor vysokootáčkového elektromotora.          M. 

Vážený pán Bugár, 

vaše zotrvávanie v politike na Slovensku moju mienku o Vás nezmení a už vôbec nevylepší, iba 
ma utvrdí v tej, ktorú som nadobudol už viac ako pred 20.timi rokmi. Aj Vám neuškodí pozrieť 
sa niekedy do zrkadla, ktoré Vás ani nedeformuje viac ako ste deformovaný, ale ani neskrášľuje – 
nemaskuje Vašu deformovanosť, ale iba Vás ukazuje presne takého, akým ste. 

Môj osobný názor je, že už ste mali zostať a byť mimo politické dianie pred dvoma rokmi, ako 
ste to vyhlasovali. 

Veď Vy ste horší ako Mečiar. Ani Mečiar nemal v súhrne 19 rokov svojich nohsledov vo vláde 
ako Vy. 

Úprimne, M.   občan SR bez záujmu o maďarské občianstvo 

++++++++++++++++++++++++++ 
Vážený pán Matovič, 
veľmi pozorne som si prečítal Váš blog Ako sa Bugárovi Slovensko za misu šošovice predať 
nepodarilo a aj celú diskusiu k nemu.  
 Keďže jej orientácia je takmer celá negatívna k obsahu a téme blogu (v ktorom máte 
skoro absolútnu pravdu, mimo výpadov voči zákonu o dvoj. obč., ktorý prijala Ficova koalícia, 
ktorý znášate až pod čiernu zem, ale sám ste ho chceli poopraviť a boli by ste s nim asi celkom 
spokojný), tak ten blog ma potom upozorňuje iba na jednu vec a to je potreba pochopiť jeho účel. 
Aký je ten jeho účel? Nuž, najskôr len odobrať maximum hlasov SNS, (nie som ani jej volič, 
ani sympatizant a ani nič podobné) ktorá sa pohybuje tesne nad hranicou zvoliteľnosti, aby sa 
SNS (ako možný koaličný partner SMERu) do parlamentu nedostala. Osobne si myslím, že 
voliči SNS, ak by už mali zahodiť vernosť k tejto politickej značke, skôr budú voliť SMER ako 
Vás, či SaS. V tom prípade Vám šípka uletela veľmi ďaleko od terča. 



 Ale, ak by ste už mali byť takým hrdinom, ako ste sa v blogu chceli ukázať, ako si to 
s Bugárom viete rozdať, tak urobte ešte jeden blog 
s týmto materiálom, čo posielam, aj s tým krásnym 
obrázkom. Tak falošného, ako Bugára vykresľuje 
tento obrázok, ho osobne vnímam od momentu, keď 
sa objavil v „slovenskej“ politike. Ten obrázok by 
mohol slúžiť aj ako logo – titulná strana pre nové 
vydanie Protokolov sionských mudrcov. (Je 
prebratý zo stránky www.klich.ru) 
 Stále sa neviem zbaviť tušenia, že ten Váš 
nepodarený zlepenec v zákulisí hrá stále šachovú 
partiu na tesné (na iné nemá) volebné „víťazstvo“- 
zvané Pyrrhovo a nové a podlé uchytenie moci aj 
keď znova len na rok a pol – dva, ako keby vám to 
všetkým (SDKU, KDH, MOST – HID a SaS) na 
jedenkrát nestačilo.  

Nevystupujete aj Vy, pán Matovič, mnohokrát ako vlk v jahňacej koži? Mnohokrát 
mám z Vás ten pocit. Inakšie pri svojej čestnosti, úprimnosti, pravdovravnosti, spravodlivosti 
atď., ktoré toľko prezentujete a zdôrazňujete, by ste si  s pokryteckým Bugárom ani nemohli 
sadnúť k jednému pivu pri jednom stole, nie to ešte byť v politickej vládnej koalícii. Poznáte to? 
„Vrana vrane oko nevykole a ak áno, tak len naoko a pre okolie.“ Požičal som si to /nie 
platinové/ od Tomáša Janovica. 
A propos, viete koľko takýchto baránkov máte na svojej kandidátke? Nebojte sa, 
nebudem menovať. 
 Odhliadnuc od toho, čo som už napísal, s tým Vašim blogom by sa dalo súhlasiť, pán 
Matovič, ale ak sa stotožnite s týmto mojim videním Bélu Bugára a si ešte aj uvedomíte, že dve 
a pol volebného obdobia bol Bugár neoddeliteľnou súčasťou Dzurindovej vládnej koalície (to pol 
volebného obdobia aj s Vami), tak aj pochopíte, že Bugár za tú šošovicu nič nepredával, ale spolu 
s Dzurindom (po zverejnení Gorily je ťažko niečo popierať) za mastné provízie tú „šošovicu, 
fazuľu, kukuricu, cukor, možno aj zlaté vajcia“ a iné samé fajnové veci, za poly zdarma 
rozdával a prázdne misky zostávali a zostávajú na Slovensku a Slovensku. To je hlavná – 
rozhodujúca príčina nedostatku peňazí v slovenskom štátnom rozpočte. A nakoniec, to pol 
volebdné obdobie (2 roky) sa s pánom Bugárom objímate, v zlepeneckej koalícii bozkávate, 
a vlka – Bugára pod ovčím rúnom, nie len že ste doteraz nevideli, ale ani pri objímaní necítili? 
 Asi Vás pri tom objímaní musel až zúrivo pohrýzť na niektorom citlivom či chúlostivom  
mieste, keď ste vyšli na verejnosť s takým blogom. Netvrdím, že nie opodstatneným. Alebo, 
ako som to už napísal, má to celkom inú príčinu a iný zmysel. 

Ďakujem, že ste týmto blogom potvrdili pravdivosť mojich slov, ktoré som písal 
a zverejňoval už veľmi, veľmi, dávno. Napríklad aj to, že  

- žiadna maďarská šovinisticko-nacionalistická strana na Slovensku po roku 1989 a ani 
v roku 1998 fúziou zglejená SMK (podľa vzoru SDK) nikdy nemala mandát na 
zastupovanie a hájenie záujmov a práv iných národnostných menšín, za ktoré iba skrývala 
svoj šovinizmus a iredentu, ako sa Bugár stále skrýva v jahňacej koži.  

Práve toto ste vo svojom blogu nebezpečne odhalili, ibaže ste to nie až tak, ako 
ja, presne vyšpecifikovali a pomenovali. A názov jednej z tých pred SMK strán 
EGYUTELLES – Spolužitie bol rovnakým výsmechom slovenskej verejnosti a slovenskej 



politike ako dnešný MOST – HÍD. Lebo to, čo tu od roku 1990 predvádzali a predvádzajú 
aj dnes, nie je spolužitie, ale NEM-spolužitie. 

- nie Pál Csáky bol 12 rokov straníckym šéfom Bélu Bugára, ale presne naopak. Preto platí, 
že Csáky je iba veľmi, ale skutočne iba veľmi, nepodarený klon Bélu Bugára. Že SMK 
a jej novšia a parlamentná modifikácia MOST – HÍD a znovu s Bugárom na 
vodcovskom piedestáli, ako inač,  je najstabilnejší destabilizátor politických pomerov na 
Slovensku. Platilo to vtedy – pred 10 až 12 rokmi a rovnako, ak nie ešte viac, to platí aj 
dnes. Preto ma vôbec neprekvapí, že deň pred voľbami vyzve Pál Csáky voličov SMK, 
aby volili HÍD, aby ich hlasy „nepreprepadli“. 

Vždy si bol/i vedomý/í, že majú šancu byť v akokoľvek pozliepanej vláde a robili 
všetko pre to, aby Vláda SR bola iba pozliepaná, aby niekoho mohli vydierať a v tichosti, 
v zákulisí a vo veľmi pohodlnom a bezpečnom závetrí, mohli KRADNÚŤ a tváriť sa ako 
svätí za dedinou, ktorí majú ruky pribité ku krížu. Dnes by kvôli tomu už išiel Bugár do 
vlády aj s Ficom. Len Vy to ešte až tak nevidíte. Ale raz to určite uvidíte až v takom 
rozsahu. A to RAZ, je už veľmi blízko. Bude to určite skôr ako 10. 3. 2012. 

V princípetá diskusiak Vášmu blogu a následný blog T. Dérera Vám tiež dáva za 
pravdu. Ibaže by ste samali plnohodnotnesustrdiť na &Bugára ani naFica. Moja rada. 

PS.: Odporúčam pozrieť prácu Národnostná otázka v Uhorsku, autor Scotus Viator. 
Na vedomie : Určite Béla Bugár a o iných ešte porozmšľam. 

++++++++++++++++++++++++++ 

 



Г ИТ ЛЕР  -  Е ЛЬ ЦИ НУ  
Зиг-хайль, Борис! Ты сделал то, 

Пишу тебе из ада. о чем мы так мечтали 
Здесь очень плохо. Все сорок восемь 

Впрочем, я привык. невеселых лет. 
Мы псе тут были Гремя огнем, 

бесконечно рады, сверкая блеском стали, 
Узнав про твой Ты РАССТРЕЛЯЛ 

блистательный блиц-криг.       Верховный свой Совет! 
До нас и раньше Привет тебе, 

доходили слухи, партайгеноссе Ельцин, 
Что ты сумел Шлют Геринг, Геббельс, 

Россию разорить, Борман, я и Гесс! 
Что мрут безбожно. Здесь, в преисподней, 

дети и старухи, поснимав все рельсы, 
Что нет гробов, Тебе отлили мы 

чтоб всех похоронить. Железный крест. 
Ты не грусти, Да что там крест, 

майн либер фройнде Боря!       и шнапса есть пол-литра. 
Я дам совет: Но ты другому, 

чтоб лес не портить зря, знаем, будешь рад: 
Построй один В Германии кричали все: 

огромный крематорий, "Хайль Гитлер!" 
А пепел В аду теперь 

вывозите на пoля. "Хайль Ельцин!" все кричат. 
Я так уже решал Горячий наш привет 

проблему эгу... и генералам, 
Однако, к делу, Тем, что пускали 

суть письма в другом. этим русским кровь. 
Ну. ты и разудслал Ждем встречи. 

Лом Соbетов! Верим, ждать осталось мало. 
Иль как его - Майн либер фройнде Боря! - 

Российский Белый Лом. 
Твой Адольф. 

(Октябрь, 1993) 
Ked' už je na Slovensku ku všetkému spravodlivosť taká slepá, tak podľa 
tohto obrázku má nespravodlivosť aspoň tri páry očí. A možno viac ako Csáky by 
tu pasoval Bugár. Šovinizmus s maďarským nacionalizmom prerastajúce do 
fašizmu sú ich spoločnou genetickou a politickou výbavou. 

Pre prípad, že by Vám vaše vedomosti z ruštiny už nestačili, ponúkam Vám aj preklad tejto 
básne. Možno si niekto povie, že politika nie je poézia. Aká škoda. Lebo ak by bola politika 
poéziou, už by v nej takíto „ľudia“ ako Csáky, Bugár a... nemali miesto. O sebe pouvažujte sám. 

 

 

Hitler – Jeľcinovi 

 

Sieg – heil, Boris! 

Píšem Ti z pekla. 
Tu je veľmi zle. 

Ale som si zvykol. 
My všetci sme tu boli 

nekonečne šťastní, 
Spoznajúc ten tvoj 

lesknúci sa blitz – krieg. 

K nám už aj skôr 

prichádzali chýry, 

že Ty si dokázal 
Ruskú zem spustošiť, 

Že bezbožne mrú 
deti a stareny, 

Že niet toľko hrobov, 
aby ich pochovať. 

Ty len nesmúť, 
mein lieber Freuend Borja! 

Dám Ti taký tip: 
aby si zbytočne nevyrúbal les, 

Postav jediné 
ozrutné krematórium 

A popol 

vyvážajte do polia. 
Ja už som tak riešil 

tento problém ... 



Však vrátim sa k veci, 
list má jadro v tom. 

Veď Ty si ho rozobral 
Baštu – Dom Sovietov! 

Či ako, že ho – 
Ruský Biely Dom? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ty si to dokázal, 
o čom sme blúznili 

Všetci štyridsať osem 
neveselých liet. 
Chrliac oheň, 

blýskajúc leskom zbraní, 
Ty si ho POPRAVIL 
Svoj najvyšší Soviet! 

Srdečný pozdrav, 
Partaigenosse Jeľcin, 

Posielajú Ti Gering, Goebels, 
Bormann, Ja aj Hass! 
Tu v horúcom pekle, 
strhnúc všetky šíny 
my sme Ti odliali 
Tvoj železný kríž. 

Keby iba kríž, 
aj šnapsu pol – litra. 

Ale Ty inému, 
my vieme, budeš rád: 

Nám celé Nemecko kričalo: 
„Heil Hitler!“ 

No a teraz v pekle 
„Heil Jeľcin!“ – Ruský kat. 

Náš horúci pozdrav 
patrí generálom, 
tým, čo spúšťali 

vašim – ruským krv. 
Čakáme zvítanie. 

Veríme, čakať zostalo už málo. 

Mein lieber Freuend Borja! – 
 
 

Tvoj Adolf  (Október 1993)



++++++++++++++++++++++++++ 

4.12.2011 
Židovský revolučný duch 
(recenzia knihy E. Michaela Jonesa) 
EMJones1.jpg ¬ 
Raz za niekoľko rokov, či skôr za niekoľko desaťročí sa 
objaví kniha, ktorá má potenciál zmeniť náš pohľad na 
svet. Vytrhnúť nás z letargie a naivity a s brutálnou 
úprimnosťou, rozsiahlym faktografickým arzenálom a 
nekompromisnou logikou nás postaviť pred holú 
skutočnosť. Je to užitočné, pretože my ľudia si radi 
predstavujeme, že svet je iný ako naozaj je. Je to 
pre nás pohodlnejšie, príjemnejšie a jednoduchšie, 
pohybovať sa vo svete, ktorý sme si stvorili sami a ktorý 
funguje tak ako mu dovolíme my. Ale je to smrteľne 
nebezpečné a práve preto sú takéto knihy nesmierne 
cenné. Taká kniha sa nedávno objavila na trhu, 1200 
stranový opus E. Michaela Jonesa The Jewish 
Revolutionary Spirit and Its Impact on World History. 
Jones je tradičný katolík, bývalý profesor angličtiny na 
univerzite Notre Dame (Indiana, USA), odkiaľ ho 
vyhodili pre odpor k potratom, autor desiatich kníh ako 
napr. Libido dominandi či Medjugorje deception. Robert 
Sungenis povedal, že čítanie tejto knihy bolo jedno z 
najobohacujúcejších a najviac obzor rozširujúcich 
podujatí jeho života. Táto kniha má moc nielen zmeniť 
váš pohľad na svet, má potenciál zmeniť svet samotný. 
To čo v nej nájdete nie je to, čo ste sa dozvedeli na 
hodinách dejepisu, ani to čo nám predkladá Európsky 
židovský kongres alebo americká Anti-defamation league. 
Ak chcete pochopiť pozadie udalostí, ktoré zmenili životy 
milard ľudí, zožeňte si Jonesa. Uvidíte, že udalosti, ktoré 
sa dnes dejú pred našimi očami nie sú izolované 
historické incidenty, ale patria do súvislej reťaze, ktorá 



začala exodom Židov z Egypta. Pripravte sa na šok a úžas. 
 
Pochopiteľne, keďže kniha je veľmi provokatívna a najmä 
používa slovo "Žid" je na ňu namierená artiléria obvinení 
z "antisemitizmu". Jones si je toho vedomý a pripúšťa, že 
debata o tom, kto sú vlastne Židia nikdy neskončí. 
Naopak, priebežné výsledky tejto debaty neustále 
formujú resp. mätú nepísané pravidlá diskusie, takže v 
ich súčasnej podobe je takmer nemožné povedať o 
Židoch čokoľvek bez toho, aby sa človek nevystavil 
obvineniu z antisemitizmu. Definícia Žida je ústredným 
bodom debaty a Jonesovi správne pripomína, že 
"použitie pojmu "Žid" je podmienené politickým 
prospechom tých, ktorí ho užívajú. Takže je vhodné 
použiť označenie "Židia", keď sú práve obeťami 
nejakého útoku, ale použiť toto označenie, keď 
útok páchajú oni, je nevyvrátiteľným dôkazom 
antisemitizmu a posadnutosti konšpiráciami. 
Takisto je možné povedať, že Židia hrajú významnú 
úlohu v hnutí za ľudské práva, ale je antisemitské 
povedať, že hrajú významnú úlohu v propotratovej lobby. 
Toto potvrdzuje Bradley Rothstein, sám Žid, ktorý sa 
pýta : "Čo je však tézou, ktorá tak veľmi zakúrila pod 
Jonesovým kotlom? Téza, že keď sa v dejinách 
vyskytla opozícia proti Katolíckej Cirkvi, tak 
Židia mali tendenciu toto hnutie, či spoločenské, 
náboženské alebo politické podporiť? Čo na tom je 
antisemitské? .... Jones tvrdí, že Cirkev sa musela viac 
krát brániť proti revolučným hnutiam, v ktorých Židia 
hrali raz malú, raz veľkú úlohu. ... Horúcim zemiakom je 
jeho príspevok o neokonzervatívcoch. Ale aj tu, ako v 
celej knihe, je jeho analýza vyčerpávajúca a pokojná. 
Myslím, že Jonesovi kritici by si ho radšej mali poriadne 



prečítať a prestať rušiť a zakazovať jeho verejné 
vystúpenia. Nepomáhajú svojej veci, nech už je 
akákoľvek. Je naozaj zúfalé, ak každý, kto sa snaží 
diskutovať so Židmi, je označený za antisemitu akonáhle 
si vo svojich záveroch dovolí poukázať na nejakú 
židovskú chybu." 
Cieľom Jonesovej knihy, je ukázať katolíkom, ako sa 
ideológia, ktorú prezentujú väčšinou Židia, prepletá 
pozadím všetkých veľkých svetodejných udalostí a aký 
mala a má rozhodujúci dopad na vývoj našej civilizácie. 
Jeho kniha nie je len učebnicou dejepisu, je to hodená 
rukavica, výzva do rozhodujúceho súboja o to, či 
mysle a srdcia ľudstva získa židovský alebo 
katolícky spôsob myslenia. Pozrime sa v skratke na 
niektoré tézy, s ktorými Jones prichádza. 
 
Michael%2520Jones.jpg ¬ 
Jones pri definícií "Žida" používa ako rozlišovacie 
kritérium Ježiša Krista, označujúc ho v súvislosti s 
božským zjavením ako Logos. Útok na Logos zo 
strany judaizmu sa prejavuje nie útokom zvonka, 
ako v prípade islamu, ktorý šíri svoju náuku 
vojenskými výbojmi, ale rozvratom zvnútra, inak 
známym ako revolúcia. Ak je moslim a-Logos, 
pretože Mohamed nepochopil správne monoteistickú 
tradíciu, Žid je anti-Logos, pretože Krista úplne odmieta. 
Islam Krista neodmieta, islam Krista nedokáže pochopiť 
a maskuje to jeho povýšením na druhotriedneho proroka. 
U Židov je situácia iná. Oni boli vyvoleným národom. 
Keď prišiel na zem Mesiáš, ktorého dlho očakávali, Židia, 
tak ako všetci ľudia, dostali slobodnú vôľu prijať ho ako 
vtelenie Božieho Slova alebo ho odmietnuť. Keď odmietli 
Krista, odmietli Logos a keď odmietli Logos, v ktorom je 
všetko, vrátane princípov spoločenského poriadku, stali 



sa revolucionármi. Je mimoriadnou tragédiou, ak sa člen 
vyvoleného národa rozhodne odmietnuť to, k čomu bol 
vyvolený. Každý si môže vybrať a odmietnuť Logos, 
každý z nás je denne pokúšaný to urobiť. Ale urobiť z 
tohoto odmietnutia neodmysliteľné jadro svojho 
náboženstva a rozhodujúci faktor, ktorý určuje či niekto 
patrí do tej ktorej komunity znamená, že revolučný duch 
túto komunitu dočista ovládol. Takže Žid je človek, 
pre ktorého je odmietnutie Ježiša kľúčovou 
súčasťou náboženského postoja. Jones cituje 
rabína Meira Soloveichika, ktorý v článku 
"Cnosť nenávisti" hovorí, že "základná otázka 
ako pristupovať k nepriateľovi sa odvíja od toho, 
či ten verí že Ježiš bol len pomýlený smrteľník 
alebo naozaj Syn Boží." 
Revolúcia, o ktorej Jones hovorí, je teda revolúcia proti 
Logu, tá najvnútornejšia, najzásadnejšia a najhlbšia 
forma revolúcie. Jonesova kniha je antológiou toho, ako 
sa židovská opozícia proti Logu prejavovala po dvadsať 
posledných storočí. Začína tam, kde končia Skutky 
apoštolské a hromadí kopy dôkazov nielen toho, že 
Židia sú apriorne proti Logu a šíreniu evanjelia, 
ale že sa usilujú nahradiť ho svoji vlastným 
evanjeliom, či už to bolo eklektické pohanstvo 
Juliána Apostatu, osvietenský judaizmus Mosesa 
Hessa, či psychoanalýza Sigmuda Freuda. Svätý 
Pavol sa tri desaťročia pokúšal šíriť Krista medzi Židmi a 
napokon to vzdal týmito slovami: “Oni zabili Pána Ježiša 
aj prorokov a nás prenasledovali. Bohu sa nepáčia, 
všetkým ľuďom odporujú a nám bránia kázať pohanom, 
aby boli spasení; a tak stále napĺňajú mieru svojich 
hriechov. Ale už sa im až na pokraj priblížil Boží hnev.” 
Nepáčiť sa Bohu a odporovať všetkým je znakom 



revolúcie. 
 
Čo predovšetkým prispieva k vysokej hodnote knihy je, 
že Jones sa neprestajne a dôsledne odvoláva na židovské 
zdroje, aby potvrdil svoje závery. Na jednej strane sú to 
tieto židovské zdroje, ktoré mu poskytujú dostatok 
dôkazov a na druhej strane jeho brilantný intelekt a 
nevšedná schopnosť vidieť súvislosti, vďaka ktorým nie 
je odkázaný na obvyklé konšpiračné fantazírovanie. 
Napríklad, cituje rabína Luisa Israela Newmana, 
ktorý “ukazuje, ako Židia systematicky 
podporovali všetky revolučné hnutia v dejinách. 
Spojili svoje sily s kacírmi počas albigenskej 
krízy, podporovali husitskú vzburu, reformáciu, 
zrodenie moderného Anglicka. Spojili sa s 
revolucionármi počas osvietenstva, tvorili 
významnú časť ruských revolucionárov a mali 
podstatný podiel v hnutí za ľudské práva, 
konflikt medzi Cirkvou a judaizmom dal 
vzniknúť španielskej inkvizícii, Židia stáli pri 
vzostupe americkej moci.” 
Jones stanovuje hranice diskusie takto: ”Znamená to 
snáď, že každý Žid je zlý človek? Nie, neznamená. 
Synagóga Satanova, ktorú židovskí vodcovia 
riadia, zasa kontroluje etnické skupiny, v 
ktorých sa Židia rodia. Nikto však nemôže za 
okolnosti svojho narodenia a preto je 
antisemitizmus, teda nenávisť k Židom pre 
nemenné a nezmeniteľné rasové charakteristiky 
zlý. Počas svojho života však Židia spoznávajú, že ich 
etnická skupina je iná ako všetky ostatné. Napriek 
propagande rasovej nadradenosti, ktorú sa 
Talmud usiluje do nich vštepiť, si mnoho Židov 



uvedomí, že v srdci ich etnika sa usídlil podivne 
zlovoľný duch. Keď začnú poznávať veľkosť 
tohoto zla, stoja pred voľbou. Podľa dispozície 
ich srdca, ktorú pozná iba Boh, si alebo vyberú 
zlo, alebo zlo zavrhnú, tak ako sv. Pavol, 
Nicholas Donin, Joseph Pfefferkorn, Israel Zolli, 
Ratisbonnovci a zástupy iných.” 
Jones čitateľovi ukáže, ako bol sústavne odrádzaný od 
nazerania na históriu cez prizmu židovského 
revolucionárstva práve židovskými revolucionármi, ktorí 
každý takýto pokus označujú za antisemitizmus. Jones 
však neprináša emocionálne zafarbené argumenty, 
nemenuje, nepokúša sa Židov zarámovať do 
stereotypných obrazov, neuchyľuje sa k tuctovej 
demagógii štýlu Protokoly sionských mudrcov. 
Neprestajne upozorňuje, že to práve jeho 
oponenti používajú podpásovú taktiku, aby 
zdiskreditovali svojich kritikov. Na viac ako tisíc 
stranách dokumentuje revolučnú činnosť jednej skupiny 
ľudí, ale prihliada neprestajne k tomu, že “ako 
vždy, hnutia sú riadené len hŕstkou jednotlivcov, 
hŕstkou, ktorá nie vždy reprezentuje všetkých.” 
Jones sa hlási sa k prastarému príkazu Gregora Veľkého 
známemu ako Sicut Iudaeis non, ktorý hovorí: “Nikto 
nemá právo zraniť Žida alebo rušiť jeho 
bohoslužbu, ale rovnako, Žid nemá právo ničiť 
vieru a mravnosť kresťanov a rozvracať 
kresťanskú spoločnosť.” O tom ako je druhá časť 
tejto direktívy ignorovaná je vlastne celá táto kniha. 
Zvláštnu pozornosť venuje tomu, aby ukázal ako 
dramaticky a dôkladne Židia prevrátili kresťanskú vieru 
a morálku a tomu, aby vyvrátil obvinenia od Židov, ktorí, 
ako napr. Daniel Goldhagen, tvrdia, že “Katolícka Cirkev 



bola stáročia útočiskom antisemitizmu, ktorý je 
integrálnou súčasťou katolíckej doktríny, teológie a 
liturgie.” 
 
Prvých 12 kapitol popisuje 1800 rokov histórie. 
Vysvetľuje prečo sv. Ján dva krát nazval Židov Satanovou 
synagógou, popisuje márnu snahu Juliána Apostatu 
obnoviť Chrám vo štvrtom storočí a súvislosť medzi 
fiaskom tohoto plánu a nástupom ariánskeho bludu, 
ktorý popieral božstvo Ježiša Krista. Opisuje križiacke 
výpravy a získanie Jeruzalema v jedenástom storočí, 
detailne zobrazuje spory medzi Cirkvou a Židmi, ktoré s 
nezmenšenou silou zúria až podnes. Robert Sungenis vo 
svojej recenzii vyjadril presvedčenie, že na svete je len 
málo ľudí, ktorí si uvedomujú ako vplyvní a ako rozvratní 
boli Židia za posledné dve milénia, pretože v školách sa 
na dejiny z tohoto uhla nenahliada, ba taký postup by bol 
okamžite označený a zakázaný ako antisemitizms. 
Podľa Sungenisa nám Jones ukazuje, že čas, 
kedy bolo treba začať vzdelávať seba a svoje deti 
v pravde aby si udržali vieru v Boha a oddanosť 
Cirkvi, nastal už pred mnohými a mnohými 
rokmi. Hocikto môže ľahko pozorovať, že Židia, národ 
nepočetný, ostrakizovaný a utláčaný, našli množstvo 
unikátnych spôsobov, akými sa dostať do najvyšších 
vrstiev spoločnosti. Môžeme to pripísať tomu, čo Ron 
Hubbard označil za najsilnejšiu ľudskú túžbu, túžbu 
prežiť. A je tu jedna vec, ktorá robí židovskú túžbu prežiť 
silnejšou než je to u iných spoločností. Jones cituje 
Normana Cohna: ”Čo spôsobilo že Židia ostali Židmi 
bolo ich absolútne presvedčenie že Diaspora bola 
prípravou na príchod Mesiáša a návrat do Svätej zeme." 
Na konci 11. storočia to už neboli Židia, ale kresťania, 



ktorí pestovali proroctvá v tradícii Danielovho sna a 
nechali sa nimi inšpirovať. Pokušenie hľadať nebo na 
zemi sa považovalo za judaizovanie. Židov vtedy od iných 
národov ostro odlišoval ich postoj k dejinám, najmä k ich 
vlastnej úlohe v nich. Cohn hovorí: "Práve preto, že si 
boli úplne istí tým, že sú vyvolený národ, mali sklon 
reagovať na útlak, utrpenie a ťažkosti fantazmagóriami o 
totálnom víťazstve a nekonečnej prosperite, ktorú Jahve 
vo svojej všemohúcnosti udelí svojmu vyvolenému až sa 
naplní čas. Utrpenie Židov oslobodí celé ľudstvo." Moses 
Hess doviedol toto uvažovanie do logického záveru, keď 
tvrdil, že židovský národ sa stal svojim vlastným 
Mesiášom. Tisícročné kráľovstvo ktoré sa stane 
vyvrcholením dejín si našlo mnohých prívržencov od 
komunistu Marxa až po neokonzervatívca Fukuyamu. 
Mentalita "vyvoleného národa", prepracovaná 
Talmudom, Zohar, Mendelssohnom, Hessom, Marxom a 
tiež gematriou pretrváva v židovskej duši a stimuluje k 
revolucionárskemu postoju. Niekedy Židia revolúciu 
vyvolali sami, inokedy sa zviezli na chrbtoch rebelujúcich 
gójov a pozbierali, čo popadalo zo stola. 
 
Hlavným cieľom každej revolúcie bola vždy Katolícka 
Cirkev. Jones postupne preberá českú revoltu z roku 
1412, v ktorej bol klenot stredoeurópskej katolíckej a 
monastickej kultúry takmer zničený prvou 
plnohodnotnou revolúciou na európskej pôde, potom 
prechádza k protestantskej reformácii a následnej 
sedliackej vojne. Tu cituje židovského historika 
ktorý tvrdí, že "je mimo pochybnosť, že prví 
vodcovia protestantskej sekty boli po celej 
Európe nazývaní semi Iudaei, položidia a tiež, že 
medzi nimi vynikali muži židovského pôvodu tak 



ako vynikali predtým medzi gnostikmi a potom 
medzi komunistami." Potom rozoberá 
anabaptistickú a anglikánsku rebéliu a nástup 
slobodomurárstva, kde poukazuje na židovské 
elementy ktoré v nich figurovali a na prospech, 
ktorý Židia z toho, že rozoštvali jednu stranu 
proti druhej mali. Túto stratégiu používajú s 
úspechom až dodnes. Postupujúc ďalej prichádza 
Jones k revolúciám z roku 1848. Tu cituje Haberera: 
"Kontinuita radikálneho židovského správania je 
pozorovateľná všeobecne už v osvietenstve, 
obzvlášť u Mendelssohna". Ten je podľa 
Haberera zdrojom židovského nihilizmu. A 
potom je tu tiež židovský nacionalizmus, teda 
sionizmus, ktorý začal vystrkovať svoju hlavu v 
roku 1862 s Hessovým traktátom Rím a 
Jeruzalem." S miznutím pápežského štátu a 
nacionalizáciou Talianska Hess hlásal, že "s 
oslobodením večného mesta na Tibere začína 
emancipácia vrchu Moria". V Rusku skupina 
osvietencov zasiala semená židovského evanjelia. 
Do desiatich rokov od príchodu osvietenstva do 
Ruska sa z Židov stali revolucionári, presne ako 
Hess v "Rom und Jerusalem" predpovedal. 
Isaiah Berlin písal o novej židoruskej 
inteligencii: "Jej členovia sa cítia zjednotení 
niečím vyšším, než len spoločné záujmy a idey. 
Chápu sami seba ako rád, ako sekulárne 
kňazstvo, oddané šíreniu špecifického životného 
postoja, niečomu ako je evanjelium. Akonáhle 
idey osvietenstva rozlomili škrupinu ortodoxie, 
ktorá obklopovala shtetl, Židia začali považovať 
svoju účasť v revolúciách za prikázanú 



samotným Bohom. Revolúcia sa stala úlohu 
vyvoleného národa." Marx, sám Žid, v knihe 
Židovská otázka bez rozpakov hovorí : "dokázanou 
podstatou judaizmu je pragmatizmus a sebeckosť, takže 
náboženstvom Žida je kšeft a jeho bohom sú peniaze." 
Na inom mieste pokračuje : "Žid sa emancipoval 
židovským spôsobom, nie tým, že získal moc skrze 
peniaze, ale pretože peniaze sa skrze neho, ale nie len 
skrze neho, stali svetovou veľmocou, pomocou ktorej sa 
pragmatický židovský duch stal pragmatickým duchom 
kresťanských národov. Židia sa emancipovali v takej 
miere, v akej sa kresťania stali Židmi." Jones dodáva: 
"Spása stále prichádza skrze Židov, ale teraz je to iný 
druh spásy - utopický socializmus - ktorý prichádza od 
iného druhu Židov, podzemných revolučných teroristov. 
Cár potom predstavoval len poslednú inkarnáciu 
faraóna." 
Boľševizmus je, ako Jones dokazuje, primárne židovské 
hnutie, ktoré usiluje o zničenie svetového náboženstva a 
zvrhnutie civilizácie. O boľševizme časopis 
American Hebrew napísal, že je "výsledkom 
židovského uvažovania, židovskej nespokojnosti 
a židovskej túžby po obnove ". Toto hnutie bolo 
významne podporované bankárskymi rodinami 
ako Rothschild a Schiff. V Nemecku po roku 1918, po 
kolapse ríše Židia vyplnili vákuum na najvyšších 
pozíciách Weimarskej republiky, ktorá si tak získala 
reputáciu "Judenrepublik" a pokúsili sa redefinovať 
nemeckú kultúru na niečo, čo bolo Nemcom odporné. 
 
Tu Jones podáva dobrý exkurz do diela Daniela 
Goldhagena, jedného z najprominentnejších dnešných 
židovských autorov a obžalobcov Pia XII. Ten sa v knihe 



Hitler’s Willing Executioners snaží presvedčiť svet, že 
nech Židia urobia alebo neurobia čokoľvek, svet ich preto 
nezačne milovať alebo nenávidieť. Ich správanie nemá 
na správanie iných ľudí vplyv, pretože fundamentálnou 
životnou pravdou je, že európsku históriu a civilizáciu 
nesmierne ovplyvnil a vyformoval tisícročie starý 
iracionálny antisemitizmus. Takže palestínsky postoj k 
židom nemá nič spoločné s tým, ako sa k nim už pol 
storočia Židia chovajú. Pogromy v Rusku v 1880 rokoch 
nesúvisia s tým, že Židia boli chápaní ako predvoj 
revolučného terorizmu. Ani nástup Hitlera k moci 
nesúvisí s prízrakom boľševizmu, ktorý mátal v 20-tych 
rokoch Európu , pretože antisemitizmus nič nespôsobuje. 
Antisemitizmus skrátka je. Tu Jones podáva množstvo 
zaujímavých citácií od židovských a prožidovských 
autorov. Napríklad Elie Wiesela, ktorý povedal: "My 
musíme robiť revolúciu, lebo Boh nám to prikázal. Boh 
chce aby sme boli komunistami." Jones dokazuje, že 
koncentračné tábory nevymyslel Hitler, ale 
sovietski Židia. Milióny kresťanov a iných 
politických protivníkov boľševizmu bolo 
zmasakrovaných v gulagoch dávno pred tým, ako 
dorazil prvý vlak do Auschwitzu. Tvrdí, že 
Hitlerovi sa nástup k moci vydaril preto, že sa 
mu podarilo presvedčiť významnú časť Nemcov, 
že boľševik a Žid je jedno a to isté. 
 
Goldhagenovo tvrdenie, že antisemitizmus nemá so 
židovským správaním žiadny súvis, je teda neudržateľné. 
Prijateľnejšie je tvrdenie Saula Friedlandera, že 
nenávisť ku komunizmu hrala pri nástupe 
Hitlera dôležitejšiu úlohu ako antižidovské 
postoje. Hitler by nedokázal obrátiť Nemcov 



proti Židom, bez hrozby boľševizmu a skúsenosti 
s Bavorskou sovietskou republikou, ktorú 
nazýval "dočasnou židovskou vládou." V roku 1933 
napísal Maxovi Planckovi, že necíti nenávisť k Židom ako 
takým, ale oni sú všetko komunisti a proti komunistom 
musí bojovať. Nebol sám kto rozpoznal spojenie medzi 
komunizmom a Židmi. La Civilta Cattolica, vydala 
článok "Svetová revolúcia a Židia", v ktorom tvrdí, že 
"komunizmus je zvrátenou semitskou fantáziou, ktorá 
prišla od židovskej rasy. " V skutočnosti mnoho 
katolíckych hierarchov pochopilo, že komunizmus sa stal 
mohutnou zbraňou proti Cirkvi. Poľskí biskupi 
vypozorovali koreňe boľševického besnenia v 
tradičnej nenávisti, ktorú Židia cítili ku 
kresťanstvu. V roku 1920 vydali pastiersky list 
kde stojí: "skutočným cieľom boľševizmu je 
dobytie sveta. Rasa, ktorá boľševizmus drží v 
rukách je oddaná podrobeniu národov, najmä 
preto, lebo tí ktorí sú vodcami tohoto hnutia 
majú nenávisť ku kresťanstvu v krvi. " Fr. Erich 
Pryzwara, SJ, v roku 1926 v knihe Judentum und 
Christentum, cituje Martina Bubera a iných židovských 
mysliteľov, ktorí vystopovali korene tejto ideológie v 
"židovskom mesianizme". "Žid je hnaný vnútornou 
nevyhnutnosťou stať sa neúnavným revolucionárom 
kresťanského sveta , k tomuto neúnavnému aktivizmu je 
hnaný svojim najhlbším náboženským presvedčením, je 
vskutku večne blúdiacim Ahasverom." 
Jones uzatvára: "Spoločenské zmeny po 1. sv. vojne 
umožnili revolucionárom dosiahnuť mimoriadne 
úspechy. Židom sa naskytla možnosť pomstiť sa na 
kresťanských monarchiách, ktoré ich dovtedy 
perzekuovali. Poľa Lernera, boli Židia nadšenými 



bojovníkmi za pád tradičných spoločenstiev, pretože tie 
ich diskriminovali." Stanley Rothman a S. Robert Lichter 
hovoria : "cieľom židovských radikálov bolo znepriateliť 
kresťanov s ich spoločnosťami, pretože aj oni tie 
spoločnosti nenávideli. " V roku 1849, v Israels 
Herold a Karl Ludwig Bernays vysvetľujú: "Židia 
vykonali odplatu na nepriateľskom svete úplne 
novým spôsobom... oslobodili ľudstvo od 
každého náboženstva a od každého 
vlasteneckého citu." 30. novembra 1917 opísal 
časopis The Jewish Chronicle Trockého ako 
"pomstiteľa židovskej poroby a utrpenia". Po 
prečítaní rozsiahleho arzenálu židovských i 
pohanských výrokov podporujúcich tézu 
"revolučného Žida", ktorá vyvrcholila v 
boľševizme 20. storočia sa bystrý katolík 
prestane čudovať, prečo Panna Mária vo Fatime 
žiadala zasvätiť Rusko a nie iný štát. 
 
Jones venuje veľa priestoru tomu, aby popísal, ako sa 
vplyv, ktorý kedysi mala Katolícka Cirkev dostal do rúk 
ideologických Židov. Keďže je Američan , tak sa venuje 
najmä Amerike, čo je pre európskeho čitateľa trochu 
škoda. Prvým krokom bolo rozšíriť oddelenie 
Cirkvi a štátu ďaleko za hranice vymedzené 
ústavným rámcom. Cieľom bolo zabrániť 
katolicizácii Ameriky, ktorá začiatkom 20. 
storočia naozaj prichádzala do úvahy. Židia sa 
namiesto života v uzatvorených skupinách mali 
čo najviac a najrýchlejšie amerikanizovať a za 
každú cenu žiadať a presadzovať prerušenie 
akejkoľvek podpory a kontaktu štátu s 
náboženstvom. Aspoň tak napísal Elliot Abrams, 



člen Reaganovej vlády patriaci do rodiny 
najvýznamnejších amerických sionistov. 
Amerika bola následne redefinovaná v 
židovských pojmoch, súdy kapitulovali pred 
prepísaním amerického práva podľa 
talmudských definícii a celé to znamenalo 
podriadenie sa Ameriky judaizmu. "Muž, ktorý 
nesie najväčšiu mieru zodpovednosti na 
odkresťančení americkej kultúry, je Leo Pfeffer 
(člen American Jewish Congress) , ktorý podľa 
iného člena AJC M. Friedmana, viedol, plánoval 
a vybojoval viac sporov cirkev-štát pred 
najvyšším súdom, než ktokoľvek iný v histórii." 
Friedman opisuje Pfefferove kauzy ako jasné 
víťazstvo židovského presvedčenia. V správe pre 
svojich členov AJC používa menej etnocentrické 
zafarbenie Pfefferových úspechov, použijúc slová 
sociálna revolúcia a náboženská rovnoprávnosť. 
Židovská intelektuálna a kultúrna elita 
podporovaná liberálnymi protestantmi hrala v 
odkresťančovaní Ameriky rozhodujúcu úlohu. 
Sťažovali sa len katolíci, ale ich kritika bola 
Friedmanom odsúdená magickým a vždy 
fungujúcim slovkom - antisemitizmus. A vtedy sa 
zrodilo nové hnutie Neokozervativizmus, ktoré 
David Brooks vo Wall Street Journal úprimne 
pomenoval : "Neo znamená novy, 
konzervativismus znamená Žid." 
Žida sa vzďaľovali svojim komunistickým koreňom, 
Demokratická strana v tom čase hľadala pevné ukotvenie 
vo svojej ideologickej kruciáte a zároveň boji proti 
Katolíckej Cirkvi a práve vtedy Wiliam F. Buckely založil 
údajne konzervatívny National review, ktorý podľa 



Jonesa "existoval len preto, aby zničil konkurenčné 
verzie konzervativizmu, najmä tie, ktoré neboli v súlade s 
politikou internacionalistického establišmentu. National 
review použil konzervativizmus, aby zmobilizoval isté 
skupiny, napríklad katolíkov, kolonizoval ich, rozdelil a 
ovládol a tak ich zameral proti ich vlastným záujmom. 
NR bol vytvorený, aby zničil izolacionistický 
konzervativizmus. Konzervatívci, ktorí kritizovali 
americké úsilie vybudovať svetové impérium boli 
démonizovaní a osočovaní." Bolo to potrebné, pretože 
poslední pápeži sa hlasno postavili proti vojne v Iraku, 
kde katolíci, pred tým ochraňovaní Sadámom, boli po 
tisícoch zabíjaní alebo vyháňaní, tak ako pred tým v 
Nagasaki a Hirošime. Jones ide hlbšie a cituje 
Friedmanovu knihu "Neokonzervatívna revolúcia: 
Židovskí intelektuáli a formovanie verejnej politiky", kde 
sa píše, že: "National review bolo redigované a 
vydávané Židmi." Buckley bol len "gójsky panák", 
obkľúčený "židovským kruhom, ktorý zahŕňal 
päť Židov v redakčnej rade a inými 
prispievateľmi, ako Marvin Liebman, bývalý 
komunista, ktorý sa stal konzervatívcom skrze 
sionizmus, najmä skrze teroristickú organizáciu 
Irgun Zvai Leumi." Jones dodáva, že "veľa z toho, 
čo sa Buckelymu pripisuje bolo dielom 
židovských mysliteľov a finančníkov ...... Buckley, 
ktorý sám nebol hlbokým mysliteľom, sa 
spoliehal na Židov ....... Jeho úlohou bola byť 
vzorom pre mladých katolíckych študentov z 
Villanovy či Fordhamu, ktorých zhromaždil v 
mládežníckom hnutí YAF. Takto malo byť 
zničené každé konzervatívne hnutie, ktoré 
vybočovalo z línie internacionalistického 



establišmentu. A samozrejme, generálny útok na 
všetko "antisemitské". Buckleyho obklopovali 
ľudia ako Bill Kristol, syn sionistu Irvinga 
Kristola, ktorý patril k "agresívnej, mladej 
židovskej generácii neokonzervatívcov, ktorá už 
nebola vychovaná v mentalite outsiderov, ale k 
tomu aby si dobyla moc vo Washingtone a vládla 
svetu". "Už dávno je zrejmé, že konzervativizmus 
sa stal presne tým, čo istí Židia ako 
konzervativizmus zadefinovali a každý 
konzervatívec, ktorý s nimi nesúhlasil bol 
vylúčený zo synagógy konzervatívnych 
organizácii s nálepkou Anitisemita." Ani 
filokatolícki Židia z National Review sa nedokázali 
preniesť cez rétorický mesianizmus, revolucionársku 
politiku a nedokázalo tolerovať nikoho, kto nesúhlasil s 
ich talmudským chápaním konzervativizmu...... 
Skutočný konzervativizmus bol židovským. Skutočný 
konzervativizmus bol talmudským. Skutočný 
konzervativizmus bol revolučným." 
 
Ako už predtým z citácií židovských aj iných autorov 
vyplynulo, nie je tajomstvom, že Židia všeobecne usilujú, 
vo svojom mesiánskom povedomí o obnovu slávy a 
bohatstva, ktoré mali v dávnej minulosti. To si začína 
uvedomovať stále viac ľudí. Leon de Poncins sa 
pokúsil poučiť 2300 biskupov posledného 
koncilu svojim "Le Probleme Juif face au 
Concile". Poncins, pomocou “textov od výhradne 
židovských autorov” predložil presvedčivú 
dokumentáciu úskočných a podvratných 
židovských ideológii, takže Pavol VI. vetoval prvý 
návrh Nostra Aetate a finálna verzia, ktorá tiež 



za veľa nestojí a je používaná ako kladivo proti 
tradičnému katolicizmu, je oveľa umiernenejšia. 
Poncins vyvrátil tvrdenie Julesa Isaaca, že "Židia 
sú národom Starej zmluvy" keď ukázal, že Židia 
už nečakajú Mesiáša, ale "pozemskú ríšu, v 
ktorej budú vládnuť v ekonomickému, 
politickému a spoločenskému životu národov... 
Judaizmus sa usiluje ustanoviť sám seba za 
zákon a tak redukovať celý svet na židovské 
princípy." Podľa Jonesa " Druhý vatikánsky 
koncil je zo židovského pohľadu len ďalším 
revolučným momentom, príležitosťou "usmerniť 
kresťanstvo", ktorý sa podľa Jehoudu radí k 
"renesancii, reformácii a francúzskej revolúcii. 
Tá potom ovplyvnila ruský komunizmus a 
významne prispela k dekristianizácii 
kresťanského sveta." 
 
Počínajúc rokom 1970 začína časopis Time 
nepokryte oznamovať ovládnutie americkej 
kultúry Židmi: "Spojené štáty sa stávajú viac 
židovské.... Medzi americkými intelektuálmi sa 
Žid stáva kultúrnym hrdinom". Time cituje 
Roberta Lowella: "Židovskosť je v centre dnešnej 
literatúry tak, ako bol Divoký západ v 30-tych 
rokoch." O dvadsať rokov neskôr Time opakuje 
"Jews are news - Židia sú noviny, to je axióma 
dnešnej žurnalistiky. Ako inak by bolo možné 
vysvetliť, že Izrael, malá bodka na mape má taký 
ohromný priestor v novinách po celom svete." 
Časopis Look, v januári 1966 publikoval článok 
vysvetľujúci "Ako Židia zmenili katolícku náuku". 
Tento článok zopakoval Leo Pfeffer v oslave 



"Víťazstva sekulárneho humanizmu", v roku 
1976 keď oznámil "víťazstvo Židov v 40-ročnej 
vojne o americkú kultúru. Porazení katolíci 
museli prijať podmienky kartáginského mieru, 
čo znamená prijať potraty, pornografiu, stratu 
katolíckeho školstva, redefiníciu deviácii a 
zmenu vyjadrovania." 
Pfeffer mal pravdu. Stopy židovskej vlády sú všade a 
Jones podáva mnoho dôkazov. Podľa Yuri Slezkinea 
"modernizácia znamená, že sa každý stane Židom". 
Friedman hovorí presne to isté. Po vojne Židia prestavali 
spoločnosť na svoj obraz. Generácia protestantských 
autorov ako T.S. Eliot, E. Hemingway, F. Scott 
Fitzgerald, Ezra Pound, ktorí sa dostali v 
dvadsiatich rokoch na výslnie bola vytlačená 
židovskými autormi ako Saul Bellow, Aaron 
Copland, Leonard Bernstein, Philip Roth, J.D. 
Salinger, Norman Mailer, Arthur Miller, 
Herman Wouk, Bernard Malamud a Alan 
Ginsberg. Friedman hovorí, že "Židia nie len píšu 
knihy, oni učia Američanov tancovať (Arthur 
Murray), slušne sa správať (Abby a Ann 
Landers), ako sa obliekať (Ralph Lauren), čo 
čítať (Irving Howe, Alfred Kazin a Lionel 
Trilling) a čo spievať (Irving Berlin, Barry 
Manilow, Barbara Streisand).” 
Modernizácia dala svetu Hollywood, ktorý je 
čisto židovským stvorením. Židovskí intelektuáli 
priniesli veci ako "freudizmus, ktorý sa stal 
náboženstvom so svojim kňazstvom i a 
posvätnými textami. Terapeuti sa stali kňazmi a 
kňazi sa stali terapeutmi a Amerika sa stala tým 
čo Philip Reiff nazval terapeutickým štátom." 



Freudizmus je predovšetkým židovský, lebo 
mnohí Židia chápu psychológiu ako spôsob, 
akým sa stať viac sofistikovaným, 
kozmopolitným a americkým. Pre mnoho 
katolíkov zasa Freud predstavuje kacírsky 
rozchod so základnými náboženskými 
hodnotami. Jones z toho uzatvára: "Keď 
psychológia nahradila náboženstvo, etnické 
delenie prestalo platiť a Žid, ktorý sa stal géniom 
sa stal zároveň sprievodcom každého, kto mal žiť 
v modernom svete. Škodlivý účinok nenechal na 
seba dlho čakať. Katolícky názor, kresťanský 
názor na ľudskú psychiku bol postavený na 
hlavu.... Predefinovanie psychológie bolo revolúciou v 
tej najčistejšej forme..... predefinovanie mentálnej 
poruchy zo žiadostivosti, ktorá sa vymkla kontrole na 
žiadostivosť, ktorá je príliš kontrolovaná. Toto 
odviazanie sexuálnej žiadostivosti z uzdy rozumu 
korešpodnuje s veľkým židovským podielom v 
pornografickom priemysle a neprestajným tlakom na 
zrušenie zákazu nahoty v hollywoodskych filmoch." Keď 
sa Freud postupne obohral, nastúpili iní 
psychologickí čarodejníci, najmä z radov 
židovskej inteligencie. Jones pokračuje v téme 
"revolúcie" a v ich dielach poukazuje na to, ako " 
Fromm, Rogers a Maslow, zmiernili agrestivitu 
svojho ateizmu, ale podržali si židovský odpor k 
nemysliacim gójom, ktorí potrebujú byť 
oslobodení od útlaku..... Fromm chcel znova 
spojiť sekulárnych židovských idealistov s 
revolučnými princípmi ich predkov..... Abraham 
Maslow, chcel najskôr zmeniť svoje meno na 
niečo menej židovské, ale potom si ho ponechal, 



pretože "židovskosť povzbudzuje intelektuálnu 
nezávislosť a vzdor." Maslow s Rogersom 
prevzali Lewinov výskum skupinovej dynamiky a 
zmenili ho na zbraň proti nič netušiacim gójom. 
V roku 1962 Maslow prednášal sestrám Svätého 
srdca a katolíckym ženám na univerzite v 
Massachusetts. Do svojho denníka si 
poznamenal, že prednášky boli úspešné, čo ho 
znepokojuje, pretože: "oni mi nemali tlieskať, 
mali mi oponovať. Ak by vedeli čo robím, určite 
by mi oponovali. "Zatiaľ čo Fromm, Freud a 
Maslow zostali obmedzení na svoje knihy a 
univerzitné krúžky, ich humanistické názory si 
našli cestu do televízie a vďaka nej sa americká 
psychológia stala talmudskou. Tak ukazuje 
Jones. Bratia Joycevci viedli "hordu ženských 
židovských poradkýň", ktoré cez stĺpčeky v 
novinách a televízne relácie popularizovali a 
rozšírili princípy židovskej psychológie a prispeli 
k úpadku sexuálnej morálky a nástupu 
feminizmu. Heinze povedal: "Ak sa chcela žena 
stať psychologickou poradkyňou, mala veľmi 
dobú šancu ak bola Židovka".  
Americkí, väčšinou židovskí poradcovia, ktorí mali svoje 
stĺpčeky v novinách sa stali odborníkmi a presviedčali 
gójsku Ameriku, aby ignorovala svedomie a namiesto 
toho podstúpila talmudskú racionalizáciu ponúkanú 
psychológmi. Keď sa stĺpčeky v tlači zmenili na 
telefonické poradne v rozhlase, Židia obsadili aj túto 
oblasť. Najpopulárnejšia rozhlasová odborníčka sa stala 
Dr. Laura Schlessinger….” 
“Už dlhý čas” píše Jones, “ gójovia pociťovali, že 
ak chcú publikovať, alebo robiť a predávať 



umenie, musia napodobňovať Židov." Jones, v 
jednom zo svojich prekvapivých odhalení, zachytáva 
židovského komika Philipa Rotha, ktorý odkryl oponu 
skrývajúcu pôvod komercionalizácie Vianoc a Veľkej noci. 
"V knihe Operation Shylock, Roth tvrdí, že pochopil 
program kultúrneho prevratu, keď počúval Irvinga 
Berlina (skladateľ židovského pôvodu). V rádiu hrali 
"Easter Parade" a ja som si pomyslel ... toto je židovský 
génius rovný Desatoru.... Boh dal Mojžišovi Desatoro a 
potom dal Berlinovi “Easter Parade” a “White 
Christmas.” Dva sviatky oslavujúce Kristovo 
Božstvo, Božstvo, ktoré je príčinou židovského 
odporu proti kresťanstvu - a čo Berlin urobil? 
Odstránil z nich Krista. Veľkú noc zmenil na 
módnu šou a Vianoce na sviatok snehu". Potom 
niet divu, že zatiaľ čo v 40-tych rokoch v hlavnom 
vysielacom čase súperil biskup Fulton Sheen so 
židovským komikom Miltonom Berle a zvíťazil, o pár 
desaťročí neskôr už programy ako bol ten Sheenov 
nemajú v televízii ani v rozhlase miesto. Namiesto nich 
nastúpili zástupy zábavných Židov ako Jerry Seinfeld, 
Paul Reiser, Fran Dresher, Richard Lewis, Jenna Elfman, 
alebo Howard Stern. 
 
Židovská ideológia sa nikde neprejavila silnejšie 
ako v sexuálnych otázkach a pri probléme 
potratov. "Propotratové hnutie bolo súčasťou 
sexuálnej revolúcie" píše Jones, "avšak 
potratová revolúcia bola jedinečná. Započala s 
nástupom kultúrnej nadvlády amerického 
židovstva, zrušením hollywoodskeho 
produkčného zákona (predpisoval morálne 
obmedzenia pre obsah filmov), arabsko-



židovskou šesťdňovou vojnou a všobecným 
presvedčením, že Izrael je strategickou výhodou 
pre Americké záujmy (ropa) na Blízkom 
východe.... Židia tvorili predvoj potratového 
hnutia, tak ako tvorili predvoj boľševizmu v 
Rusku a pornografie v USA. Hnutie za zrušenie 
potratových zákonov v New Yorku bolo židovské 
hnutie, ktoré samo seba chápalo ako revolučnú 
silu proti temnému kresťanstvu všeobecne a 
Katolíckej Cirkvi obzvlášť. Hoci nebolo výlučne 
židovské, bez židovského vedenia by neprežilo”. Jones 
opäť prichádza s citátmi židovských propotratových 
aktivistov. Pred svojou konverziou na prolife stranu 
"Nathanson považoval potrat za revolučný akt ..... a sám 
seba považoval za revolucionára kvôli skutočnosti, že je 
Žid ."Židovská nenávisť ku Katolíckej Cirkvi je zreteľná v 
týchto vetách: "Krátko po stretnutí s Nathansonom, 
Lader vysvetlil stratégiu legalizácie potratov útokom na 
katolíkov. Propotratové sily musia vylákať katolícku 
hierarchiu von, kde s nimi možno bojovať. To je 
skutočný nepriateľ, najväčšia prekážka mieru a slušnosti 
v dejinách. Lader potom angažoval do NARAL (americká 
propotratová liga) Betty Friedanovú, feministku s 
komunistickou minulosťou. Tej sa podarilo vytvoriť 
zdanie, že všetky ženy, bez ohľadu na národnosť a rasu, 
potraty podporujú. Potom bola scéna pripravená na 
nástup antikatolicizmu ako politického nástroja pre 
ovládnutie katolíkov, ich rozdelenie a znesvárenie. 
NARAL dodal novinám niekoľko fiktívnych "prieskumov 
verejnej mienky" v ktorých sa ukázalo, že americkí 
katolíci húfne opúšťajú učenie Cirkvi a hlas svojho 
svedomia. Rabíni, sa postavili na správnu stranu a 
prehlasovali, že potrat pripúšťajú len v nutnosti, ale že je 



to dobrá vec pre Ameriku." Ešte ostávalo židovským 
neokonzervatívcom zvládnuť odpor, ktorí mali proti 
potratom evanjelikáli a iné konzervatívne skupiny. 
"Neokonzervatívci, ktorí boli ticho v otázke potratov, 
prvoradému politickému problému konzervatívnych 
katolíkov, sa nakoniec vyjadrili, že v porovnaní s 
prežitím Izraela nemá otázka potratov žiadny význam. 
To isté platilo, s malými výnimkami, o homosexualite, 
ďalšom veľkom spoločenskom otázniku. Iróniou je, že 
zatiaľ čo republikáni vyvolávajú spomienky na holokaust, 
aby odsunuli otázku potratov do úzadia, prolife hnutie 
použilo pojem "Americký holokaust" v brožúre 
dokazujúcej, že od roku 1973 bolo v USA zabitých viac 
než 40 miliónov detí. V odseku z názvom "Kto je 
zodpovedný za Americký holokaust v Kalifornii?" je 
zoznam mien, takmer výlučne židovských." 
V každom prípade, oháňanie sa holokaustom funguje 
veľmi dobre, najmä v podnecovaní vojenských podujatí 
proti arabským susedom Izraela. Na jednej z posledných 
konferencií AIPAC (American Israel Public Affairs 
Committee) dokonca už aj mladá židovská študentka 
Alice Ollstein, zachytila jasnú podprahovú správu. V tom 
čo pomenovala "starostlivo pripravená atmosféra 
strachu a naliehavosti" zachytila, že "všetko bolo 
nastavené tak, aby presvedčilo publikum, že prichádza 
ďalší holokaust .... ak ich nedostaneme skôr." Niet teda 
divu, že židovský komentátor Gilad Atzmon povedal, že 
organizácie ako AIPAC sú výnimočne dobré vo vytváraní 
nenávisti k Židom. 
 
Vplyv sekulárnych Židov na sexuálne správanie bol 
zničujúci. "Akonáhle bola väčšina amerických Židov 
presvedčená, že sú sexuálne zvrhlí, pornografia, práva 



homosexuálov, feminizmus a uctievanie božstiev New 
age sa stalo prirodzenou súčasťou ich svetonázoru. 
Pretože ovládali Hollywood, mohli zabezpečiť 
dominanciu tohto svetonázoru v kultúre. Ich tradičný 
odpor k väčšinovej kultúre spolu s odhodením 
morálnych zábran viedol "advokátov Woodyho Allena 
(ako ich Rabi Dresner volá)" k tomu, že vyhlásili 
pornografiu za formu kultúrneho boja." Úspechy, ktoré 
dosiahli pornografická a potratová lobby sa 
neuskutočnili vo vzduchoprázdne. Viedla k nim dlhá 
reťaz spoločenských zvráteností ako umelé oplodnenia, 
náhradné matky, antikoncepcia, masturbácia, pedofília, 
rozvody, smilstvá, cudzoložstvá, promiskuita, výmena 
manželiek, incest, beštialita, homosexualita, výskum 
embrionických kmeňových buniek, atď. To je všetko to, 
čo si želali uvoľniť ľudia od Freuda po Benjamina Spocka 
(ktorý študoval výchovu detí na židovskej pediatrickej 
inštitúcii a ktorého vlastná dcéra spáchala samovraždu). 
Katolícke pravidlá sú naproti tomuto veľmi jednoduché a 
ak sa dôsledne dodržiavajú, napĺňajú život spokojnosťou 
a šťastím: manželstvo je radosť z plodenia Božích detí a 
sex mimo manželstvo je bez výnimky zakázaný. Jones 
cituje z knihy Irvinga Kristola Neoconservativism: The 
autobiography of an Idea aby ukázal, že Židia vnímajú 
pornografiu ako "dobro pre Židov", pretože: "dáva 
každému jednotlivému Židovi občiansku rovnoprávnosť 
a rovnosť príležitostí o ktorých minulé generácie Židov 
snívali. Je preto prirodzené, že americkí Židia nie len 
príjmajú sekulárno humanistické doktríny, ale sú ich 
nadšenými šíriteľmi. To vysvetľuje prečo sú 
americkí Židia takí neúnavní v odstraňovaní 
symbolov tradičných náboženstiev z verejných 
priestranstiev, takí nástojčiví v definovaní 



náboženstva ako čisto súkromnej veci a takí 
dôslední v tom, aby sa oddelenie Cirkvi a štátu 
interpretovalo ako oddelenie všetkých inštitúcií 
od akýchkoľvek známok prepojenia na tradičné 
náboženstvá. Preniknutie sekulárneho 
humanizmu celým americkým životom sa mimo 
akúkoľvek pochybnosť stalo dobrom pre Židov. 
Čim viac tým lepšie." 
 
Samozrejme, keď sa tento úpadok niekde otvorene 
pomenuje, hneď sa vyťahuje antisemitská karta. Keď 
britský novinár Wilam Cash v roku 1994 v časopise 
Spectator napísal o židovskom ovládnutí Holywoodu, tak 
Holywood a jeho podporovatelia z akademickej pôdy 
reagovali hnevom hraničiacim s hystériou. V Los Angeles 
Times, Neal Gabler, autor knihy An Empire of their 
Own: How Jews Created Hollywood (Ako Židia stvorili 
Hollywood) , zaútočil na Cashov článok ako 
"antisemitský bľakot reakcionárskeho blázna ". 
Jones podľa svojho zvyku celú situáciu zhrnul 
niekoľkými slovami : "Úprimnosť Wiliama Casha a Joea 
Breena ohľadom Hollywoodu ukazuje, že bitka o 
sexualizáciu americkej kultúry bola bitkou 
medzi Židmi a katolíkmi. Medzi rokmi 1934 a 1965 
boli Židia vo filmoch, ktoré natočili donútení potlačiť 
svoje liberálne a bezhodnotové postoje. Zlatý vek 
Holywoodu nebol vekom spolupráce Židov a katolíkov, 
bol to čas keď katolíci zachraňovali Židov pred ich 
najhoršími pudmi. Katolíci ale prehrali a to má zlé 
dôsledky pre celý národ. Rabín Dresner skončil a 
kultúrnou ikonou sa stal Woody Allen. Katolíci 
prehrali preto, lebo si osvojili židovské hodnoty 
Woodyho Allena v sexuálnej oblasti rovnako ako 



si osvojili hodnoty bielych anglosaských 
protestantov v oblasti kontroly pôrodnosti." 
Židovská bezočivosť sa nemohla lepšie ukázať ako keď sa 
Luke Ford spýtal Al Goldsteina, koľko Židov je 
zapletených do obchodovania s pornom. Ten povedal: 
"Jediný dôvod pre ktorý sú Židia v pornografii je, 
že si myslíme že Kristus je na ****. Katolicizmus 
je na ****. Neveríme v autoritárstvo." Je však aj 
praktickejší dôvod prečo Židia dominujú 
pornografii. Znamená to revolúciu. Luke Ford 
tiež pripúšťa: "Prečo porno priťahuje tak veľa 
Židov? Lebo hoci žijú v prostredí, ktoré ich 
príjma a neutláča, veľa z nich nenávidí 
majoritnú kultúru. A pornografia oslabuje majoritnú 
kultúru morálnym rozvratom. Židia boli častokrát 
priekopníkmi v nasadení novej techniky. Či v 
inovatívnom nasadení fotografie s vysokým rozšírením 
VCR, internetu pre rozšírenie porna, alebo nasadením 
dynamitu, falšovania a pašovania pre zvrhnutie cára v 
Rusku. 
Jones opäť, tak ako vždy celej knihe upozorňuje, že táto 
sexuálna skazenosť nie je vlastná všetkým Židom, ani 
celej ich kultúre. Prináša napríklad rozsiahly opis odporu 
rabína Samuela Dresnera proti úpadku židovskej kultúry. 
Takisto cituje z knihy Jaya Gretzmana Bookleggers and 
Smuthounds: The Trade In Erotica 1920-1940: "Zatiaľ čo 
medzi Židmi je niekoľko radikálov, medzi radikálmi (a 
pornografmi) je mnoho Židov." Ernest van den Haag v 
Židovskej mystike píše: "Zo sto Židov je možno päť 
radikálov, z desiatich radikálov je ale päť Židov." 
V závere knihy Jones sumarizuje, že "celá táto 
záležitosť je spirituálnym bojom. Je to boj o to, 
kto získa židovskú dušu, Ježiš alebo diabol. 



Židovský odpor proti Logu sa zrúti vtedy, keď 
Židia dosiahnu vrchol svojej svetskej moci. Nikdy, 
za dve posledné tisícročia nemali takú moc ako majú 
dnes. Držia Jeruzalem, majú vlastný štát, plánujú 
obnoviť Chrám. To všetko dáva dobré dôvody si myslieť, 
že scéna na poslednú bitku o židovskú dušu je 
pripravená." 
Podľa 
E. Michaela Jones - The Jewish Revolutionary Spirit and 
Its Impact on World History 
Robert Sungenis - Review of The Jewish Revolutionary 
Spirit 
Bradley Rothstein - 
http://209.236.72.127/wordpress/wp-
content/uploads/2010/12/gilbert_12.2_5.pdf 
Friedrich Romig - Der 13te 
Henry Makow - Meditation On 'The Jewish 
Revolutionary Spirit' 
spracoval a preložil JD. 
Knihu na Slovensku distribuje spoločnosť Martinus.sk 
http://www.martinus.sk/knihy/autor/E-Michael-
Jones/?uKolko=20&uOby=zlava&uJazyk= 
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B´nai B´rith a Česko(slovensko) 

Adam B. Bartoš( více o autorovi > ) 

27.12.2011 

Následujícím článkem navazuji na předchozí dva texty o svobodných zednářích 
v Československu, respektive České republice. Psát o nich a nezmínit židovský 
řád B´nai B´rith je téměř nemyslitelné. Ačkoli členové B´nai B´rith tvrdí, že jde o 
humanitární židovskou organizaci, která není nikterak tajná, zjistit o ní 
relevantní fakta dá trochu zabrat. A ani tehdy nevíme, zda víme vše nebo 
alespoň to podstatné. Mnoha autory je navíc B´nai B´rith dáván se zednáři 
přímo do souvislosti – jako židovská odnož svobodozednářského řádu či 
rovnou jako ta nejvíce zasvěcená část z celého zednářstva. Členové BB to 
budou popírat, ale přiznávají, že jejich řád v podstatě vznikl jako alternativa k 



svobodným zednářům, když tito nedovolovali Židům do řádu vstupovat. Co je 
tedy B´nai B´rith a jaká je jeho historie u nás? 

 
Následující text je výsledkem rešerše tisku z roku 1990-2011, ponejvíce ale čerpá z publikace 
"B´nai B´rith Renaissance Prague" vydané roku 2001 nakladatelstvím Faun u příležitosti 10. 
výročí obnovení pražské lóže. Kniha není běžně dostupná v knihkupectvích, ale na stránkách 
nakladatelství si je možné publikaci objednat (je v angličtině a její originál, jak mi majitel 
nakladatelství prozradil, je uložen například v nejprestižnějším židovském muzeu ve 
Washingtonu). 

Historie B´nai B´rith 

Nezávislý řád B´nai B´rith (dále jen BB) je nejstarší a nepřetržitě operující mezinárodní 
židovská organizace. Byl založen v New Yorku jako bratrský řád Henry Jonesem 
(Heinrichem Jonasem, narozeným v Hamburku roku 1811) a jedenácti dalšími německými 
emigranty dne 13. října 1843. 
Řád měl pomáhat německým imigrantům zapojit se do americké společnosti, ale zároveň na 
ně působit tak, aby zůstali věrni židovským tradicím a uvědomovali si svou židovskou 
identitu. Řád byl ustanoven roku 1850 pod názvem „Bundesbrüder“ (Bratři smlouvy) a ve své 
administrativě používal němčinu. Jako logo si zvolil menoru. 
Protože se do něj ale postupně zapojovali i další židovští emigranti, nejen z Německa, začal 
vystupovat pod hebrejským názvem – ne už „bratři smlouvy“, ale „synové smlouvy“ (B´nai 
B´rith) – v hebrejském překladu se tak změnou názvu zachovávala už zaběhnutá zkratka dvou 
„B“. 
Na začátku století řád podporoval i sirotčince a nemocnice, kulturní židovská centra (jeden z 
jeho členů, Adolf Solomon, pomáhal roku 1856 například založit americký Červený kříž). 
Od počátku řád bojoval proti „antisemitismu a předsudkům“ - roku 1913 byla založena ADL 
(Anti-Defamation League, Liga proti pomluvám), jejímž původním posláním bylo „zastavit – 
ať už apelováním na rozum a svědomí, nebo, pokud je to nutné, i zákonem, hanobení 
židovského národa“. V širším slova smyslu ale proklamuje za svůj hlavní cíl „zajistit 
spravedlnost a rovné zacházení pro všechny občany bez rozdílu a jednou provždy ukončit 
nespravedlivou diskriminaci jakékoli sekty nebo skupiny občanů“. ADL se posléze (jak se její 
agenda rozrůstala) osamostatnila a dnes funguje nezávisle na BB. Dalším dítětem BB je 
například studentská organizace Hillel. 
BB také podporoval vědu a umění – Sigmund Freund například svoji legendární esej o 
psychoanalýze prezentoval nejprve na setkání vídeňské lóže BB, které byl členem. 
Přes své řádové začátky se B'nai B'rith brzy po svém vzniku začal vyslovovat za židovská 
práva a používal svůj národní řetězec lóží jako způsob, jak uplatňovat politický vliv ve 
prospěch světového židovstva. Do 20. let minulého století B'nai B'rith pokračoval ve své 
politické práci, kdy se připojoval k mnoha židovským delegacím a k lobbistickému úsilí, 
kterým se američtí Židé snažili ovlivňovat veřejnou politiku, domácí i zahraniční. B'nai B'rith 
také sehrál klíčovou roli v mezinárodní židovské politice. Šíření organizace po celém světě, 
nejprve do Německa v roce 1882 a pak do Palestiny, Rumunska, Polska, Československa, 
Rakouska, Francie, Anglie a na další místa, učinilo z BB jakési nervové centrum v rámci 
židovské komunikace. 
BB se angažuje v širokém spektru komunitních služeb a sociálních aktivit, včetně podpory 
židovských práv a státu Izrael, pomáhá nemocnicím a obětem přírodních katastrof, poskytuje 
stipendia židovským studentům, sponzoruje důchodce s nízkým příjmem a bydlení pro 
seniory. Staví se proti antisemitismu prostřednictvím Centra pro lidská práva a veřejných 
zákonů. 



Na konci 20. století měl BB kolem 500 000 členů aktivních v celkem 50 zemích světa. 
Sídlo BB je ve Washingtonu (USA), evropské sídlo má v Bruselu, disponuje nevládním 
statutem v OSN, v rámci UNESCO a dalších mezinárodních organizací.  

B´nai B´rith v Evropě 

Po čtyřiceti letech od založení řádu v New Yorku vznikla první pobočka BB v Evropě – v 
Berlíně. V té době už bylo v USA a Kanadě 600 lóží. 
Mezi americkými a evropskými lóžemi jsou le velké rozdíly – jinak vnímá poslání americký 
BB, jinak jeho evropská větev. Ve Spojených státech má spíše tradici židovské organizace 
otevřené veřejnosti, kdežto v ČSR (a vůbec v Evropě) byl BB spíše uzavřenou intelektuální 
organizací. Z toho plynula různá nedorozumění, například tlak amerických lóží na evropské, 
aby se více přizpůsobily a otevřely okolí, stejně jako napjaté vztahy trvající dodnes, protože 
Evropa na toto volání neslyšela a neslyší. 
I v Československu to byl spíše exkluzivní židovský řád, k čemuž ale vedly odlišné zájmy a 
podmínky v Evropě oproti USA. Důvod, proč BB v Evropě vznikl, byl odlišný od těch, které 
k jeho založení vedly německé emigranty čtyřicet let předtím. 
Někteří historikové počátky evropského BB dávají do souvislosti se zednářstvím, respektive 
se zákazem přijímat Židy mezi svobodné zednáře. Zednářský antisemitismus je tedy jedním z 
důvodů pro založení BB ve střední Evropě, tvrdí. 
Například židovský historik Jacob Katz vidí přímý vztah mezi diskriminací Židů v 
zednářských lóžích na konci 19. století, kdy se objevila nová vlna antisemitismu, a mezi 
vznikem BB v Evropě. 
Před válkou existovalo v Evropě hned několik disktriktů (do kterých se celosvětový BB dělil), 
ale většina evropských členů BB válku nepřežila, a tak poválečný BB měla jen dva distrikty – 
zdecimovaný kontinentální (č. 19), vedle něhož existoval téměř nepostižený distrikt britský (č. 
15). 
V kontinentálním distriktu měli převahu především Francouzi, kteří se rozrostli spolu s tím, 
jak do Francie přišla řada Židů z francouzských kolonií. Po pádu železné opony se lóže BB ve 
střední a východní Evropě připojily do tohoto disktriktu č. 19. 
V době nadšeného sjednocování Evropy se integrační nálada nevyhnula ani BB a vznikl 
nápad na sloučení obou větví – britské a kontinentální. 
V roce 1999 se tak disktrikt 19 (kontinentální Evropa) spojil s disktriktem 15 (Velká Británie) 
a utvořila se B´nai B´rith Evropa (dále jen BBE). Prvním prezidentem BBE se stal Seymour 
Saideman, následovali Davide Lévy-Bentolila, Reinold Simon a Graham Weinberg (plán na 
spojení disktriktů oznámil už v roce 1993 dánský vedoucí BB Bent Melchior). 
Cíle BBE, který je reprezentován více než 5.000 členy ve více než 150 společenstvích či 
lóžích v 29 evropských zemích, jsou boj proti rasismu, xenofobii a antisemitismu, podpora 
Státu Izrael, pomoc potřebným, podpora židovské identity, posilování povědomí o židovské 
přítomnosti v kultuře a historii a trénování mladých židovských mužů a žen pro vůdcovství v 
židovských komunitách. Za tím účelem je BBE v kontaktu s politickými lídry na nejvyšších 
úrovních, stejně jako se zástupci jiných nevládních organizací, s diplomaty a těmi, kteří 
vytvářejí veřejné mínění, píše o sobě BBE ve své webové prezentaci. 

Historie B´nai B´rith v Československu 

Zatímco v roce 1990 obnovená lóže B´nai B´rith Renaissance (o které bude dále řeč) náležela 
ještě do roku 2001 (jak jsme si řekli výše) do distriktu č. 19, kam spadala celá střední a 
východní Evropa, v roce 1936 bylo Československo vlastní distrikt sám o sobě (distrikt č. 10) 
- s 16 lóžemi a 1.883 členy. 



V USA existovalo celkem 7 distriktů, osmý vznikl roku 1885 v Německu, další pak v 
Rumunsku. Roku 1889 byla založena lóže v Bielsku (v těšínském regionu), roku 1892 v 
Krakově a v Plzni, pak v Praze, Karlových Varech a Liberci. Ustavil se tak brzy nezávislý 
distrikt rakousko-uherský, který sdružoval 6 lóží, z toho 4 lóže na českém území. I proto, 
stejně jako díky tomu, že největší z těchto lóží byla pražská lóže Bohemia, bylo centrum 
disktriktu v Praze. Až v letech 1911-1918 bylo vedení distriktu převedeno do Vídně. Po 1. 
světové válce byl distrikt rozdělen na československý, rakouský a polský. 
Ve třicátých letech bylo v československém distriktu celkem 16 lóží: 
Bohemia (Praha), Humanitas (Praha), Praga (Praha), Union (Plzeň), Karlsbad (Karlovy Vary), 
Philantropia (Liberec), Moravia (Brno), Silesia (Opava), Alliance (České Budějovice), 
Freundschaft (Teplice), Veritas (Žatec), Fides (Bratislava), Ostravia (Ostrava), Menorah 
(Trutnov), Adolf Kraus (Prostějov) a Concordia (Košice). 
Název lóže: Místo: Rok založení: Počet členů: 
Union Plzeň 1892 139 

Bohemia Praha 1893 293  

Karlsbad Karlovy Vary 1894 139  

Philantropia Liberec 1894 115 

Moravia Brno 1896 197 

Silesia Opava 1898 78 

Praga Praha 1902 189 

Alliance České Budějovice 1906 103 

Freundschaft Teplice-Šenov 1912 132 

Ostravia Moravská Ostrava 1924 71 

Humanitas Praha 1925 114 

Menorah Trutnov 1930 49 

Adolf Kraus Olomouc, Prostějov 1931 71 

Concordia Košice 1931 74 

TAB.   http://zvedavec.org/komentare/2011/12/4753-bnai-brith-a-ceskoslovensko.htm 
Lóže v Čechách a na Moravě hrály podle historičky Kateřiny Čapkové v dějinách klíčovou 
roli – podporovaly vědce, umělce a překladatele, kteří ovlivňovali vývoj střední Evropy. Mezi 
členy bylo mnoho význačných právníků, doktorů a žurnalistů. 
BB byl řád pro střední a vyšší společenskou třídu. Dalo by se zároveň říci, že byl jakousi 
sekulární obdobou Rady Starších – sdružoval židovskou elitu, která rozhodovala o židovské 
komunitě. Vstoupit do něj nebylo snadné. Zájemce o členství musel mít židovský původ, 
alespoň nominálně být členem židovské náboženské komunity, byl u něj vyžadován 
nepokřivený charakter a neméně důležitý byl i sociální status aspiranta. Přijímací řízení bylo 
nesmírně složité. 
To byl také rozdíl (a je dodnes, jak jsme se už zmínili) mezi americkou a evropskou BB. V 
USA má spíše charakter otevřené společnosti, kdežto v Evropě si uchovává charakter 
uzavřeného elitářského klubu. Americké vedení na evropské lóže v tomto smyslu tlačí 
pravidelně, už roku 1910 požadovaly americké lóže, aby se ty evropské více otevřely 
veřejnosti a aby přijímaly i ženy, což se ale evropským bratrům nelíbilo a tlaku se nepodvolili. 
Velké debatě také podléhaly podmínky členství, především ve vztahu k židovské identitě. Tak 
například v dubnu 1922 se po dlouhých diskuzích delegáti XIII. Kongresu Čsl. Velké lóže 
rozhodli, že bratr, který vstoupí do smíšeného manželství, může zůstat členem, ačkoli podle 
halachy jeho děti už nejsou Židy. Když ale o členství požádá osoba s nežidovskou manželkou, 
nebude už přijata. Stejně tak „bratři“, kteří žijí ve smíšeném manželství a dovolí 
christianizovat své děti, budou vyloučeni z řádu. 
Ve 20 a 30. letech byla židovská elita v ČSR nejvíce prosperující židovskou elitou ve střední 
Evropě. Československé lóže dokonce sponzorovaly i německé lože, které byly po válce 



postiženy inflací a nemohly tak dostát svým závazkům. Po roce 1935 dokonce české lóže 
zvaly členy německých lóží do ČSR a pečovaly zde o ně či o jejich děti. 
Členové československých lóží byli orientování na německou kulturu, podporovali liberální 
myšlenky a liberální politické strany, pěstovali vztah k vědě a umění. Mnozí členové 
pocházeli z pohraničí nebo z Prahy, takže uměli jen německy – proto, když roku 1925 
probíhala v řádu pod vedením prezidenta distriktu Poppera debata o tom, zda bulletin BB 
bude vycházet v češtině, nebo dále v němčině, bylo rozhodnuto pro druhou variantu. 
Čapková píše, že mezi členy předválečné BB bylo také hodně sionistů. Mezi jinými jmenuje 
například Angela Goldsteina a Chaima Kugela, členy parlamentu za Židovskou stranu, a 
Josefa Rufeisena, dlouhotrvajícího předsedu Sionistické organizace Československa se sídlem 
v Moravské Ostravě. 
Válku většina členů lóží nepřežila, zahynulo až devedesát procent bratrů. Mnoho jich také 
během války či po válce odešlo do emigrace (do USA či do Izraele), takže poválečná obnova 
lóží byla náročná. V roce 1948 tak měla pražská lóže Bohemia jen 62 lidí. Kromě lóže 
Bohemia se Židé pokusili obnovit také lóži Union, ale komunistický režim podobným 
aktivitám nepřál a to ani ve chvíli, kdy se lóže pokoušely přepsat své stanovy tak, aby co 
nejméně popuzovaly státní orgány. 
Mezi známé postavy BB, které se proslavily za hranicemi, lze jmenovat Adolfa Krause, 
právníka z Chicaga, který se narodil 8. února 1850 v Blovicích poblíž Plzně. Stal se zde 
členem BB v roce 1876 a byl jedním z jejích vedoucích mezi lety 1905-1925. Od roku 1865 
žil v USA. Úspěšný advokát, diplomat a vydavatel časopisů se později stal prezidentem 
světového BB. 
Po událostech roku 1939 vznikla v New Yorku „Lóže Joseph Popper“ na počest jedné z 
vedoucích osobností čsl. předválečné BB. Popper emigroval do Palestiny. 

Obnovení B´nai B´rith v ČR 

Myšlenka na obnovení BB vznikla někdy v roce 1990, rok po převratu. Tentýž rok byla 
realizována – po 52 letech. Nejprve vzniklo občanské sdružení B´nai B´rith Renaissance (dále 
jen BBR), které posléze požádalo ministerstvo vnitra o registraci. 
V obnovení lóže pomáhali „bratři“ z ciziny či pamětníci, kteří ještě předválečný BB sami 
zažili – například Hans Schneider z Teplic. Na obnově se také velice angažoval prof. Fred 
Hahn z New Yorku (čtyřiadevadesátiletý profesor z Columbijské univerzity v New Yorku, 
který byl předválečným členem plzeňské lóže), profesor Ernst Ludwig Ehrlich, svého času 
prezident BBE, který jinak vyučuje moderní židovskou historii a literaturu na univerzitě v 
Bernu. Ten se také stal čestným prezidentem BBR, stejně jako Kurt Justitz ze Švýcarska. 
Na počátku BBR stálo údajně 45 lidí, zakládajících členů (viz seznam níže). Podle Tomáše 
Krause to byla malá skupina lidí, kteří se znali a scházeli už za komunismu. S myšlenkou 
obnovení lóže přišel režisér Zeno Dostál, který se stal prvním prezidentem. Navštívil prý 
mnoho evropských lóží a jeho idea obnovení pražské lóže se setkala všude s nadšením. Byl to 
také on, kdo sehnal podporu zmíněného Ehrlicha. Dostál lákal ke členství své známé – 
argumentoval například tím, že když lóže vznikne, určitě by se do ní zapojili lidé jako režisér 
Dušan Klein, herec Miloš Kopecký a mnoho dalších umělců – což se pak v zásadě podařilo. 
Přípravy na obnovení lóže započaly v roce 1990, ministerstvo vnitra odsouhlasilo stanovy 11. 
ledna 1991. Zeno Dostál a architekt Jan Roth byli v Mnichově na kongresu evropských lóží 
instalováni jako noví členové a dostali zmocnění založit lóži v Praze, což se brzy podařilo. Už 
9. ledna 1991 došlo k otevření lóže, kterého se účastnilo více než 50 hostů ze zahraničí. 
Slavnost řídil H. Schneider z Mnichova, členové se setkali s novináři, navštívili společně 
Terezín a dohodli se, že si budou tykat a oslovovat se křestním jménem. Dne 27. ledna 1991 



probíhalo další slavnostní setkání za opětovné účasti mnoha hostů ze zahraničí. Lóže už 
fungovala, ale stále ještě neměla žádné potvrzení ze zahraničního ústředí. 
Až 1. března 1991 obdrželi členové dopis od Zeno Dostála, podle kterého byly všechny 
problémy a nedorozumění vyřešeny a „podle zpráv z BB International byla naše lóže plně 
instalována a proto můžeme dokončit vstup regulérních zakládacích členů“. Adresáty vyzval 
k účasti na „první regulérním shromáždění“, kde proběhne inaugurace. Konalo se 12. března 
1991 v 5. poschodí pražského hotelu Budovatel. Do lóže bylo přijato 36 bratrů a sester. 
K přijetí členů došlo podle tradičního rituálu. „Musím říci, že i dnes, když zpětně přemýšlím o 
těch dnech, si stále pamatuji, jak ty rituály vypadaly. Zdály se pravděpodobně většině z nás 
nové, neobyklé a snad i mysteriózní. Plné symbolů, se kterými se člověk předtím 
nesetkal,“ vzpomíná Aleš Fuchs ve svém textu „B´nai B´rith Renaissance Praha – Deset let 
(1991-2001). Fakta. Zajímavosti. Lidé“ (in: B´nai B´rith Renaissance Prague, FAUN, Praha, 
2001) 

Na přání členů byla oficiální ceremonie kvůli právě probíhající válce v Perském zálivu 
odložena (k překvapení vedení distriktu) a konala se až o pár měsíců později, v hotelu 
Diplomat. 
Této inaugurační ceremonie se 7. července 1991 zúčastnil a hlavní proslov na následujícím 
banketu pronesl i tehdejší kancléř prezidenta Václava Havla Karel Schwarzenberg. 
Fuchs dále popisuje vzpomínky na deset let existence BBR. Krátce po vzniku lóže se začal 
vytvářet dlouhodobý plán, novopečení bratři a sestry se rozkoukávali, navazovali styky s 
britskou lóží, získávali kontakty, sestavovali program, restituovali dům v Růžové ulici v Praze 
1, účastnili se založení obnovené bratislavské lóže, podnikali výlet s rodinami (například do 
Štrasburku), organizovali konference, zvali členy z ostatních zahraničních lóží na návštěvu do 
Prahy, umístili bustu herece Hugo Haase do budovy Národního divadla, lákali americkou 
herečku Barbaru Streissand do Prahy na světovou premiéru jejího filmu, slavili chanuku v 
divadle Ungelt, jehož ředitel Milan Hein byl nějaký čas viceprezidentem lóže, pořádali 
přednášky a na setkáních poznávali sami sebe a mluvili o svých profesích a životních 
zkušenostech. Podle Fuchse je většina Židů z BBR starších 50 let, mladých je mezi nimi málo. 
Noví členové se v začátcích obnovené lóže přijímali v počtu 3-4 na každém druhém nebo 
třetím setkání. 
Idea obnovení slovenské lóže vznikla v červnu 1991, zrealizovat se podařila už na podzim – 
20. října 1991 se v bratislavském hotelu Forum konalo slavnostní shromáždění u příležitosti 
založení lóže BB Tolerancia, jejímž prvním prezidentem se stal Dr. Traubner (před válkou 
byly v Bratislavě dvě lóže, jedna vzniklá roku 1924, druhá z roku 1933). Česká a slovenská 
lóže spolu úzce spolupracují. Podobně – píše Fuchs - bratr Engelmann slíbil ustanovit lóži v 
Brně, což se ale nikdy nepovedlo. 
První prezident (Zeno Dostál) prý kladl důraz na sociální otázky (například obnovit dům pro 
staré Židy, upozorňoval na zdravotní témata jako mít vlastního doktora, pomáhat slabším 
členům apod.). Druhý prezident (Josef Klánský, který roku 1990 založil Českou společnost 
přátel Izraele) zase upozorňoval na nebezpečí antisemitismu. 
Fuchs vzpomíná na „prezidentské kladívko“ a na to, jak se při setkání vstávalo a sedalo a jak 
mnozí z členů měli s rituály těžkosti, nejen kvůli tomu, že byly nezvyklé, ale i třeba proto, že 
bylo těžké provádět rituál vedle takových profesionálů jako byl herec Miloš Kopecký (Fuchs 
vzpomíná na nezapomenutelnou situaci, kdy se Kopecký měl pomocí zvláštního rituálu 
omluvit zúčastněným za pozdní příchod). Podle Fuchse se v Evropě klade na rituály velký 
důraz a Zeno Dostál se toto snažil vštěpovat i českým členům. „Bylo těžké obnovit staré 
tradice, aby to bylo cítit jako něco přirozeného,“ vzpomíná ale Fuchs. 
Ve dnech 11.-13. září 1992 pořádala BBR za podpory Nadace Konrada Adenauera v Praze 
konferenci „Vina a odpuštění“ s podtitulem „židovsko-křesťanská spolupráce v Evropě“. 
Mezi hosty vystoupil tehdejší vysoký představitel dominikánského řádu Dominik Duka, 



český historik Vilém Prečan, ministr zahraničí Josef Zieleniec, diplomat a velvyslanec 
Izraele v ČSFR Yoel Sher a řada akademiků a funkcionářů BB ze zahraničí. 
Za pozdějšího předsednictví Tomáše Krause byli na setkání BBR zváni hosté zvnějšku – 
například L. Smoček z Činoherního klubu, dirigent Libor Pešek, politik Michael Žantovský 
(ODA), Bibi Haas z Vídně (vdova po herci Hugo Haasovi) či teolog Tomáš Halík. V téže 
době probíhaly také diskuze mezi zástupci křesťanství a judaismu, kterých se účastnili mnozí 
vysocí církevní představitelé včetně arcibiskupa Miloslava Vlka. Členové lóže také oslavili v 
New Yorku 150. výročí založení BB – na akci byly pozvány i hlavy států, včetně Václava 
Havla. 
V roce 2000 měla lóže zhruba 120 členů. Kraus tuto skupinu lidí popisuje jako lidi, kteří 
sdílejí své židovství (ne židovské náboženství, ale židovství). Kraus tvrdí, že mezi nimi není 
žádná politická jednota, což bylo vidět například během voleb, kdy byli pozváni jak zástupci 
ODS, tak ČSSD (a v lóži byly větší či menší výhrady k oběma – část lóže s hostem 
nesouhlasila, část ano) nebo na televizní krizi (kde se členové lóže na problematiku také 
rozdělili do dvou táborů). BB by podle Krause ale neměla mít a nemá politické zájmy. 
Kraus upozorňuje také na to, že lóže ve Francii nebo obecně v západní Evropě mají běžně 50 
členů, Praha má 120 členů, což je poměrně hodně. Venku navíc máme velké jméno, tvrdí 
Kraus a odvolává se na roli BB před válkou, kdy byl československý BB nezávislým 
disktriktem a skutečnou elitou evropského židovstva. Proto i obnovená BBR má skvělé 
kontakty jak uvnitř evropského disktriktu a na západoevropské instituce, tak vazby do USA, 
tvrdí Kraus. 

Zakládající členové BBR 

Výroční publikace B´nai B´rith Renaissance Prague zmiňuje seznam zakládajících členů (str. 
186), kteří byli inaugurováni 7. července 1991 (profese členů lóže jsou uváděny k datu vstupu 
do lóže): 
Karel Berman, zpěvák Národního divadla 

MUDr. Věra Bohdalová, lékařka 

Ing. Pavel Borský, sportovní žurnalista 

Zeno Dostál, filmový režisér, spisovatel 
Olga Dostálová, učitelka 

Ing. Andrej Fábry, vyučující na zemědělské fakultě 

Ing. Anna Fábryová, chemik 

PhDr. Aleš Fuchs, spisovatel, vydavatel a majitel nakladatelství Faun 

MUDr. Jan Galský, lékař 

Milan Hein, divadelní ředitel 
Eva Herzová, knihovnice 

Lydie Holznerová, ekonomka 

Jan Hron, odborník na zahraniční obchod 

Ing. Alexej Hron, stavitel 
Ivana Jurečková, asistentka filmové produkce 

MUDr. Igor Karen, lékař 

JUDr. Josef Klánský, novinář 

Prof. Ivan Klánský, muzikolog 

Dušan Klein, filmový režisér 

MUDr. Rudolf Klen, lékař 

Miloš Kopecký, herec 

JUDr. Tomáš Kraus, sekretář Federace židovských obcí 
PhDr. Helena Krejčová, historička 



Daniel Kummermann, novinář 

Josef Laufer, zpěvák a herec 

Ladislav Lenárd, podnikatel 
Lucie Lucká, psycholožka 

Ing. Inna Mirovská, spisovatelka 

Jitka Němcová, filmová režisérka 

Jiří Ornest, herec 

Ota Ornest, divadelní režisér 

Mikuláš Roth, úředník 

Hana Rothová, muzikoložka 

arch. Jan Rott, tlumočník 

Dr. Ctibor Rybár, editor 

Dr. Štefan Rybár, podnikatel 
Marta Skarlantová, moderátor 

Simona Sternová, tlumočnice 

Ing. Richard Svoboda, ekonom 

MUDr. Lea Šmídová, zahraniční obchod 

PhDr. Petr Weiss, sexuolog 

Sylvie Wittmannová, podnikatelka 

PhDr. Vladimír Železný, mluvčí předsedy vlády ČR 

Další členové 

Vedle zakládajících členů patří k BBR (jak se podařilo z tisku a dalších zdrojů dohledat) i 
sexuolog Pavol Kolan, režisér Matěj Mináč, herec Arnošt Goldflam, Tadeáš Greichman, 
Gabriel Pallay, Vladimír Jablonsky, Jana Pacáková, publicista a komentátor Jefim 
Fištejn, regionální politik z Rychnova nad Kněžnou T. Narwa, N. Pavlásková a její dcera 
režisérka Irena Pavlásková, Kateřina Jurečková, Zoša Vyoralová, Norbert T. Auerbach, 
Marietta Šmolková, Jan Lerbletier, hudební skladatel Jaromír Vogel, lékař Marcel Hájek 
nebo už zesnulý Gustav Gärtner. 

Prezidenti B´nai B´rith Renaissance 

Zeno Dostál, 1991-1994, 1995-1996 

Narodil se 10. listopadu 1934 v Konicích, ze studií na vysoké škole z politických důvodů 
vyloučen, pracoval v chemickém podniku v Litovli, později v OKD Ostrava, nasazen u PTP, 
poté vystřídal několik různých profesí, od roku 1960 se dostal na Barrandov, nejprve jako 
řidič kamionu, později se stal asistentem filmového ředitele a filmovým ředitelem. 
Josef Klánský, 1994-1995 

Narodil se 16. června 1921 v Kosino (Zakarpatská Rus), po válce se přestěhoval do Prahy a 
vystudoval práva na Karlově univerzitě, byl sekretářem mezinárodní organizace spisovatelů, v 
roce 1948 získal cenu za nejlepší esej a odcestoval na studia do USA. V 50. letech byl 
obviněn z kosmopolitismu, pracuje manuálně v továrně ČKD. V 60. letech dokončil studium 
práv a získal titul PhDr. V roce 1970-1972 vyučoval právo na univerzitě v Lusace, v době 
normalizace pracoval v pojišťovnictví. Po roce 1989 pracuje jako překladatel a napsal 
cestopis „Cesta do svaté země“. Má syna Ivana a dceru Editu. V roce 1994 se stal druhým 
prezidentem BBR, byl i členem evropské ADL. Zemřel 26. června 1995. 
Tomáš Kraus, 1996-2001, 2011- 

V sedmdesátých a osmdesátých letech aktivista Jazzové sekce Svazu hudebníků. Pracoval v 
Supraphonu a v Art Centru (projekt EXPO 86). Po roce 1991 se stal tajemníkem Federace 



židovských obcí v ČR, poradcem výboru Evropské rady židovských obcí, členem exekutivy 
Evropského židovského kongresu. V roce 2009 byl zvolen viceprezidentem Světového 
židovského kongresu. V minulosti byl prezidentem Společnosti křesťanů a židů, předsedou 
dozorčí rady České rady obětí nacismu. Působí jako profesor židovských studií a holokaustu, 
kromě jiného na New York University v Praze. (Schneider, Jan. Viceprezident z Maislovky. 
Euro, 11. 5. 2009) 

O dalších prezidentech se nepodařilo informace dohledat, pouze kolem roku 2006 byla 
prezidentkovu Kateřina Jurečková a v roce 2011 opět Tomáš Kraus. 

Vazby českých politiků na B´nai B´rith 

Omezím se zde jen na zjištění, ke kterým jsem dospěl na základě rešerše tisku v letech 1990 
až 2011. Proto jde spíše o osamocené střípky z mozaiky, které ale i tak o něčem vypovídají. A 
začněme rovnou bývalým prezidentem Václavem Havlem, který roku 1991 dostal zlatou 
prezidentskou medaili B'nai B'rith od „Mezinárodní organizace B'nai B'rith“ ve Washingtonu, 
USA (zdroj: webové stránky Václava Havla). Podobnou cenu, která je udělována na počest 
těch politiků, kteří „se angažují ve prospěch Židů nebo státu Izrael“, obdrželi David Ben 
Gurion, John F. Kennedy, George H. W. Bush, Stephen Harper, Golda Meir, Franz Vranitzky 
či John Howard.  
O tom, že byl Havel ve styku s představiteli BB, svědčí i citace z Respektu z téhož roku, z níž 
vyplývá, že Havel přijal delegaci BB: „ 

Informace (jaká) byla publikována v době, kdy Václav Havel řekl představiteli židovské 
organizace B'nai B'rith Kentu Schinerovi, že vztahy Československa a OOP ochladly, protože 
Palestinci podporují Irák.“ (Petráček, Zbyněk; Pěkný, Tomáš: Rizikové vztahy. Respekt, 11. 2. 
1991). 
Po Havlově smrti uvedl šéf ADL: "Byl inspirativní postavou pro miliony lidí na celém světě, 
která důsledně projevovala sílu morálního vůdcovství. Bude všem scházet," napsal Abraham 
Foxman. 
Úzké vazby na BB měl také Havlův kancléř Karel Schwarzenberg. Dokonce natolik úzké, že 
byl jedním z hlavních řečníků na akci u příležitosti obnovení BBR v Praze roku 1991 (viz 
výše). 
Schwarzenbergovy vztahy k BB jsou ale dlouhodobějšího rázu – dá se o nich mluvit jako o 
rodinné tradici. 
„Schwarzenbergův otec měl těsné vazby na židovské podnikatele a byl častým hostem na 
akcích B´nai B´rith v Praze. První izraelská ambasáda v Československu – jedna z prvních 
izraelských ambasád na světě – byla otevřena v domě Schwarzenbergových rodičů na pražské 
Voršilské ulici v květnu 1948,“ píše židovská novinářka pro židovskou tiskovou agenturu 
JTA (Spritzer, Dinah. Key European leader offers his take on Gaza, jta.org, 12. ledna 2009). 
V článku si mimo jiné pochvaluje, že Schwarzenberg je patrně nejproizraelštější ministr 
zahraničí z 27 zemích Evropské unie. (Stwora, Vladimír: Karel Schwarzenberg a B´nai B´rith, 
zvedavec.org, 29. 5. 2010) 

Schwarzenberga najdeme na akcích BB často. Když se například 26. prosince 2010 slavilo ve 
Vídni 50. výročí vídeňské lóže Zwi Perez Chajez ve slavném rakouském divadle v Josefstadtu, 
byl Schwarzenberg opět mezi pozvanými řečníky – spolu s rakouským kancléřem Wernerem 
Faymanem, exkancléřem Franzem Vranitzkym, zástupci vídeňské radnice a zástupci 
parlamentu a státu Izraele. Byla to velká událost, kde nemohl chybět předseda evropského BB 
Graham Weinberg a řada dalších zástupců sesterských lóží z Německa, Chorvatska, Srbska, 
Švýcarska, Slovenska, Maďarska a dalších zemí. 
„Český ministr zahraničí, kníže (!) Karel Schwarzenberg, mluvil o dlouhodobém spojení mezi 
Československem / Českou republikou a Státem Izrael. Vedle velmi osobních vzpomínek 



mluvil o podpoře židovské populace po válce o nezávislost. Kritickými slovy v souvislosti se 
současnou situací v Izraeli se dotkl tématu potřeby dialogu a redefinice hodnotového 
systému,“ píše se v textu, který o vídeňské slavnosti pojednával (The celebration of the 50th 
anniversary of the B'nai B'rith Zwi Perez Chajez Lodge in Vienna, Sunday, 26 December 
2010, http://www.bnaibritheurope.org) 

Schwarzenberg ale není jediným politikem z okruhu bývalého prezidenta Václava Havla, kdo 
udržuje styky s BB. Například bývalý ministr pro lidská práva Michael Kocáb se v prosinci 
2009 účastnil v Jeruzalémě „Globálního fóra proti antisemitismu“ spolu s dalšími pěti 
stovkami členů parlamentů, expertů, vládních úředníků a ministrů ze všech koutů světa. 
Konference, pořádaná BB, se zabývala tématy jako „Potýkání se se starými a novými 
formami antisemitismu“, „Trendy v delegitimizaci Izraele na mezinárodní scéně“, 
„Antisemitismus v arabském a muslimském světě“ a „Historický revizionismus, popírání 
holokaustu a ´nový´antisemitismus“. 
Utužování vztahů s BB přitom probíhá stále. Vysocí představitelé BB jsou například častými 
hosty Havlova Fóra 2000. Naposledy (září 2011) byl jedním z pozvaných dánský vrchní rabín 
Bent Melchior, který byl zároveň prezidentem BBE. Jindy zase na Foru 2000 vystoupil 
bývalý předseda BBE (a v současnosti čestný viceprezident Ernst Ludwig Ehrlich), který se 
velmi angažoval při obnovení pražské lóže BBR (je také členem Výboru křesťanů a Židů v 
rámci Ústředního výboru německých katolíků) (zdroj: www.forum2000.cz...). 
Jedním z mála politiků, kteří se otevřeně hlásí ke svému členství v BB, je bývalý senátor a 
poslanec evropského parlamentu a také bývalý ředitel TV Nova Vladimír Železný. Železný 
byl zakládajícím členem obnovené BBR v Praze a „dotáhl“ to i do orgánů evropské BB, když 
byl zvolen členem B´nai B´rith Europe Foreign Affairs Network (BBE FAN). 
Ačkoli se Železný svým politickým zaměřením „nemusel“ s jinou bývalou českou 
velvyslankyní Janou Hybáškovou, byla i tato – pro svůj původ – dalším českým politikem, 
který má k BB blízko. V jedné své tiskové zprávě například uvítala otevření kanceláře B’nai 
B’rith International pro Evropské záležitosti v Bruselu. Hybášková (manželka sociologa Ivana 
Gabala) byla předsedkyní delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Izraelem. 
„B’nai B’rith je nejstarší organizace pro ochranu a podporu práv Židů, založená 13. října 1843 
v New Yorku. Nová bruselská kancelář bude sloužit pro udržování vztahů s institucemi EU. 
B’nai B’rith dnes působí v řadě zemí světa. Pomáhá lidem všech vyznání bojovat za svobodu, 
demokracii, a proti antisemitismu, rasismu a xenofobii na celém světě. Je v tomto boji velmi 
dobrým spojencem Evropské unie, s níž sdílí stejné hodnoty ochrany a podpory lidských práv. 
Je také vítaným spojencem poslanců Evropského parlamentu, kteří se snaží o podporu práva a 
svobody. Kancelář B’nai B’rith International v Bruselu bude též podporovat budoucnost 
vztahu mezi EU a Izraelem zavedením systému studentských a mládežnických výměn,“ psalo 
se v její tiskové zprávě. 
"Mám velkou radost z představení výměnných programů B’nai B’rith International v Evropě. 
Lidé, kteří se v mládí poznají, kteří poznají prostředí, v němž žijí jejich vrstevníci, budou 
snáze stavět společnou budoucnost a podpoří dobré vztahy mezi EU a Izraelem. Já osobně se 
těším na to, že B’nai B’rith v Bruselu bude i cenným partnerem pro práci delegace EP pro 
Izrael," řekla Hybášková při příležitostí otevírací ceremonie. 
Pochopitelný je i blízký vztah bývalého premiéra Jana Fischera k BB. Například při jeho 
cestě do USA v dubnu 2010 se Fischer setkal „s vedoucími představiteli organizací American 
Jewish Committee, mezinárodního oddělení B’nai B’rith International a Claims Conference, 
která se věnuje kompenzacím a restitučním nárokům Židů vzniklé zločiny nacistů za 2. 
světové války a spravuje prostředky na sociální péči o přeživší holokaustu“, čteme v tiskové 
zprávě z této zahraniční cesty. 
Nejenže někteří politici mají blízko k BB, ale i opačně platí tvrzení, že mnoha členům BB se 
podařilo proniknout do vysokých politických nebo diplomatických postů. To je příklad dvou 



zakládajících členů BBR, Daniela Kummermana a Josefa Brauna. První byl vyslán jako český 
velvyslanec do Izraele, druhý do Turecka. 

B´nai B´rith a slovenská politika 

Na Slovensku je BB ale – alespoň podle rešerší tisku – mnohem více aktivistický než v České 
republice. Možná je tomu ale proto, že Slovensko není tak proizraelskou zemí jako je Česká 
republika. 
Letmou rešerší tisku například zjistíme, že předseda tamní pobočky BB neúnavně protestuje 
při každé události, která alespoň trochu zavání antisemitismem. 
Například 10. 4. 1997 slovenská židovská komunita vyzvala slovenské politiky a vládní 
činitele, aby se distancovali od projevů fašismu. Ústřední svaz židovských náboženských obcí 
na Slovensku a BB v prohlášení upozornily na "rozšiřování antisemitské a extrémně 
nacionalistické literatury", a to i za peníze daňových poplatníků úřední cestou do základních 
škol, na "profašistické aktivity státem podporované Matice slovenské", tvorbu "rasismem 
podbarvených zákonů", "protižidovský vandalismus" a "na neochotu slovenské justice 
uplatňovat zákon vůči zjištěným pachatelům antisemitských trestných činů". (autor neuveden. 
Židé v SR si stěžují. Vyzvali slovenskou vládu k rázným činům, Svoboda, 11.4.1997). 
Dne 16. 9. 1997 šli dokonce Slováci na kobereček. Slovenský premiér Vladimír Mečiar přijal 
na jeho žádost prezidenta BB Tommy Baera. Ten s ním jednal "o rostoucích projevech 
antisemitismu na Slovensku". Konkrétně šlo o antisemitské články v provládním deníku 
Slovenská republika, o školní příručku emigračního historika Milana Ďurici zkreslující údaje 
o válečném Tisově režimu a o někdejší přepadení bratislavského rabína a další incidenty. 
Mečiar se Židům poníženě omluvil: "Za vše, co by mohlo znepokojovat židovskou obec, se 
pan premiér omluvil," řekla mluvčí premiéra Magda Pospíšilová. (ČTK. Šéf židovské 
organizace jednal s premiérem, Hospodářské noviny 17.9.1997). 
Deník Slovenská republika přitom patří Mečiarovu HZDS. Ten se také ozval ústy svého 
bývalého šéfredaktora, poslance HZDS Jána Smolece, který v jednom z úvodníků napsal: 
„Baer navštívil Slovensko před dvěma dny. Přijel, aby nám připomněl incidenty proti židům 
(někdejší přepadení bratislavského rabína), vážně nás pokáral za školní příručku Milana 
Ďurici. Zvláště však hosta znepokojují rostoucí projevy antisemitismu a konkrétně prý jde o 
antisemitské články ve Slovenské republice," připomíná. "Světoobčané a soudruzi 
marxisticko-leninského ražení možná těmto výrokům zatleskali. Slováci však smutně 
zakroutili hlavami. Opět se našel člověk, který na Slovensku hledá pupek fašismu," píše deník. 
Autor poznamenává, že tři roky vedl deník, ve kterém "razantně bojovali za národní 
samostatnost, upřímně milovali svůj národ, ale ne za cenu nenávisti k jiným národům". (autor 
neuveden. Pupek fašismu, in: Moravskoslezský den, 20.9.1997). 
Nebylo to ostatně poprvé, co si představitelé BB na Slovensku stěžovali na údajný 
antisemitismus. Když například v roce 1996 navštívil Bratislavu Lyndon LaRouche, americký 
ekonom, neúspěšný kandidát na post prezidenta USA za Demokratickou stranu, nebral si ve 
své přednášce servítky: Evropskou unii označil za spolek parazitů, napadl Velkou Británii, 
Mezinárodní měnový fond, Světovou banku a Světovou obchodní organizaci. A B´nai B´rith 
označil za "fašizoidní konzervativní gang". Proti tomu se okamžitě ozval prezident 
bratislavské pobočky B´nai B´rith Juraj Stern. (autor neuveden. Lidové noviny, 30. 8. 1996, 
str. 2). 
Podobně uraženě reagoval na údajné antisemitské výroky mluvčího slovenského premiéra 
Jozefa Krošláka v rozhlasovém rozhovoru. Ten v interview položil reportérovi protiotázku, 
zda je "katolík nebo žid". Po kladné odpovědi na první část se zeptal, "proč se nechováte 
křesťansky, proč lidi nemilujete, ale podvádíte?" Prezident bratislavské odbočky BB a rektor 
Ekonomické univerzity Juraj Štern opět rozhořčeně protestoval: "Nemohu jinak než alespoň 



jednu z otázek vnímat jako antisemitskou," prohlásil Štern a požadoval veřejnou omluvu. 
(autor neuveden. Mečiar si zaslouží, koho si vybral, Slovo, 9. 4. 1998). 
Jak se zdá, politik, který nechce mít problémy, se naopak snaží s židozednářským řádem 
vycházet dobře. Tak si například slovenští novináři dobírali kandidáta KDH Jána 
Čarnogurského, proč se jako zastánce zásadovosti katolicismu nevyjádřil ke skutečnosti, že se 
zúčastnil otevření pobočky B´nai B´rith, i když dobře ví, jaký názor má katolická církev na 
spolupráci s organizacemi podobného typu (KDH jde jen o reklamu, Právo, 9. 10. 1996, str. 6) 

Ale abychom se nezaobírali jen dávnou minulostí – i nedávná premiérka Iveta Radičová 
navštívila lóži BB. "Profesorka Iveta Radičová, sociologička, ministerka práce a sociálnych 
vecí v predchádzajúcej slovenskej vláde a kandidátkou na prezidenta SR, navštívila našu lóžu 
25. mája (2008),“ psalo se na webových stránkách BB 
(http://www.bnaibritheurope.org/bbe/content/view/640/lang,en/) 

Současné aktivity B´nai B´rith Renaissance Praha 

V článku „B'naj B'rith opět v Praze“ se dočteme o pražské konferenci k šedesátému výročí 
Křišťálové noci. Do sídla Rádia Svobodná Evropa se první listopadový víkend roku 1998 
sjelo na 50 zástupců z 12 evropských zemí, od Francie po Ukrajinu. Témata konference se 
zaměřila nejen na historii, ale i na současný stav evropské židovské komunity. (tk. B'naj B'rith 
opět v Praze http://www.holocaust.cz/cz/resources/ros_chodes/1999/01/bnaj 

„Vídeňský profesor Jakob Allerhand se zabýval východní Evropou, a zejména Ruskem, 
profesor Ernst Ludwig Ehrlich, který je v Praze častým hostem, shrnul poválečný vývoj a 
současný stav v Evropě západní. Největší pozornost však vyvolal příspěvek prezidenta 
evropského B'nai B'rith - a donedávna vrchního dánského rabína - Benta Melchiora. Ten, jak 
je jeho dobrým zvykem, se ve svých příspěvcích a i v následných diskusích vyjadřoval velmi 
otevřeně k některým bolestivým problémům, se kterými se židovská komunita dnes potýká, a 
to nejen v Evropě. Například otázka konverze, která by mohla být daleko vstřícnější, aniž by 
porušovala halachické zásady, vyvolala velký ohlas zejména mezi zástupci střední a východní 
Evropy, kteří se téměř denně zabývají tématy dalšího rozvoje svých komunit. Neméně 
zajímavě však zněla i kritika samotného B'nai B'rith, když rabín Melchior vyslovil velkou 
nespokojenost s tím, jak je evropský distrikt vnímán veskrze americkým vedením BB 
International (americký zástupce příznačně účast na konferenci na poslední chvíli odřekl).“ 

Na přednášce vystoupil i Petr Uhl. Článek to popisuje takto: 
„Jak známo, Česká republika získává v zahraničí pověst rasistické země, v poslední době k 
tomu přispěl jak romský exodus do Velké Británie a Kanady, tak několik závažných incidentů 
se skinheady, které skončily smrtí napadených. Evropské ústředí B´nai B´rith, v jehož 
programu je boj proti rasismu a antisemitismu stále na předním místě, proto požádalo pražské 
organizátory o zajištění přednášky na toto téma. Úkolu se ujal ten nejpovolanější, zmocněnec 
české vlády pro lidská práva Petr Uhl. Ve svém příspěvku se zabýval nejen zmíněnými 
incidenty, ale zmínil se i o specifikách českého antisemitismu a obecné xenofobii, včetně 
příčin a forem. Zaměřil se i na možnosti vlády, jak se s těmito jevy vypořádat, nicméně jeho 
prognózy, zejména v případě protiromských nálad, jsou značně dlouhodobé. Jeho přednáška 
byla vyslechnuta se značnou pozorností a vysoce oceněna pro svou věcnost a otevřenost.“ 

Konference vyvrcholila kulturním programem – galavečerem na Židovské radnici, který „byl 
zcela v režii pražské pobočky B'nai B'rith. Ta pro výběr účinkujících sáhla převážně do 
vlastních řad. Bach paní profesorky Zuzany Růžičkové a Mendelssohn pana profesora Ivana 
Klánského přivedly účastníky konference k nadšeným ovacím, Šarbilach s repertoárem, 
upraveným Jaromírem Vogelem, zas ke společnému zpěvu. Večer profesionálně a zároveň 
mile uváděla Marta Skarlandtová a celková atmosféra - jakož i kvalita samotné konference a 



její perfektní organizace - přispěly k tomu, že Praha se opět vrátila na výsluní B'nai B'rith, a 
navázala tak na svou předválečnou pověst.“ 

V srpnu 2000 se BB podílel na projektu Židovská Morava. "Svou přítomnost na zahájení 
přislíbil Ernest Ludwig Ehrlich, viceprezident B´nai B´rith, vatikánští kardinálové E. Cassidy 
a P. Poupard a mnoho dalších významných osobností kultury a náboženství z celého světa," 
sdělil Lidovým novinám Jan Kratochvil, předseda správní rady obecně prospěšné společnosti 
K2001, která projekt organizovala. (Paleček, Pavel: Chystá se projekt Židovská Morava, 
Lidové noviny, 19. 9. 2000). 
O rok později se BB účastnil příprav mezinárodního dne židovské kultury, který probíhal i v 
Teplicích. Mezinárodní den pod názvem „Evropa – společné dědictví“ pořádala vedle 
organiazcí jako jsou Agence Développement Touristique du Bas-Rhin, European Council of 
Jewish Communities a Red de Juderias de Espana také B´nai B´rith Europe. (Svobodová, 
Ilona. Mezinárodní den židovské kultury letos oslaví také v Teplicích, Deník Směr, 30. 8. 
2001) 

V roce 2001 BB nominoval své zástupce do Rady ČT. Třebaže nakonec žádný z 
nominovaných neuspěl, navrhla celkem čtyři jména – MUDr. Jana Galského, Simonu 
Sternovou, Zuzanu Mináčovou a JUDr. Lucii Weissovou. 
V pátek 13. ledna 2006 se konala v benediktinském klášteře v Emauzích konference s názvem 
´Význam Bible pro novou Evropu´, kterou pořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung, Česká 
křesťanská akademie a B´nai B´rith Europe. Po úvodním referátu prof. Ernsta L. Ehrlicha 
(B´nai B´rith Europe, Basilej) o Starém a Novém zákonu jako prameni společných hodnot 
křesťanství a židovství následovaly tři tematicky zaměřené bloky. O vztahu Bible a koránu v 
křesťansko-islámském kontextu v dnešní Evropě promluvili prof. Luboš Kropáček 
(Univerzita Karlova, Praha) a prof. Adolf Hampel (Univerzita Giessen) a v dalším bloku prof. 
Petr Fiala (Masarykova univerzita, Brno) a prof. Ferdinand hrabě Kinský (Evropský institut, 
Nice) se pokusili ukázat nakolik Bible je či už není základem hodnotových představ a 
politické praxe dnešní Evropy. V závěrečném bloku Hodnotové představy zakotvené v Bibli - 
impulzy pro politiku v převážně sekularizované Evropě vystoupili prof. Paul M. Zulehner 
(Vídeňská univerzita) a prof. Alfred Grosser (Sorbonnská univerzita, Paříž). Celodenní 
konference se zúčastnilo na 150 posluchačů. 
V září 2006 převzalo „Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 
II. světové války“ od B´nai B´rith Renesance v Praze její výstřižkový archiv. Výstřižky 
zasílané Pražskou informační službou obsahují texty českých novin a časopisů o dějinách židů, 
antisemitismu a jeho projevech, holocaustu, o restituci židovského majetku a o význačných 
židovských osobnostech z oblasti kultury, vědy, politiky, techniky a sportu. O převzetí 
archivu byla 9. 8. 2006 podepsána smlouva mezi ÚSD, B´nai B´rith Renesance a Federací 
židovských obcí. Archiv zahrnuje výstřižky od ledna 1998 do současnosti. Výstřižky jsou 
řazeny podle jednotlivých měsíců a vnitřně strukturovány podle jednotlivých okruhů. 
BB se podílí také na práci „Fóra proti antisemitismu“, které působí při Federaci židovských 
obcí a svou činnost zahájilo v lednu 2003. Od té doby se stalo centrálním evidenčním místem 
pro antisemitské projevy zaznamenané židovskými organizacemi v ČR. Na tomto úkolu 
spolupracuje s ŽOP, Židovským muzeem v Praze, Bejt Prahou a B´nai B´rith Renaissance. 
Hlavním výstupem se stává každoroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR. 
V květnu 2008 pořádala BBR spolu s Galerií Zlatá husa a KKL-JNF Praha (Keren Keymeth 
LeIsrael, tedy český výbor židovské organizace, která je odpovědná za zalesňování Izraele) 
výstavu forografií, které v Izraeli zhotovil Vladimír Železný. Výstava souboru fotografií 
nazvaná Můj Eretz byla pořádaná u příležitosti 60. výročí vzniku Státu Izrael. (euportal.cz, 15. 
5. 2008, http://www.euportal.cz/Articles/2737-v...sti-60-vyroci-vzniku-statu-izrael.aspx). 
Mezi už tradiční aktivity BB patří každoroční výroční zasedání středoevropských lóží BB, 
které se scházejí vždy na pozvání jedné z nich. V roce 2010 byla řada na BBR, aby ve dnech 



25. - 27. června hostila „bratry a sestry“ z dalších lóží – celkem přijelo do Prahy 55 členů z 
lóže Tolerancia Bratislava, Concordia Košice, lóže Budapešť, lóže Polin ve Varšavě, lóže Zwi 
Perez Chajes ve Vídni, lóže Serbia 676 v Bělehradu, lóže Augustin Keller v Zürichu a lóže 
Henry Dunant v Ženevě. Šlo o v pořadí už o třetí podobné setkání. 
Sekretář BBR Jan Lerbletier popsal program třídenního setkání: večeře v hotelu Hoffmeister, 
v sobotní poledne návštěva židovského sociálního střediska na Hagiboru, odpoledne a večer 
přednášky v pražském židovském komunitním centru, paralelně s tím probíhající setkání 
prezidentů lóží s členkou vedení BBE Erikou van Gelder, která má práci lóží ve střední 
Evropě na starosti. Pak večeře v Obecním domě a výlet parníkem po Vltavě s neobvyklými 
výhledy na Prahu za doprovodu jazzové hudby. Prezident Tomáš Kraus předal Erice van 
Gelder stříbrnou pamětní medaili k 400. výročí narození Rabbiho Jehudy Löwa ben Bezalel 
jako výraz ocenění pro její podporu kativitám BB v této části Evropy. V neděli pak proběhla 
návštěva Židovského muzea a židovské čtvrti, poté Železného výstavy fotografií. Následoval 
oběd v restauraci Shalom. 
Letos 23. května pořádala BBR slavnostní setkání u příležitosti svého 20. výročí založení. 

Česká obdoba ADL 

Známá Liga proti pomluvám (ADL), jak jsme si už řekli, je výtvorem BB. Zajímavé je, že v 
České republice – kromě Ligy proti antisemitismu (LPA) funguje i jakási česká odnož ADL, 
kterou se rozhodlo založit několik „celebrit“ - chtějí se tak bránit proti pomluvám především 
ze strany buvláru. (Korecký, Miroslav. Celebrity v ofenzivě. Známí lidé se chtějí bránit 
pomluvám inzercí a billboardy, Týden, 13. 2. 2006) 

Spolek se jmenuje „Asociace proti pomluvám“ a sdružili se v něm zpěvačka Helena 
Vondráčková, manažer Gabriel Berdár (bývalý generální ředitel Českého Telecomu) či 
spisovatel a bývalý novinář a nyní lobbista Martin Nezval, stejně jako podnikatel v cestovním 
ruchu Tomio Okamura a nejnověji i ředitel pražské záchranky Zdeněk Schwarz. 
„Sdružení vzniklo už před rokem a půl a dosud o něm mnoho slyšet nebylo. Výrazněji se 
angažovalo jen v případu zpěváka Michala Foršta, který měl v Pražském filharmonickém 
sboru čelit antisemitským výpadům. Nedávný příchod Vondráčkové či Berdára by měl 
asociaci zpopularizovat a zaktivizovat,“ píše Korecký. 
„Dnešní stav je neudržitelný. Soudní satisfakce za pomluvu se dočkáte za několik let, kdy už 
případ nikoho nezajímá. Reagovat je třeba okamžitě a pomluvu nejen vyvrátit, ale i rozkrýt 
okolnosti, které k ní vedly,“ cituje místopředsedu asociace, pražského advokáta Pavla Virága. 
Sdružení chce prý nabízet obětem mediálních pomluv právní i finanční pomoc, napadeného 
„za ruku provést džunglí mediálního světa“. Pro každý případ by mělo sestavit strategii, jak se 
bránit, přičemž sází hlavně na metodu inzerce a billboardů. 
S nápadem přišel i spisovatel Michal Viewegh, podle kterého by se mohl zřídit fond, kam by 
přispívali ti, kdo za pomluvy vysoudí větší částky, zatímco méně solventní klienti by naopak z 
fondu čerpali peníze na inzerci nebo soudní poplatky; advokáta by jim zajistila asociace. 
Poobnost s ADL není náhodná – novinář píše, že „Asociace proti pomluvám se označuje za 
českou obdobu americké Ligy proti pomluvám (Antidefamation League), která má ovšem 
poněkud jiné zaměření a nesrovnatelně větší vliv.“ 

B´nai B´rith na Slovensku 

Roku 1994 byla obnovena košická lóže "Concordia", která tak navázala na předválečnou 
činnost lóže stejného jména, která byla součástí disktriktu č. 10 – Československo (založena 6. 
12. 1931). 



Inaugurace proběhla 15. ledna 1994 v hotelu Fórum za účasti prezidenta Benta Melchiora, 
hlavního rabína Kodaně. Slavnosti se účastnil i tehdejší primátor Košic RNDr. Rudolf Bauer. 
O oživení lóže se zasloužil Samuel Kane (Kanengieser) z USA, původem ze Spišského 
Podhradia. Ten navštívil v roce 1992 Košice a projevil přání obnovit aktivity košické lóže. 
Prvním prezidentem byl zvolen Dr. Oskar Rosenberg. (Slovakia - The Concordia Lodge in 
Kosice, 25 June 2007) 

Členové košice lóže své aktivity popisují následovně: 
„Toho času máme na programe mesačné stretnutia s prednáškami o judaizme, histórii 
košického židovstva a iné témy vedeckého a spoločenského charakteru. Máme za hostí hercov, 
generálnych konzulov, veľvyslancov a významné osobnosti spoločnosti z Košíc a celého 
Slovenska. Otvorenými schôdzami dáme možnosť účasti aj všetkým členom ŽNO Košice. Na 
Pesach sa pri sederovom stole stretneme s rodinami našich členov. Prvé letné dni poriadame 
barbecue pre členov a ich rodiny, v prírode, neďaleko Košíc. Každoročne v septembri trávime 
weekend vo V. Tatrách v spoločnosti rodinných príslušníkov. Tam športujeme a utužujeme 
naše spoločenstvo. Rada sa schádza raz do mesiaca a rieši organizačné veci a chystá program 
pre členov. Aj naše kontakty s bratskými Lóžami sú časté a veľmi dobré. Stretávame sa 
osobne s bratmi a sestrami z Budapešti, Bratislavy, Prahy , Zürichu, Paríža, Londýna, Baselu, 
Frankfurtu n/M. Spolu organizujeme krátke niekoľkodňové programy.“ (Tomáš Teššer , 
prezident Lóže B´nai B´rith Concordia http://www.kehilakosice.sk/brit1.html) 

Poslední dobou iniciovala slovenská lóže Tolerancia (Bratislava) pravidelné setkávání čtyř 
středoevropských lóží – kromě bratislavské také zmíněné košické (Concordia), pražské 
(Renaissance) a budapešťské. Jedno z nich se konalo od 24. do 26. října 2008 v Bratislavě 
(Alner, Juraj. Special Meeting of the 4 Lodges in Central Europe, 09 December 2008). 
Program byl opět převážně pracovně-kulturní. Bylo také dohodnuto, že podobná setkání se 
budou konat každý rok – v roce 2009 v Košicích, o rok později v Budapešti a letos v Praze. 
Košická lóže je velice aktivní nebo spíše aktivistická – vydává například prohlášení, ve 
kterých odsuzuje údajný extremismus (když například odsoudila demonstraci pravicové 
politické formace Slovenská Pospolitost v Košicích dne 18. listopadu 2009 k dvacetiletému 
výročí Sametové revoluce) (B'nai B'rith Concordia Lodge condemns extremist rally in 
Slovakia, 25 October 2009) 

Lóže udržuje politické kontakty na nejvyšší úrovni. Teššer píše, že se konala dvě setkání s 
ministrem zahraničních věcí ohledně konference „Durban II, návštěva ministestra 
spravedlnosti po antisemitských komentářích v parlamentu a lóže také poslala otevřený dopis 
prezidentovi, premiérovi a předsedovi sněmovny v této záležitosti. 
Současným prezidentem je Juraj Alner, viceprezidentem Pavel Traubner, mentorem Peter 
Werner, aktivity ADL má na starosti Grigorij Meseznikov, finance Lubica Adamcová a 
sekretářem je Ivan Pasternak. Lóže má asi 60 členů. 
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snažil som sa nájsť aspoň čiastočnú odpoveď na Vašu otázku, avšak nič 

relevantné o konkrétnych finančných nákladoch SR na predmetný cirkus 

sa mi nepodarilo zistiť. Dôvodne však predpokladám, že veľmi nízke 

alebo zanedbateľné neboli. 

Podľa môjho názoru informácie by mohli poskytnúť tieto inštúcie: 

Štátna pokladnica SR, Kancelária Prezidenta SR, Úrad vlády SR a 

verejnoprávne médiá STV, SRo. Možno sa tak aj raz stane... 
–––––––––––––––––––––––––– 
Nemecke peniaze v akcii 
Pred rozsirenim rozhlasu pisane a tlacene slovo boli hlavnymi nastrojmi politickej propagandy. Preto bolsevici hned po 
navrate zacali skupovat tlaciarne. Ich hlavny organ Pravda zacal onedlho vychadzat v milionovych nakladoch. A na rozdiel 
od ostatnych stranickych casopisov, bolsevici rozdavali Pravdu citatelom zadarmo. Okrem toho tiez tlacili a rozsirovali 
spustu politickych a agitacnych plagatov. Tieto sa distribuovali najprv v Petrohrade a neskor v celej europskej casti Ruska. 
Bola vojna a nebolo penazi ani roboty. A bolsevici mali cim platit tlaciarov, sadzacov, kurierov, distributorov, 
propagandistov i lepicov plagatov. 
Napriek mohutnej a dobre financovanej propagandistickej kampani, bolsevici nemali podporu mas. Ale mali peniaze a vedeli, 
ze sa za ne da kupit podpora. Aspon v Petrohrade. Preto napr. platili aj svojim demonstrantom, ktori boli ochotni 
manifestovat pod ich heslami. Napr. za pokojnu manifestaciu sa platilo ucastnikom 70 rublov. Ak sa tam aj strielalo, odmena 
sla hore na 100 az 120 rublov. 
 
Julove dni 
 
Po necakanom pade tristorocnej vlady carskeho rezimu dynastie Romanovcov sa Rusko ocitlo v mocenskom vakuu. Velmi 
skoro po nastupe nepripravenej Docasnej Vlady bolo mozne vidiet, ze Rusko nie je schopne sediet na dvoch stolickach a 
bojovat naraz na dvoch frontoch. Pez ohladu na to, aka vlada by bola pri moci, Rusko nebolo schopne sucasne zvladat 
situaciu aj na frontovych poliach v Zapadnej Europe, i  stale rastuci vnutorny chaos na ruskych uliciach. Co sa tyka 
vnutorneho frontu, tento bol hadam tazsi, nez ten zahranicny. 
Ako sme spominali vyssie, udalostiam v r. 1917 predchadzalo minimalne 50 - 100 rokov vnutorneho rozkladu Ruska pocas 
tvrdo centralizovanej vlady ultra konzervativnych a zaostalych carov a ich ministrov. A tento dlhodobo progredujuci rozklad 
sa nedal napravit, ci zastavit za par mesiacov. Rusko aspon na cas potrebovalo tvrdu ruku. A nie experimenty s demokraciou, 
na ktoru obyvatelia Ruska v tom case este nedozreli. 
 
Alexander Kerensky (1881 - 1970) 
 



Tento mlady a ambiciozny pravnik mal vsetky predpoklady vyviest Rusko z vojny, chaosu a vladnej krizy. Bol to talentovany 
a charizmaticky recnik, ktory mal za sebou mandat silnej rolnickej strany Socialnych Revolucionarov - Eserov. Avsak v 
tomto velmi tazkom a kritickom obdobi, kedy bol prominentnou osobnostou Docasnej Vlady, urobil niekolko velmi 
dolezitych a nespravnych rozhodnuti. Tieto sa neskor ukazali osudne nielen pre Rusko, ale aj pre neho sameho. Na jeho 
obranu vsak treba pripomenut, ze on vtedy nevedel ani zdaleka to, co vieme dnes my. Hadam jeho najvacsim omylom bol 
fakt, ze nespravne odhadol nebezpecie opozicie sprava a zlava. Podcenil bolsevikov a precenil praviciarov - armadu. 
Bolsevikov omylom povazoval za svojich revolucnych spojencov. 
V prvom rade sa Kerensky snazil pokracovat za kazdu cenu v neuspesnej a velmi nepopularnej vojne. Odhaduje sa, ze v tom 
case dezertovalo z frontov do 2 milionov ruskych vojakov.  Preto Kerensky, vyuzivajuc svoj recnicky talent, sam, ako 
minister vojny vysiel na fronty dvihat moralku radovych ruskych vojakov. Hned nato v juni a juli 1917 nasledovala velmi 
neuspesna ruska ofenziva proti Nemecku a Rakusko-Uhorsku. Vysledkom bola este hlbsia demoralizacia a dezercie ruskej 
armady. Toto fiasko sa vzapati nato odrazilo na znacnom poklese popularity Docasnej Vlady a na nepokojoch na ruskych 
uliciach, hlavne v Petrohrade. Nasledovala seria strajkov a demonstracii, ktora vosla do dejin ako Julove Dni. 
Medzicasom britska rozviedka vynuchala spojenie medzi Nemcami a bolsevikmi v Petrohrade a upozornila Kerenskeho 
vladu. Nasledovala silna protibolsevicka kampan. Docasna Vlada aj tlac vsak vtedy povazovali bolsevikov za nic viac ako za 
nemeckych spionov. Zjavne este vtedy nevedeli, ze tito pripravuju sprisahanie a prevrat. Kerensky vtedy nechal uvaznit 
viacerych prominentnych bolsevikov, vratane Trockeho. Lenin vtedy usiel do polo-nezavisleho Finska.  
A v tomto momente sa historia Ruska dostala na klucove razcestie, kedy jedno rozhodnutie mohlo zmenit smer dejin o 180 
stupnov. Tu mal totiz Kerensky jedinecnu prilezitost uplne zlikvidovat bolsevikov: bud ich vyhnat spat,  odkial prisli, alebo 
ich proste a s cistym svedomim popravit ako nemeckych spionov. Mal na to plne pravo aj podporu verejnosti, ktore vsak 
nevyuzil. Bol k nim ovela tolerantnejsi, nez boli neskor oni tolerantni nielen k nemu, k celej docasnej vlade, ale aj k celej 
politickej opozicii mensevikov, eserov i armady. 
 
General Lavr Kornilov  (1870- 1918) 
 
Ako sa historia dalej odvijala v klucovom roku 1917, bolo stale jasnejsie, ze v tomto krizovom obdobi Rusko nebolo zrele na 
demokraciu. Demokraticke reformy Kerenskeho vlady iba dalej demoralizovali rusku spolocnost i armadu a zvysovali 
vseobecny chaos doma i na frontoch. Docasna diktatura triezvo rozmyslajucich ludi bola v tomto momente zjavne ovela 
rozumnejsia alternativa. 
A o toto sa pokusil general Kornilov v auguste 1917. Zmobilizoval cast armady, s ktorou vytiahol proti Petrohradu s 
umyslom nahradit stale klesajucu autoritu Docasnej Vlady vojenskou diktaturou. Kerensky sa tu zjavne bal o svoju vlastnu 
kozu. Neskor prehlasil, ze mal obavy, aby Kornilov neprerastol v Napoleona ruskej revolucie. Preto Kerensky prepustil z 
vazenia vsetkych uvaznenych bolsevikov, ktori mu pomohli zmobilizovat pro-bolsevicky Petrohradsky Soviet proti 
Kornilovovi. Kerensky vzapati nato vyzbrojil jednotky dobrovolnikov pod vedenim Petrohradskeho Sovietu proti 
Kornilovovej armade. (Ako sa neskor ukazalo, tymto si fakticky kupil gulku do vlasnej hlavy, ktora ho napokon minula len o 
vlasok.)  A general Kornilov v tom okamihu radsej ustupil a dobrovolne sa vzdal Kerenskemu, aby predisiel zbytocnemu 
krviprelievaniu. A v tomto momente Kerensky stratil autoritu aj podporu ruskej armady, co bola jeho posledna chyba, ktora 
specatila osud Ruska a aj jeho vlastny. 
Na rozdiel od neho my, co dnes pozname historiu ktora nasledovala vieme, ze Kornilovova vojenska diktatura by bola byvala 
daleko lepsia alternativa, nez lavicova diktatura zabednenych a krvilacnych fanatikov - bolsevikov. Kornilov, ktory sa 
nakoniec sam a dobrovolne vzdal Kerenskemu, sa tu prezentoval ako poctivy vlastenec, ktoremu viac lezal na srdci osud 
Ruska, nez jeho vlastna kariera a napokon aj zivot. Takehoto kroku Lenin ani jeho nasledovnici neboli schopni. Kerensky sa 
sice obaval Kornilova ako mozneho buduceho Napoleona ruskej revolucie. Avsak vdaka jeho naivnej hluposti sam nepriamo 
dosadil na tron Lenina. Z tohoto sa nakoniec vyklul daleko horsi diktator, zradca a nepriatel revolucie, a tiez ovela horsi 
expanzionista, nez bol Napoleon. 
 
Docasna vlada bez ochrany a podpory 
 
V Kornilovovej afere, kedy sa Docasna Vlada spojija s bolsevikmi proti schopnemu a respektovanemu ruskemu generalovi, 
stratil Kerensky dolezitu podporu armady. A na druhej strane, vytrvalou snahou pokracovat v nepopularnej a vycerpavajucej 
vojne stratil Kerensky podporu mas. A tieto chybne kroky Docasnej Vlady nahnali vodu na mlyn bolsevikom.  
Bola to vsak len a doslova "dosasna" vlada, preto sa cakalo na vysledky pripravovanych volieb v novembri 1917. Vtedy sa 
mala zostavit nova vlada podla volebnych mandatov prvych demokratickych volieb v Rusku. Najsilnejsimi stranami boli 
vtedy Socialni Revolucionari - Eseri, ktori zastupovali rolnikov. A potom Mensevici, co bolo vlastne stredne kridlo 
socialnych demokratov. Lave kridlo - bolsevici, napriek ich rozsiahlej propagandistickej kampani, nemali v tychto volbach 
ani sancu dostat sa do vlady. 
Preto bolsevici zorganizovali ozbrojeny puc na predvecer tychto volieb v novembri 1917. Kerensky im predtym pomohol 
vyzbrojit ich vlastnych ludi proti sebe samemu. Okrem toho armada bola na frontoch. Preto v Petrohrade vtedy nebolo 
ziadnej organizovanej sily, ktora by bola schopna branit vladu. Jedina ozbrojena zlozka armady, ktora sa vtedy nachadzala v 
Petrohrade, posadka kriznika Aurora, bola uz v rukach bolsevikov. Velmi pravdepodobne si ich kupili uplatkami a prislubmi 
dolezitych postov v buducej bolsevickej vlade. 
 
Novembrovy puc bolsevikov 
 
Kratko pred pripravovanym pucom sa zamaskovany Lenin (bez brady a s parochnou) vratil z Finska do Petrohradu. A hned 
nato v noci pred bolsevickym utokom na Zimny Palac, kde sidlila Docasna Vlada, ozbrojene jednotky Petrohradskeho 
Sovietu obsadili vsetky dolezite strategicke body v Petrohrade. 



Samotny utok na Zimny Palac nebol ani zdaleka taky razny a organizovany, ako sa nam snazili nahovorit tendencne 
sovietske filmy. Skor to bol material pre dobru grotesku. Docasnu Vladu vtedy naozaj udatne ale marne branili dobrovolnici. 
Boli to doslova a do pismena zeny a deti - Zensky Batalion, kadeti (junkeri) a par vojnovych invalidov.  A dezorganizovane 
zlozky pro-bolsevickeho Petrohradskeho Sovietu a vojenskej posadky z Kronstadtu proste nemali guraze strielat do zien a 
deti. Lenin vtedy pobehoval po Petrohrade zamaskovany so zafacovanou hlavou, ako by bol prave vstupil do zubnej 
ambulancie. A este pritom, aby ho nechytili, predstieral, ze je opity. 
Kerensky, prezleceny za srbskeho dostojnika, utiekol zo Zimneho Palaca v americkom diplomatickom aute. Snazil sa nato 
zmobilizovat kozakov proti bolsevikom a na obranu Docasnej Vlady, ktora netrpezlivo cakala na ich pomoc v Zimnom Palaci. 
Ale narazil na hluche usi kozackej Tretej Kavalerie, ktora mu nemohla zabudnut, ze ich kedysi, pocas Kornilovovej afery, 
nazval zradcami revolucie. Ani to, ze Kerensky potom uvaznil oblubeneho generala Kornilova, plus dohnal ich milovaneho 
generala Krymova k samovrazde. Podobne sa Kerensky nedockal ziadnej pozitivnej odpovede od ruskych generalov na 
zapadnych frontoch: "Teraz vidis, ako sa ti odplatili bolsevici za to, ze si sa s nimi spojil proti nam." 

++++++++++++++++++++++++++ 

Česká republika a svobodní zednáři  

Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 1.12.2011 | Rubrika: ZA OPONOU 

 

Předchozí díl (Svobodní zednáři a Československo) jsme zakončili „uspáním“ zednářských 
lóží v roce 1951. Než se zaměříme na novodobé české zednářství, zmiňme se alespoň stručně 
o tom, co obnově zednářských lóží v Československu předcházelo. 
 
Následující řádky jsou kompilací vzniklou na základě podrobné rešerše zmínek o zednářství v 
českém tisku od 90. let až do současnosti a v některých „nekomerčních“ publikacích o 
zednářství. 
 
Během totality 
 
První pokusy založit ilegální lóži v Československu nastaly roku 1988, ještě za komunistické 
éry, vzpomíná český zednář Ivan O. Štampach. Se zdarem se přirozeně nesetkaly. Štampach, 
který už tehdy chtěl vstoupit k svobodným zendářům, tvrdí, že to bylo za minulého režimu 
vpodstatě nemožné – přežívalo jen pár starých svobodných zednářů z dob první republiky, 
kteří se neformálně scházeli a věděli o sobě, ale založit lóži bylo nemožné. 
 
Petr Ort ve své knize „Svobodné zednářství jako politické hnutí sui generis“ tvrdí, že v letech 
1951 až 1990 – pokud se doposud podařilo zjistit – v Československu žádná lóže nepracovala. 
Z dob první republiky přežilo jen několik zednářů. Zednářské chrámy byly zničeny nebo 
přestavěny, ze zednářských písemností zbyly trosky – zednářské archivy a dokumentace 
jednotlivých lóží skončily už za války v rukou Gestapa. 
 
Zatímco v Československu se svobodozednářské lóže „uspaly“, z řad emigrantů se za 
hranicemi země podařilo několik nových lóží vytvořit. Do exilu totiž odešly až dvě stovky 
zednářů, takže například v Německu vznikly české lóže „Masaryk“ v Mannheimu a „U Tří 
Hvězd“ v Mnichově. V druhé zmíněné působil například herec Martin Štěpánek, jak si 
ukážeme později. 
 
Zednáři tvrdí, že byli komunistickým režimem pronásledováni, což je pravda ale jen částečně. 
Určitě nebyli pronásledováni takovým způsobem, jako za nacistického režimu, kdy Gestapo 
velice přísně pátralo po seznamech zednářů, jednotlivé zednáře si předvolávalo k výslechu a 



být zednářem byla přitěžující okolnost. Během komunismu zednářství takto přísně stíháno 
nebylo. Když po převratu Velká rada žádala komunistickou vládu o další povolení činnosti 
svobodných zednářů v Československu, vláda souhlasila jen za podmínky, že zednáři připustí 
účast policejních úředníků na svých setkání. To zednáři odmítli a proto se v roce 1951 raději 
sami rozešli (Ort, str. 90). 
 
České zednáře ale StB sledovala a monitorovala. Monitorovala je i KGB. Zpravodajské 
služby bývalého Sovětského svazu vedly od roku 1978 seznamy zhruba 200 tisíc osob, které 
byly označeny za nepřátele socialismu, včetně zhruba tří desítek tisíc osob, které se 
pohybovaly na území Československa. Vesměs šlo o cizince, ale najdeme mezi nimi i několik 
desítek Čechů. 
 
Jednou ze sledovaných kategorií byli zednáři. „Například tam byla kategorie teroristů, 
kategorie únosců, pracovníků a spolupracovníků zpravodajských služeb členských zemí 
Severoatlantické aliance a dalších nesocialistických zemí, kategorie pracovníků v centrech 
ideologické diverze, za které bylo třeba označeno rádio Svobodná Evropa, kategorie sionistů, 
zednářů, kategorie dobroželjatělů, nastrčených zájemců o spolupráci se sovětskými tajnými 
službami z tak zvaných nepřátelských zemí a podobně,“ upřesnil dokumentarista Úřadu 
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) Prokop Tomek. (apb. Češi na 
seznamech ruských tajných služeb, Právo 2. 2. 2004). 
 
Na druhou stranu někteří autoři naznačují, že vliv si zednáři stále drželi, a to i během 
komunismu. Existují staré pražské rodiny, které byly u moci za jakéhokoli režimu a jejichž 
členy a potomky najdeme jak v KSČ padesátých let, tak v událostech kolem Pražského jara 
´68, stejně jako posléze v Chartě 77, aby nakonec vpluli do vod nového posametového 
režimu, stali se jeho vůdčími představiteli a obsadili všechny možné i nemožné funkce. Mnozí 
z nich byli zednáři. 
 
Analýzu Miroslava Dolejšího nemusí mít někdo rád, ale ´na každém šprochu pravdy trochu´, 
říká se. Dolejší o Chartě 77 napsal: "Řídilo ji přibližně 70 až 85 lidí, jejich jádrem bylo 42 
mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla 
vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými a podobnými 
svazky (zájmové a finanční nevyjímaje). Jsou to především rodiny: Havlových, 
Dienstbierových, Pithartových, Šabatových - Uhlových - Müllerových - Tesařových, 
Němcových, Paloušových, Bednářových, Kynclových, Hromádkových, Dobrovských, 
Rumlových, Mlynářových, Pelikánových, Slánských, Šternových-Kantůrkových, 
Freundových, Tominových, Korčišových, Paynových, Kocábových, Placákových, 
Princových, atd. Všechny tyto více nebo méně rozvětvené rodiny jsou komunisté nebo jejich 
potomci, svobodní zednáři a jejich potomci, a židé. Nyní přibližně 180 členů těchto rodin, 
jejich příbuzných a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších státních, diplomatických a 
hospodářských funkcích státu," psal bývalý vězeň komunistických žalářů na začátku 90. let. 
 
Publikace „Svobodné zednářství“, jejíž autor se skrývá za zkratkou SVAM, si všímá Charty 
77 jako takové a popisuje ji jako plošnou, polotajnou až tajnou organizaci, bez 
diferencovanější struktury, jejímž členem se stává ten, kdo k jejímu prohlášení připojí podpis. 
Z hlediska sociálního složení v Chartě převládali umělci a lékaři (v poměru zcela opačném 
než v jakém jsou zastoupeni v celé společnosti), měla specifickou instituci „mluvčích“, kteří 
se štafetově střídali a celým svým posláním směřovala k vytváření paralelních struktur. Autor 
se odkazuje na eseje Václava Havla, ze kterých vyplývá, že Charta je něčím víc než jen 
lidským dílem, totiž „něčím mystickým“. Navazuje na odkaz T. G. Masaryka a jen v ní je také 



možno realizovat program ´rovnost – volnost – bratrství´. Disidentské hnutí tak tvořilo jakousi 
kontra-elitu, což bylo důležité ve chvíli, kdy komunistický režim ustupoval ze svých pozic – 
měl tak alespoň jistotu, že nenastane anarchie (str. 57). Martin C. Putna tvrdí, že autorem 
anonymní publikace je brněnský dominikán Tomáš Bahounek. (Putna, M. C. A zednáři jsou 
všude, Literární noviny, 27. října 1994) 
 
Komunismus přežilo celkem 28 zednářů, zasvěcených za první republiky, kteří pak stáli u 
zrodu obnovených lóží po listopadovém převratu. Jedním z nich byl i prof. MUDR. L. 
Syllaba, syn jednoho ze zakladatelů lóže “Národ”, který se stal prvním velmistrem obnovené 
Veliké lóže. Zemřel až roku 1998. 
 
Obnovení lóží 
 
Lóže u nás byly obnoveny až v roce 1990. S jejich otevřením opět pomohli zednáři z Evropy, 
převážně z Francie. Německé lóže byly prý vytíženy obnovou lóží v NDR. Aktivní ale byli i 
zednáři britští i čeští exiloví – emigrantská lóže Masaryk oslovila dosud žijící české zednáře a 
vyzvala také zednáře českého původu ve světě, aby při obnově českého zednářství pomohli. 
 
Jako první přijela do Prahy už na počátku roku 1990 delegace Velkého francouzského 
Orientu. Velmistr "Grand Orient de France", tj. hlavní francouzské velkolóže, J. P. Ragache, 
byl tehdy v Praze přijat s velkými poctami ministerským předsedou, místopředsedou 
federálního shromáždění a pražským primátorem. Dostalo se mu také nevídaného prostoru v 
Československé televizi. 
 
Velmistr zde jednal o obnovení zednářských struktur, v Praze se setkal s 24 žijícími zednáři, 
původně zapojenými do francouzské lóže, vesměs důchodci, dřívějším povoláním většinou 
lékaři nebo architekty. Krátce po své misi obdržel až 1200 nových přihlášek do lóže. 
 
Činnost francouzských zednářů na počátku devadesátých let popisuje Ort (str. 92): „Největší 
kus práce na obnovení systému svobodného zednářství v Československu vykonal již tradičně 
´Velký Orient francouzský´. Již na počátku roku 1990 vyslal do Prahy misi svobodných 
zednářů českého původu nebo česky mluvících, která měla za úkol vyhledat vhodné kandidáty 
na zasvěcení. Tito zednáři jednak uveřejnili několik rozhovorů v tisku (březen 1990 – Mladá 
fronta, Svobodné slovo, Reflex, Mladý svět apod.), jednak uspořádali konferenci na téma 
svobodného zednářství. Tato konference se konala v dubnu 1990 v přednáškovém sále 
Občanského fora v ulici 28. října a o tom, jaký význam jí francouzští zednáři přikládali, 
svědčí i to, že na ni vystoupil tehdejší veleosvícený mistr  ´Velkého Orientu francouzského´J. 
P. Ragache.“ 
 
Svoji činnost zahájili zednáři symbolicky 17. listopadu 1990 v Martinickém paláci na 
Hradčanech. Zde založili nejprve první řádnou lóži, poté ji rozdělili na tři jednotlivé lóže a z 
nich vytvořili obedienci „Velikou národní lóži československou“ (po rozdělení federace se 
přejmenovala na „Velkou lóži České republiky“). Ta dnes zahrnuje dvanáct lóží (například 
Národ, Dílo, U Tří Hvězd, Alfons Mucha) a v nich více než 350 zednářů. Patří k ní i dvě 
slovenské lóže (Ján Kollár). 
 
Tito zednáři více lpí na tradicích, věří ve velkého Architekta vesmíru a řídí se principy a 
zásadami z kolébky svobodného zednářství – Anglie. Mají úzké vazby na Velikou Lóží 
Anglickou (ta sdružuje na sto lóží po celém světě). 
 



Paralelně se vyvíjely i zednářské lóže napojené na Francii, které mají liberálnější názory a 
volnější zásady, uznávají i ateismus a některé z jejich lóží přijímají bez problémů ženy. 
 
Až do roku 1993 tak náležely dvě pražské a jedna brněnská lóže pod “Velký Orient Francie” 
(Grand Orient de France), od roku 1993 pak z něj byly vyvázány a pod jeho záštitou založily 
“Veliký Orient český”. Ten byl se svými více než sty členy druhou největší českou obediencí, 
než se roku 2008 sloučil s “Velkou lóží České republiky” (Zídek Petr. Ze života českých 
zednářů, Lidové noviny, 9. 9. 2006). 
 
Do Velkého Orientu českého patřily lóže Lípa, Comenius, Cestou světla, Bratrství a Dílna 
lidskosti (na Slovensku lóže Humanizmus). 
 
Ort opět popisuje, jak přesně k založení lóží spadajících pod Francii došlo: podle kusých 
informací z francouzského tisku prý už zmíněný J. P. Ragache založil z vybraných kandidátů 
a navrátivších se emigrantů první lóži ´Velkého orientu´. V následujících dvou letech došlo k 
založení dvou lóží ´Velkého orientu´v Brně, Plzni a Ostravě a dalších velkých městech a 
následně i k vytvoření obedience ´Velkého orientu československého, který se po rozpadu 
ČSFR transformoval na ´Velký orient český´.“ (str. 92) 
 
Když 9. května 1993 proběhla tisková konference, na které se zednáři veřejně představili, 
bylo zástupcem velmistra francouzské obedience Velkého Orientu Jacquesem Oreficem 
konstatováno, že jich v České republice žije sto a setkávájí se v Praze, Brně a Plzni ve čtyřech 
lóžích nejnižších stupňů (Rudé Právo, 10. 5. 1993). 
 
Jiní francouzští zednáři (zednáři Velké Národní Lóže Francie) „vnesli světlo“ (tedy zaštítili) 
do „Velké lóže zemí českých“. Ta měla v roce 2008 tři lóže a zhruba šedesátku členů. Stejná 
francouzská velkolóže založila smíšenou obedienci „Humanitas Bohemia“, ve které „pracuje“ 
asi 50 lidí – smíšená je proto, že na rozdíl od prvních tří zmíněných českých velkolóží, které 
jsou striktně mužské, tato přijímá i ženy. 
 
Ort ještě zmiňuje zednáře organizované ve „Velkém Orientu italském“ (str. 92). 
 
Ženy přijímá i na Belgii napojená „Lóže Řetěz spojení“, která měla k roku 2008 56 členů. 
Patří do mezinárodního smíšeného řetězce „Droit humain“ (Lidské právo). 
 
V květnu 2001 pak byla s pomocí „Grande Loge Féminine de France“ založena čistě ženská 
lóže „Via lucis“, která se však již v roce 2003 rozpadla. 
 
Lóže velice rychle početně narostly a to především proto, že byl o vstup do prestižního spolku 
velký zájem, umocňovaný navíc například verbovací kampaní. „Myslím, že šlo o Velký 
Orient Český, kde vyšel v Respektu dlouhý článek, který končil také, nebo někde tam byla v 
rohu nějaká adresa, na kterou je možno se přihlásit. V zednářských kruzích se to potom 
kritizovalo, že toto není standardní způsob,“ přiznal Štampach. 
 
Ten také popsal další, méně známou, příhodu, která naznačuje, že porevoluční katolická 
církev byla k zednářům smířlivá: 
 
„Pamatuji si na hezký příklad z dob, kdy to byly mé začátky ve svobodném zednářství, kdy 
přijel do Prahy s nějakou přednáškou ze svého oboru páter Ceautieux, který tehdy byl, nevím, 
jestli ještě dneska je, takovým nejbližším papežovým spolupracovníkem v teologických 



otázkách, ta jeho funkce se jmenuje magister apoštolského paláce. On přímo bydlí jako ve 
stejném domě ve Vatikánu jako papež a je mu neustále k dispozici. Tento pán veřejně, to 
nejde o žádné spiknutí, ale veřejně psal mnohokrát příznivě o svobodném zednářství, byl 
stoupencem co nejtěsnější spolupráce. A při té jeho návštěvě ho kontaktovali zdejší zednáři a 
sedli si s ním a debatovali s ním a pozvali ho do jednoho bytu, kde ještě tehdy, protože to ještě 
nebylo všechno rozvinuté, byla uložena knihovna Velké Lóže České republiky, kterou si 
prohlédl, poseděl, podebatoval o možnostech, vyslovil se, že si myslí, že se to bude vyvíjet do 
budoucna příznivě, a rozloučili se.“ (pořad Vertikála, ČT2, 2. 12. 2003) 

 
Jak lóže fungují dnes 
 
V roce 2006 přinesly Lidové noviny obsáhlý a podrobný přehled lóží, které fungují na území 
České republiky. Přehled byl součástí velkého tematicky zaměřeného textu, který se věnoval 
novodobému českému zednářství. 
 
Šlo po dlouhé době o první větší ucelený text o zednářích, který vyšel ve sdělovacích 
prostředcích v souvislosti s tím, že ministrem kultury se tehdy stal svobodný zednář Martin 
Štěpánek a zednáři tak spustili jakousi pomyslnou mediální „kampaň“ za své zviditelnění - a 
odbourání předsudků. 
 
Z informací v LN vyplynulo, že k září 2006 v České republice aktivně působilo 23 lóží, které 
měly dohromady asi 570 - 590 členů. Dnes se počet českých zednářů odhaduje na zhruba 700. 
Ort udává počet 1000-1200 (str. 92). 
 
Z toho patnáct lóží je v Praze, ostatní v dalších městech - například v Brně, Plzni, Českých 
Budějovicích, Ostravě, Mariánských Lázních či Litoměřicích. 
 
Redaktor Petr Zídek tehdy oslovil všechny zde fungující zednářské směry (tzv. obedience) a 
sestavil seznam, který je uveden níže (Zídek, Petr. O politický vliv nemáme zájem, Lidové 
noviny, 8. 9. 2006) 
 
Konstatoval, že v současné době jsou zednáři u nás rozděleni do pěti směrů (obediencí), které 
se „liší zejména tím, zda přijímají ženy a zda používají při rituálech svatou knihu.“ 
 
Podle Zídka „dominantní, tzv. regulérní, zednáře reprezentuje „Veliká lóže České republiky“, 
která v té době měla 300 členů v ČR a 50 na Slovensku. 
 
Menší „Velký Orient český” měl asi sto členů a další tři menší obedience („Velká lóže zemí 
českých“, „Humanitas Bohemia“ a „Lóže Řetěz spojení”, která spadá pod mezinárodní „Droit 
humaine“) mají každá 50-60 členů. 
 
„Hlavní zednářské proudy jsou dnes u nás dva. ´Velká lóže České republiky´ vychází z 
britských tradic, vyžaduje víru v Boha (Velkého stvořitele) a nepřipouští členství žen. Na 
francouzskou tradici navazuje lóže ´Veliký Orient český´, která vznikla roku 1993. Zaměřuje 
se na společenské problémy, víru v Boha od svých členů nežádá a k členství žen má přístup 
vcelku uvolněný,“ píše Zídek. 
 
Vyjmenovává také názvy některých nejznámějších českých lóží: Lóže „Comenius 17. 11. 
1989“ (Praha), „Dílna lidskosti“ (Praha), „Cestou světla“ (Brno), „Lux in tenebris“ (Ostrava), 



„Bratrství” (Podivín) či „Sluneční kámen“ (Horoměřice). 
 
Následuje Zídkův přehled velkolóží: 
 
1. Veliká lóže České republiky 
 
počet členů asi 350 (z toho asi 45 na Slovensku) 
počet lóží 12 (z toho 2 na Slovensku) 
sídla lóží Praha (7), Bratislava (2), Plzeň (1), Mariánské Lázně (1), Brno (1) 
velký mistr prof. Petr Jirounek 
ženy nepřijímá 
zásady pracuje podle regulérních zásad (svatá kniha) 
mezinárodní uznání Velká anglická sjednocená lóže a 153 dalších regulérních velikých lóží 
 
V Praze je například jedna lóže frankofonní, další anglofonní, stejně jako lóže pro německy 
mluvící. Jedna ze dvou bratislavských lóží je také vícejazyčná. V Praze také pracuje jedna 
badatelská lóže, jejíž členové kromě jiného studují staré i některé mladší historické 
dokumenty a výsledky publikují pro interní potřebu. 
 
Obnovení lóže v Mariánských Lázních před časem zaznamenala i média: 
 
“Zednářská lóže ´Goethe v údolí míru´ byla obnova v Mariánských Lázních. Po 64 letech tak 
navázala na tradice lóže ´Goethe zum Tale des Friedens´, založené 17. května roku 1925. Tato 
předválečná lóže ukončila svou činnost krátce před obsazením československého pohraničí 
nacisty v roce 1938. Obnovená lóže v Mariánských Lázních působí v rámci Velké lóže České 
republiky. Bude rozvíjet kontakty se svobodnými zednáři z celého světa. Slavnostního 
obnovení lóže v sobotu 21. září se zúčastnilo přes 100 svobodných zednářů z České 
republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Španělska, Izraele a 
Argentiny,” informoval Chebský deník z 25. 9. 2002 v článku „Zednářská lóže Goethe v údolí 
míru je obnovena“. 
 
2. Velký Orient český 
 
počet členů přes 100 
počet lóží 6 (z toho 1 uspaná) 
sídla lóží Praha (2), Brno (1), Ostrava (1), Horoměřice (1), Podivín (1) 
ženy nepřijímá 
zásady liberální (nevyžaduje svatou knihu), 5 lóží ovšem pracuje regulérně 
mezinárodní uznání Grande Orient de France a jím uznané Orienty 
 
3. Velká lóže zemí českých 
 
počet členů asi 60 
počet lóží 3 
sídla lóží Praha (2), Brno (1) 
ženy nepřijímá 
zásady pracuje podle regulérních zásad 
mezinárodní uznání Grande loge de France 
 
4. Humanitas Bohemia 



 
počet členů asi 50 
počet lóží 4 
sídla lóží Praha (2), České Budějovice (1), Litoměřice (1) 
ženy přijímá (3 lóže smíšené, 1 mužská) 
zásady pracuje podle liberálních zásad 
mezinárodní uznání původně založena italskou velkou lóží, dnes v řetězci Catena 
 
5. Lóže Řetěz spojení 
 
počet členů 56 
počet lóží 1 
sídla lóží Praha 
ženy přijímá, tvoří asi 70 % členů 
zásady pracuje podle liberálních zásad 
mezinárodní uznání Droit humaine (sídlo v Paříži) 
 
Sociální profil členů 
 
Průměrný věk členů lóže, kterou vede Petr Jirounek, je asi 60 let. Je v ní téměř 20 členů 
starších 70 let, nejstaršímu je dokonce 95 let. „Na tyto významné osobnosti českého 
zednářství jsme však náležitě hrdí. Jsou to totiž ti, kteří přežili 40 let komunistického temna a 
někteří i předtím protektorát,“ tvrdí velmistr. 
 
Druhou, početnější skupinu, tvoří členové ve věku mezi třiceti až padesáti lety. 
 
Většina lóží pracuje v Praze nebo ve větších městech. Zájem o vstup do řádu však projevuje 
mnoho lidí i z menších měst či z venkova, ti proto zatím musí dojíždět do Prahy, nebo do 
Mariánských Lázní, Brna či Bratislavy, kde konkrétně VLČR působí. 
 
Mezi zednáři je údajně mnoho vysokoškoláků, ne ale proto, že by vysokoškolské vzdělání 
bylo podmínkou pro vstup, ale vyplývá to spíše z historické tradice českého zednářství. „Až 
donedávna si zednáři vybírali nové členy téměř výhradně mezi svými dobrými přáteli; tím 
zůstávalo složení lóží poměrně homogenní,“ vysvětluje Jirounek. 
 
Obecně ale věk nově přijímaných většinou začíná těsně před třicítkou a končí kolem 
čtyřicítky. To ale neznamená, že do lóže nemohou být přijati i lidé mladší (od 21 let) nebo 
výrazně starší. 
 
Z hlediska profesí jsou často zastoupeni lékaři, umělci, stavaři a architekti, vysokoškolští 
učitelé, právníci, podnikatelé a novináři. Jak si ukážeme později, i politici. 
 
Zednářství není uzavřeno ani ženám, ačkoli podle tradičního ritu jde o výhradně mužský řád. 
V České republice jsou ale dvě z pěti obediencí smíšené. Čistě ženská lóže existovala v letech 
2001-2003, ale rozpadla se pro vnitřní neshody. 
 
Program českých zednářů 
 
Stručně se o něm zmiňuje pouze Ort, byť poznamenává, že není znám, jisté je jen to, že musí 
vycházet z Andersonovy Konstituce (a jak argumentuje v celé své knize, jedná se o politický 



program) a „bude její aplikací na české poměry“ (str. 92). „Semestrální programy 
jednotlivých lóží se potom, údajně, orientují na aktuální politické a ekonomické otázky typu 
tolerance a rasismu, řešení nezaměstnanosti, podpoře vstupu do Evropské unie apod.“ 
 
Podle Orta může být praktický dopad „ložových prací“ ve více rovinách – vzhledem ke 
značnému zastoupení zejména liberálních zednářů v orgánech EU a v jednotlivých národních 
vládách mohou čeští zednáři u svých bratří jednak do jisté míry lobbovat, jednak je mohou 
přímo a objektivně informovat o jednotlivých dílčích otázkách. 
 
Ort se dívá spíše do budoucna, když předpokládá, že dalšími úkoly zednářů bude nárůst 
členské základny až na několik tisíc, dokončení kompletní zednářské organizace včetně 
„kapituly“ (organizace zednářů vyšších stupňů – ty prý dosud nejsou známy ani doloženy) a 
stavby nebo obnovy zednářských chrámů. Odvolává se přitom na Belgii nebo Rakousko, které 
by mohly být pro české zednáře vzorem, protože jde o zhruba stejně velké země. 
 
„Vedle těchto základních, organizačních úkolů budou muset čeští zednáři řešit i úkoly 
politické. Velmi náročná bude pomoc sousedním zemím, zejména těm na východě Evropy. 
Byli a jsou to hlavně čeští zednáři, kteří se významně podílejí na obnově slovenského a 
ukrajinského zednářství. Tato činnost bude jistě pokračovat ještě mnoho let. Čeští zednáři 
budou dále materiálně i jinak podporovat ´patronátní´ lóže, školit a iniciovat do vyšších 
stupňů místní zednáře a pomáhat jim v jejich integraci do světového zednářství,“ píše Ort (str. 
94). 
 
Ort píše svou knihu v době očekávaného vstupu České republiky do EU, proto ve svém 
výhledu do budoucna předpokládá, že vstupem do EU a masivním přílivem zahraničních 
investic, „které bude třeba v České republice nějakým způsobem realizovat“ dostanou čeští 
zednáři další úkoly. „O tom, zda i zde budou hrát zednáři nějakou roli lze pro ilustraci zmínit 
jednu mezinárodní ropnou společnost, podnikající i v České republice, jejíž celé vedení tvoří 
údajně výhradně svobodní zednáři.“ (str. 94) 
 
Zednářské chrámy 
 
Svobodné zednářství není v západních zemích tak neveřejnou záležitostí jako u nás, zednáři 
se k svému členství v lóžích hrdě hlásí, o čemž svědčí i honosné zednářské chrámy. V České 
republice zednáři dlouho žádný takový neměli a to především z důvodů finančních. Až do 
roku 2005 se scházeli výhradně v pronajatých prostorách. 
 
Dnes už mají vlastní, byť v porovnání s tím, co mají k dispozici zednáři v zahraničí, jsou to 
spíše prostory skromné. A to platí jen pro pražské zednáře - zednáři z ostatních regionů jsou 
stále odkázáni na pronájmy. 
 
A kde je tedy český zednářský chrám? Jeden se nachází na Vinohradech. Jedná se o 
jednoduchý prostor v přízemí, kde jsou kanceláře a konferenční místnosti. 
 
„Pořádáme tam semináře a přednášky. Když se koná slavnostní rituál, proměňuje se v chrám,“ 
říká Ivan Boháček, vedoucí redakce časopisu Vesmír a jeden z českých zednářů. (Šlerka, 
Josef. Zastávat se práva a spravedlnosti, Blanenský deník, 18. 12. 2006) 
 
Sloučení velkolóží 
 



Významnou událostí nejen na české zednářské scéně, ale i z hlediska zednářství evropského, 
se stalo sloučení dvou největších zednářských uskupení, národní Veliké lóže České republiky 
a Velikého Orientu českého, ke kterému došlo 8. března 2008. 
 
O sloučení informoval média tajemník Veliké lóže České republiky Vojtěch Ort, takže 
události se patřičně věnovaly i sdělovací prostředky. Na zasedání v jednom z historických 
pražských sálů (místo zůstalo utajeno), kterého se zúčastnilo asi 140 lidí, včetně velmistrů z 
Rakouska, Německa nebo Polska, došlo k „unikátnímu“ spojení dvou křídel, z nichž obě měla 
své vlastní mezinárodní vazby a tradice a v zahraničí jsou často považovány za svým 
způsobem rivaly. „V zednářském světě je to vysoce sledovaná událost,“ řekl k tomu tehdy 
Ort. 
 
Konkrétně se tekdy k původním 13 lóžím spadajícím pod Velikou lóži České republiky 
připojilo 7 lóží Velkého Orientu českého. Spojená velká lóže, které zůstal název Veliká lóže 
České republiky, tak dosáhla zhruba pěti set členů. Jednání o sloučení se vedla téměř tři roky 
a jejich průběh byl konzultován i s autoritami v zednářském ústředí v Londýně. Veliký Orient 
český sloučením zanikl (Zídek, Petr. Čeští zednáři dnes mají „slučovací sjezd“, Lidové 
noviny, 8. 3. 2008). 
 
Veliká lóže České republiky je přímým pokračovatelem prvorepublikové Národní Veliké 
Lóže Československé, která byla založena v roce 1928 a jejímiž členy byli mimo jiné Edvard 
Beneš, Jan Masaryk, Alfons Mucha nebo předkové bývalého prezidenta Václava Havla. 
Velký Orient český byl založen Velikým Orientem francouzským počátkem 90. let, jak jsem 
zmínil výše. Spojení se týkalo nejen České republiky, ale i Slovenska. Zednáři si od 
sjednocení obou velkolóží slibovali především větší společenskou prestiž, posílení vlastní 
organizace i ukončení stavu, kdy dvě organizace usilovaly o tentýž cíl. 
 
Rozdíl mezi oběma velkolóžemi popsal už v roce 2006 velmistr Velké lóže České republiky 
(VLČR) Petr Jirounek takto: 
 
„Dne 14. září 1929 Velká anglická sjednocená lóže (UGLE) jednou provždy definovala 
podmínky zednářské regularity. Obsahují určitý počet základních kritérií, tzv. Landmarks 
neboli Mezníků. Jejich vydáním chtěla UGLE hlavně zabránit vzniku dalších nezávislých 
obediencí na svém vlastním teritoriu. Pátý Mezník totiž definuje teritoriální exkluzivitu, podle 
které nemůže na stejném teritoriu pracovat více než jedna Veliká lóže. Všechny ostatní jsou 
považovány za neregulérní. V českých zemích a zatím i na Slovensku je jedinou Velikou lóží 
uznanou UGLE právě Veliká lóže České republiky, která byla uznána a udržuje přátelské 
vztahy dnes již se 156 regulérními Velikými lóžemi na všech kontinentech. Tuto koncepci 
však nepřijali zejména zednáři francouzští, kteří tolerují koexistenci několika různých 
obediencí na svém území. Některé z nich pronikly i na naše území. Oficiálně s nimi žádné 
styky nemáme, avšak v profánním životě členové všech obediencí mezi sebou udržují velice 
přátelské vztahy. V současné době dochází ke značnému sblížení mezi VLČR a ostatními 
obediencemi na našem území. Přesný počet členů tzv. neregulérních lóží neznám, myslím 
však, že je jich asi 150.“ 
 
Datum slavnostního sjednocení bylo zvoleno jako dar tehdejšího velmistra k nedožitým 106. 
narozeninám bývalého velmistra prof. Jiřího Syllaby. 
 
Jak z výše řečeno vyplynulo, sloučení zednářských organizací se nezúčastnily další tři 
obedience, které u nás působí. Ty však mají dohromady jen 150-200 členů. Kromě Velké lóže 



českých zemí je však u dalších dvou splynutí s hlavním proudem prakticky vyloučeno 
především proto, že přijímají do svých řad i ženy, což tradiční zednáři odmítají. Zároveň se 
sloučením měla vzniknout také nová distriktní Velká lóže slovenská, což je předpoklad pro 
budoucí osamostatnění slovenských zednářů, kteří doposud spadají pod Velikou lóži ČR, 
psalo se tehdy v médiích. 
 
Nebylo to ale první oficiální rejdění zednářů u nás – už o rok dříve, v roce 2007, se v Praze 
konalo Evropské fórum svobodných zednářů. Na něm byl mimo jiné zvolen (respektive 
nastolen) právě nový velmistr Petr Jirounek (Jiřička, Jan. Očistná koupel džentlmentství, MF 
plus, 18. 5. 2007) 
 
Média akci popsala jako sraz, který „neměl v našich zemích obdoby od konce 2. světové 
války. Sešlo se zde přes dvacet velmistrů velkých lóží, kteří diskutovali o spolupráci s novými 
východoevropskými lóžemi a o tom, jestli by se měly více otevřít veřejnosti.“ 
 
„Na konferenci přijelo asi čtyřicet účastníků, často přímo velkých mistrů, což je známka, že 
naše veliká lóže má ve světě dobré postavení. Měli jsme obrovské štěstí, že jsme si od roku 
1923, kdy byla Veliká lóže ČR založena, udrželi díky krajanským lóžím kontinuitu i po celou 
dobu komunismu. Takže se na nás ze zahraničí obracejí jako na jednu z důvěryhodných 
velikých lóží střední a východní Evropy. Zednářství se po tři sta let existence prakticky 
nemění, takže přece jen v sobě má určitou zatuhlost. Regulérní zednáři na celém světě 
podléhají Veliké lóži anglické a musíme vždycky jednat tak, aby s tím souhlasila. Tento 
princip jsme se na fóru snažili zjednodnodušit a nastolit lepší důvěru,“ popsal Jirounek smysl 
setkání. 
 
Podle prof. dr. Rüdigera Templina, náměstka velikého mistra ze Spojených Velikých lóží 
Německa, bylo „evropské zednářské fórum v Praze dalším setkáním zednářů ze Západu se 
členy z východní Evropy, což je nesmírně důležité. Současná situace v Evropě je podobná té, 
kterou jsme u nás měli se stejnými problémy po sjednocení Německa, takže máme hodně 
společného. A nově obnovené lóže svobodných zednářů v těchto zemích potřebují podpory 
starších členů.“ 
 
J. E. Aeschlimann, veliký mistr Veliké švýcarské lóže Alpina, komentoval tehdy sjezd těmito 
slovy: „Hlavní zásluhu na tom, že Veliká česká lóže byla vybrána k uspořádání Evropského 
fóra svobodných zednářů v Praze, má Petr Jirounek. Myšlenka sjednocené Evropy se promítá 
i do našeho řádu a zkušenosti západoevropských lóží svobodných zednářů mohou nově 
obnovená zednářská společenství ve východní Evropě velice obohatit. Filozofie svobodných 
zednářů o právech a svobodě lidí je v tomto světě totiž ještě důležitější.“ 
 
Veřejně známí zednáři 
 
Rozdělit bychom je mohli do dvou kategorií – jednak jsou to zednářští představitelé - 
tajemníci, velmistři, kteří stojí v čele lóží, vystupují za ně navenek, komunikují s médii a 
podobně. Druhou kategorií jsou veřejně známé osobnosti, které se k zednářství přidaly a 
později se k němu veřejně přihlásily. 
 
a. Představitelé zednářů 
 
Sdělovací prostředky postupně představily hned několik činovníků českých zednářských lóží. 
 



Tomáš Srb (33) vystudoval stavební architekturu na ČVUT v Praze a CHEC v Paříži. 
Pracoval ve stavebním oboru a v oblasti obchodu. O svobodné zednářství se zajímal již za 
minulého režimu. Členem řádu svobodných zednářů je devět let, tři roky byl představeným 
své zednářské lóže. Tomáš Srb získal mistrovský stupeň zasvěcení. 
 
Srb popisuje svou cestu k zednářství takto: 
 
„Nám se doma po dědečkovi dochovala jedna kniha vydaná ještě ve 30. letech, takže jsem se 
mohl tak trošku s tím seznámit, s tím zednářstvím, s tím, co to je a jaké cíle to sleduje, ještě 
tehdy, byť vlastně tajně. No, a potom, když po listopadových událostech se tady v tehdejším 
Československu, když se začínalo obnovovat zednářství, tak jsem byl mezi těmi prvními, kteří 
se k tomu hlásili, kteří se chtěli tedy stát členy. Musel jsem na to čekat pár let, no, a nakonec 
jsem tedy byl přijat,“ popsal v rozhovoru pro Press klub Frekvence 1 (10. 4. 2002). 
 
Od roku 2004 do roku 2007 byl velmistrem Veliké lóže České republiky prof. ing. Petr 
Jirounek, DrSc. (1938). 
 
Jirounek večerně vystudoval ČVUT, obor automatizaci a počítače, a zároveň pracoval v 
Biofyzikálním ústavu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Je členem lóže Národ. 
 
„Po emigraci v roce 1968 jsem se na lékařské fakultě ženevské univerzity věnoval výzkumu 
mozku a nervového systému. Myslím, že každý, kdo se delší dobu zabývá podobnou 
problematikou, musí časem dospět i k filozofickému pohledu na funkci mozku, k úvahám o 
svědomí, o existenci duše nebo o schopnosti rozlišovat dobro od zla. Zájem o zednářství jsem 
získal v době, kdy jsem přednášel před londýnskou Královskou společností, jejíž mnozí 
členové zastávali vysoké funkce v londýnských lóžích a současně představovali výkvět 
světové vědy.“ 
 
Podrobněji svůj zájem o zednáře vysvětlil pro Lidové noviny (Zídek, Petr. O politický vliv 
nemáme zájem, Lidové noviny, 8. 9. 2006): 
 
„V únoru 1990 jsme se poprvé po více než jednadvaceti letech vrátili ze švýcarského exilu do 
Prahy. Spřátelil jsem se hodně se strýcem své ženy, téměř osmdesátiletým profesorem 
lékařské fakulty, který se mi jednou svěřil se svými zednářskými aktivitami. Tehdy jsem o 
této společnosti měl jen dosti mlhavou představu. Přečetl jsem si proto veškerou dostupnou 
literaturu a moje počáteční nedůvěra se rychle rozplynula. K tomu přispěla i strýcova 
osobnost. Říkal jsem si, že tento znamenitý muž by jistě nebyl členem nějakého pochybného 
spolku. Nakonec jsem se ho na to přímo zeptal. Jeho odpověď zněla přibližně takto: „V životě 
poznáš spoustu lidí, mezi nimiž by sis za přítele vybral snad nanejvýš jednoho z deseti. Mezi 
svobodnými zednáři je tento poměr opačný.“ Tento argument mi stačil a strýcovu nabídku ke 
vstupu mezi svobodné zednáře jsem přijal.“ 
 
Po Petru Jirounkovi je od roku 2007 velmistrem Veliké lóže České republiky Hynek Beran, 
podnikatel v energetice. 
 
Hynek Beran (46) v roce 1984 vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor 
automatizované systémy řízení. Je specialistou v technologických, legislativních a finančních 
aspektech elektrizačního systému. Působí jako tajemník Nezávislé energetické komise při 
Úřadu vlády ČR (tzv. „Pačesovy komise“). Člen lóže La Sincerité, od dubna 2007 velmistr 
Veliké lóže České republiky. 



 
Beran popisuje své první kontakty se zednáři takto: 
 
„Již od dob puberty jsem se zajímal o různé druhy mystiky. To bylo na konci sedmdesátých 
let za hluboké totality. Seznámil jsem se s doktorem Eduardem Tomášem, což vůbec nebyl 
zednář, ale významný český mystik a jogín, napsal řadu knížek, po roce 1989 pořádal velmi 
hojně navštěvované přednášky. Dlouhá léta jsem se pak zabýval meditací a buddhismem. 
Matka byla archeoložka a její kardiolog byl zednář. On se s tím na začátku 80. let už příliš 
netajil, a dokonce matku požádal, aby mu v historických pramenech v městském muzeu našla 
nějaké informace o zednářích. Skrze něj jsem se zkontaktoval s dalšími zednáři, začal s nimi 
ještě za minulého režimu chodit do hospody (rozumějme na setkání, která byla na Žofíně nebo 
U medvídků). Byli to velmi sympatičtí lidé, takže jsem se později do tohoto spolku nebo hnutí 
nebo řádu, jak chcete, přihlásil a byl jsem přijatý.“ (Zídek, Petr. Šéf zednářů: Děti nejíme, 
Lidové noviny, 15. 3. 2008) 
 
Ing. Čestmír Barta, CSc. byl Velikým mistrem v devadesátých letech. Zabývá se výzkumem 
v oboru chemie a fyziky krystalů, materiálového výzkumu a kosmické technologie. „Jsem 
pravnukem Františka Křižíka a v rodině představuji čtvrtou zednářskou generaci. Zednářství 
považuji za součást životního stylu a rodinné tradice. Jsem jedním z 28 zbylých členů řádu 
svobodných zednářů, kteří se u nás po čtyřiceti letech dožili našeho znovuzrození v roce 
1989,” řekl o sobě novinářům. 
 
Další ti, kteří v médiích své zednářství přiznali, jsou například Miloslav Štrunc (1967, 
programátor z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR), či Tomáš J. Liesler (1943, teoretický 
fyzik, radioastronom) či Jan Brousek, veliký mistr Veliké lóže České republiky. 
 
U zrodu první české ženské lóže v roce 2001 pak stála Alena Srbová. Popisuje svou 
zkušenost z lóže Via lucis, kde způsobila rozkol otázka lustračních osvědčení: "Existovaly 
náznaky, že v naší lóži jsou lidé, kteří se zapletli s StB. Odhlasovaly jsme si, že by měly 
všechny členky doložit lustrační osvědčení. Já jsem vykonávala funkci sekretářky, takže jsem 
všem rozeslala žádosti, aby osvědčení dodaly. Ve francouzské Velké ženské lóži, pod níž 
jsme spadaly, to bylo pochopeno jako moje osobní iniciativa a vzbudilo to velkou nelibost. V 
říjnu 2002 jsem byla z lóže vyloučena a za několik měsíců poté se lóže úplně rozpadla." 
 
K zednářství se v médiích přiznala i Anna Jonáková, která přednášela na katedře žurnalistiky 
Fakulty sociálních věd UK. 
 
Veřejně známé osobnosti 
 
Snad nejznámějším českým zednářem, který se k členství v řádu veřejně hlásil, byl herec 
Martin Štěpánek. Pocházel ze zednářské rodiny – zástěru nosil už jeho otec, legionář, 
dramatik a herec Národního divadla Zdeněk Štěpánek (1896–1968). Tu samou zástěru, po 
svém otci, nosil pak jeho syn. 
 
Jak se Štěpánek k zednářství dostal, popisuje Jan Brousek, veliký mistr Veliké lóže České 
republiky 
 
„Martin se nesmírně vážně zajímal o členství v zednářské lóži. Nebylo to jen jeho 
humanistickým životním postojem, bylo to i tím, že jeho otec Zdeněk byl českým zednářem. 
Honza s radostí převzal úkol být Martinovým ručitelem. Po nezbytných procedurách byl pak 



Martin Štěpánek dne 25. dubna 1987 přijat do exilové zednářské lóže U tří hvězd se sídlem v 
Mnichově. Protože tahle lóže byla založena teprve roku 1985, byl Martin vůbec prvním 
učněm, kterého jsem do ní přijímal. Tedy – premiéra pro nás oba. (…) Martin byl opravdový 
zednář. Pilně se vzdělával v zednářském řemesle, a tak mohl být v řádném termínu, po dvou 
letech, povýšen na zednářského mistra. Zažádal si tehdy o výjimku, dostal ji, a tak směl do 
lóže nosit otcovu zástěru, odlišnou od těch, které jsme nosili my ostatní. Právě díky bratru 
Martinovi vstoupili do naší lóže někteří významní čeští umělci a intelektuálové. Přednášky 
pronášené kultivovaným hlubokým hlasem, pečlivá výslovnost, to Martina předurčovalo na 
funkci řečníka. Tu vykonával nejen U tří hvězd, ale také později v česko-německé lóži Goethe 
v údolí míru pracující v Mariánských Lázních.“ (Brousek, Jan. Vzpomínka velmistra 
zednářské lóže: Nosil otcovu zástěru, Reflex, 23. 9. 2010) 
 
Sám Štěpánek své členství popsal v několika rozhovorech. Někdejší hlasatel Rádia Svobodná 
Evropa a pozdější chvilkový ministr kultury se rozhovořil například v Reflexu (Štěpánek, 
Martin. Do politiky ani byznysu nepronikáme! Reflex, 6. 11. 2008): 
 
„Věděl jsem o zednářích z domova, otec pracoval ve skotském ritu. V mém dětství přicházelo 
k nám domů, v dobách, kdy o zednářství nesmělo v Československu padnout ani slovo, 
zhruba jednou za rok několik mužů a dlouho s otcem v jeho pracovně o něčem jednali. Když 
jsem se ptal, kdo to byl, odpovídal lakonicky – bratři. Brzy jsem poznal, že to nebyli 
legionáři. V naší rodině se vědělo, kdo z významných lidí k zednářům patří. Bylo mi 
jedenadvacet, když otec umřel, tehdy mě zajímalo mnoho jiných věcí, a proto mohu dnes 
litovat, že jsem s ním o zednářství nemluvil.“ 
 
Popsal také, jak se k zednářství dostal on sám: „Po odchodu do exilu v roce 1980 jsem poznal 
lidi, kteří byli v v Německu členy dvou exilových lóží–´U tří hvězd´ a ´TGM´. Začal jsem se 
o zednářství zajímat, až jsem byl svým známým osloven a vstoupil do řádu.“ 
 
Štěpánek své zednářství propagoval i po své smrti. Ve Velké obřadní síni strašnického 
krematoria v Praze, kde  se uskutečnilo poslední rozloučení s hercem a někdejším ministrem 
kultury, proběhl dokonce zednářský obřad, když se zednářští kolegové přišli se svým 
velmistrem rozloučit. Média ho popsala následovně: „Zednáři přistoupili k rakvi, uchopili se 
za ruce a utvořili kruh. Jeden z nich poté zabouchal kladívkem na katafalk s rakví a řekl: 
´Bratře, byl jsi jedním z nás.´ Pak si třikrát pevně potřásli rukama v bílých rukavičkách.“ 
(Kremserová, Eva. Zednářký obřad nad rakví!, Aha! 25. 9. 2010). 
 
Zajímavé bylo i to, že jedním ze zednářů, kteří se pohřbu zúčastnili, byl herec Ota Jirák. „Šlo 
o poslední rozloučení s naším bratrem,“ řekl tehdy a prozradil tak svoji příslušnost k řádu. 
 
Jirák ale nechce o svém zednářství příliš mluvit. „Tentokrát vás asi zklamu. Zednářství má 
svá tajemství a tajemství přestává být tajemstvím, mluví-li se o něm na všech rozích. Zda 
jsem, či nejsem zednářem, je moje velmi osobní věc. Ať jsem, či nejsem, mluvit o tom, s 
dovolením, nebudu,“ řekl Jirák v jednom rozhovoru. 
 
Dalším známým svobodným zednářem je publicista, filosof a vedoucí katedry religionistiky 
na pardubické univerzitě Ivan Odilo Štampach. K svobodnému zednářství se přiznal už v 
devadesátých letech. 
 
O zednářství se ale zajímal už o dvě desetiletí dříve: „Jsou dva typy lidí. Jedni kladou důraz 
na přírodu, citovost. Takovým povahovým typem nejsem. Jsem spíše typ civilizační, kterému 



záleží na kulturních hodnotách, takže symbolika tvorby a stavění je mi od počátku blízká,” 
řekl o sobě. 
 
V pořadu ČT2 Vertikála (2. 12. 2003) popsal svoji vlastní cestu k zednářství: 
 
„Můj příběh je takový trošku kuriózní. Někdy začátkem listopadu 1990 navštívil nějaký 
mladý muž provinciála dominikánů, dnešního hradeckého biskupa Duku a říkal mu, že je 
členem nějaké organizace, neřekl mu jaké, která obnovuje činnost, a že ho prosí, aby se dál 
neptal na to, a že ta organizace má také svůj rituál, ale že v komunistické éře všechny ty texty 
a věci a tak dále potřebné k tomu se prostě ztratily nebo jsou rozptýlené a bude třeba to 
všechno teprve dávat dohromady. A jeho by prosil, jestli by neposkytl tři svícny, protože 
svícny jsou také k tomu rituálu potřebné. On mi potom říkal, že pochopil, oč jde, ale neříkal to 
dál, ty svícny mu půjčil. Nechal si zjistit číslo toho auta, na které se to nakládalo, kdyby přece 
jenom to bylo něco jiného. A na mě se potom obrátil s tím, že tyhle věci mě přece zajímají a 
že kdesi má vizitku od toho pána a že mě to jistě bude zajímat dál sledovat,“ vypráví 
Štampach. 
 
To je mimochodem zajímavá historka, protože ukazuje, že Štampacha k zednářům víceméně 
nasměroval současný pražský arcibiskup. Může to ale také znamenat, že se chtěl zbavit 
člověka, který se do církve evidentně nehodil. 
 
Štampach pokračuje: „Tu vizitku potom nenašel, ale já jsem to jako takovou zajímavou 
historku vykládal v rodině jedněch mých známých a přátel a ta paní říkala: ´A tebe to opravdu 
zajímá?´ Tak jsem jako zavětřil, že zřejmě tam bude nějaká vazba. Věděl jsem, že zednářství 
v té své většině je mužskou organizací, takže jsem nemyslel, že jde o ní. Ukázalo se, že šlo o 
jejího otce, a s ním potom jsem navázal kontakt a debatovali jsme o tom a tudy se potom moje 
cesta ubírala. Takže to je opravdu kuriózní.“ 
 
V článku Jana Jandourka popisuje Štampach, co následovalo: „Příští návštěva už měla 
charakter rozhovoru ve dvou a dotyčný se ptal, zda mě to zajímá jen teoreticky. Pak přišlo 
období několika měsíců debat a vzájemného 'prověřování' obou stran. Na konci roku 1991 
jsem byl zasvěcen jako učeň a postupně jsem se stal tovaryšem i mistrem a v této lóži jsem 
dodnes.“ (Jandourek, Jan. Přijít na schůzi a žádat o přijetí? Nelze, Mladá fronta DNES, 26. 
11. 2004) 
 
Jedná se o obnovenou lóži Most, která vznikla už v roce 1925 a dnes má zhruba 50 členů 
(Dubský, Kamil. Ivan Štampach je zednář! Hradecký deník, 18. 12. 2006). 
 
Stejný článek Štampacha poměrně výstižně charakterizuje: „Štampach je známým církevním 
rebelem. Ze svých řad ho exkomunikovala římskokatolická církev, jejímž byl knězem, před 
sedmi lety pak byl vyloučen z řádu dominikánů. Nemá rád Václava Klause a je mu bližší 
spíše levice. V roce 2002 neúspěšně kandidoval do parlamentu za Stranu zelených.“ 
 
Členství v řádu přiznal před lety i houslový virtuoz Jaroslav Svěcený. 
 
„Delší dobu jsem hledal zajímavé téma. A pak, když jsem pořádal kursy v německém 
Bayreuthu, dostal jsem se do muzea svobodných zednářů, které je, myslím, neznámější a 
nejobsáhlejší v Evropě. Najednou jsem narazil na knížku o hudebnících, členech tohoto řádu. 
Věděl jsem předtím o Mozartovi, ale například o Haydnovi či Sibeliovi ne. Začetl jsem se do 
dějin a zjistil, že mezi nimi byli i čeští autoři, jako Oskar Nedbal nebo Jaroslav Kocián. Dostal 



jsem nápad - o tomhle jsme se v dějinách hudby neučili - stálo by za to natočit cédéčko na 
téma Hudebníci svobodní zednáři. Každý z nich je z jiné doby, ale všichni byli členy jednoho 
řádu,“ popsal svoji zkušenost se zednáři v médiích. (Pšenicová, Zuzana. Jaroslav Svěcený: 
Potkávám sám sebe, Super, 19. 1. 2002) 
 
K zednářství se přihlásila i spisovatelka a propagátorka feminismu Alexandra Berková. 
 
A co Havel? 
 
Členství exprezidenta Václava Havla u zednářů je častým terčem dohadů a spekulací. Podle 
jedněch je klasickým zednářem, ztělesněním zednářských myšlenek a proto nutně i členem 
lóže, podle jiných zednářem nikdy nebyl. On sám své zednářství popírá. 
 
Havel pochází ze zednářské rodiny, jeho otec Václav M. Havel patřil do lóže „28. říjen“. O 
jeho zednářských vzpomínkách jsem pojednával v minulém díle. Zednářem byl také Václavův 
strýc Miloš – patřil do lóže Dílna lidskosti. Protože se zednářství často dědí, je velice 
pravděpodobné, že je zednářem i syn. 

Co říkají o Havlově údajném zednářství zdroje, které jsou k zednářům kritické? Můžeme si o 
nich myslet cokoli, ale určitou informaci skýtají – minimálně informaci, která by měla být 
buď ověřena nebo vyvrácena. 
 
Například Týdeník Politika otiskl v počátcích devadesátých let následující pojednání o 
Václavu Havlovi. Protože je zajímavé, ocituji z něj větší části: 
 
„V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s 
Havlovou hrou ´Asanace´, natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry 
byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je 
Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem.“ 
 
„Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže Bohemia. Otec stavěl své objekty 
výhradně pro židovské investory (kupř. Obchodní dům Brouk a Babka, obchodní dům ASO - 
nyní Perla, Barandovské terasy, palác Lucerna atd.), a výhradně pro židovské majitele. Strýc 
V. Havla vlastnil s židovskou kapitálovou účastí filmové ateliéry Barandov. Oba financovali 
Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub, oba byli členy Rotary-klubu. (PEN-klub je 
zednářská a židovská světová organizace, sdružující úspěšné spisovatele a vydavatele. Byl 
založen v roce 1921 v Londýně. Jeho činnost byla v dobách stalinského režimu zakázána Po 
jeho obnovení v prosinci 1989 byl V. Havel zvolen jeho čestným předsedou.) Rotary-klub je 
obdobou PEN-klubu, sdružující úspěšné podnikatele, finančníky a průmyslníky. Nedávno 
obdržel V. Havel mezinárodní cenu Rotary.“ 
 
„Václav Havel byl zasvěcen do lóže svobodných zednářů v roce 1968 při svém pobytu v USA. 
Do lóže byl uveden Arthurem Milerem, prezidentem světového PEN-klubu, židem a bývalým 
americkým komunistou, spisovatelem a dramatikem (Spartakus a pod.). Havlovi se dostalo 30. 
svěcení podle amerického rituálu (Rituel of Knight Kadosh z roku 1879).“ 
 
Časopis se dále zmiňuje o dodnes veselí vzbuzující historce, kdy v den své inaugurace do 
funkce prezidenta předstoupil Havel před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což 
podle některých má vysvětlení v zednářské symbolice (vyhrnutá nohavice je totiž součástí 
zednářského přijímacího rituálu) – Havel se tím přiznal k členství v lóži a k poslání, které od 



zednářů dostal, tvrdí časopis. Havlovi lidé podobná tvrzení vždy odmítali a předkládali různá 
vysvětlení, proč zrovna v tak významný den Havel své oblečení jaksi „nezvládl“. 
 
Podle Orta (str. 91-92) jsou ale výše zmíněná tvrzení, která se později v různých obměnách 
opětovně vynořovala, nesmyslná a byla převzata z různých protizednářských pamfletů. 
 
Podívejme se také, co o Havlovi říkají současní svobodní zednáři – vesměs jeho členství, 
podobně jako Ort (str. 92), popírají. 
 
„Je nám sympatický, protože pochází ze zednářské rodiny a myslíme si, že je nám přátelsky 
nakloněn. Ale nikomu nic nepřikazujeme,“ popisuje Havlův vztah k zednářům a vztah 
zednářů k Havlovi Petr Jirounek. 
 
„Nezastírám, že jsme se obrátili i na prezidenta Václava Havla, a to i vzhledem k tomu, že 
jeho otec byl význačným členem zednářské lóže, ale bez úspěchu," popsal zase Karel Černý, 
hodnostář (knihovník a archivář) Veliké lóže České (Přeučil, Pavel. Ve znamení kružidla a 
úhelníku, Magazín Práva, 2. 12. 2000). 
 
„Mnozí z nás se to rovněž domnívali, ale on není zednářem. O tom nás ujišťují naši zednářští 
přátelé v zahraničí,“ řekl zase Tomáš Srb (Kovář, Pavel. Spiklenci humanity. České zednářské 
lóže se sloučily, Reflex.cz, 6. 11. 2008). 
 
Sám Havel ostatně členství popřel už v raných devadesátých letech. Rudé Právo dne 6. dubna 
1992 přetisklo Havlovo vyjádření z nedělních Hovorů z Hradu: 
 
„Někteří politici systematicky mnoho měsíců o mně říkají na různých mítincích a při různých 
příležitostech, že jsem svobodný zednář, že jsem člen nějaké zednářské lóže a že dokonce 
tento Hrad je ovládán nějakou lóží. Je to samozřejmě nesmysl, není to pravda. Ale oni to 
klidně říkají dál a dál...“ (Sýs, Karel. Praha zednářská, Praha, 2011, str. 197) 
 
Když ale budeme na Havla aplikovat analytické postupy, které si ukážeme níže, tato tvrzení 
se nám ukáží jako minimálně sporná. 
 
Havla například najdeme na řadě fotografií s rukama sepnutýma do trojúhelníku (zednářské 
gesto), nebo s prsty do tvaru písmene "V" (prý "victory", které používal Churchill, ale ve 
skutečnosti zednářský symbol, ostatně - Churchill byl zednář). 

Zajímavá je i symbolika, která tehdy nového hradního pána obklopila - už tak okultní obelisk 
na třetím hradním nádvoří z dob T. G. Masaryka (který navrhl dvorní architekt Josip Plečnik a 
vztyčen byl k 10. výročí vzniku Československa v roce 1928) nechal v roce 1996 Havel 
doplnit o dvoumetrový jehlan svařený z pozlacených ocelových nosníků. Ale nazvěme ho 
spíše pyramidou než jehlanem, přičemž pyramida je klasický zednářský, respektive 
iluminátský symbol. 

Boj pravdolásky o jiný iluminátský symbol, Kaplického knihovnu ve tvaru pyramidy s 
vševidoucím okem, ve které se Havel (a mnozí další) velmi angažoval, jsem popsal v článku 
„Iluminátské oko nad Prahou“. (Bartoš, Adam B. Iluminátské oko nad Prahou, 
www.prvnizpravy.cz, 2. dubna 2011, 
http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/sloupky/iluminatske-oko-nad-prahou/). 



Obelisk na třetím hradním nádvoří ale není jediným zednářským symbolem na Hradě. Je jím i 
více než čtyřmetrová pyramida z bílé opuky v hradních zahradách. Ta původní, kterou navrhl 
opět Josip Plečnik, se rozpadla (kámen se ukázal jako příliš křehký), pyramida dnešní je její 
replikou, která se na Hrad vrátila až – s Václavem Havlem. „Proto však není tato více než 
čtyřmetrová pyramida z bílé opuky méně záhadná. Architekt světového významu jistě nedělal 
nic nahodile nebo samoúčelně. Pokud postavil na Pražském hradě pyramidu, muselo to něco 
znamenat. A tak nezbývá než hledat souvislosti...,“ píše se vsvém článku Jitka Lenková. A 
později dodává: „Vztyčení pyramidy na Pražském hradě po převratu 1918 můžeme chápat i 
jako symbol úspěšné zednářské účasti na vzniku samostatného Československa.“ (Lenková, 
Jitka. Záhadný pražský symbol. Je prezident Václav Havel zednář? Ring, 14. 9. 1999) 

A abychom u architektury, která je ostatně zednářství velice blízká, ještě chvíli zůstali, 
podívejme se na kostel sv. Anny, který si nechal zrekonstruovat Václav Havel pro své 
aktivity. Centrum se dnes jmenuje Pražská křižovatka a slouží jako "multikulturní a duchovní 
centrum". Pořádají se zde například úvodní setkání Fora 2000, koncerty, udílení cen Nadace 
Vize 97 apod. Zajímavé je, že rekonstrukci kostela prováděla architektka Eva Jiřičná, dříve 
přítelkyně Jana Kaplického a členka výběrové komise, která Kaplického návrh vybrala. To, že 
si Havel zvolil už za josefínské doby odsvěcený kostel sv. Anny není nejspíše náhodou – mezi 
zednáři se těšil nemalé pozornosti. Lucie Fialová (Právo, 30. 9. 2003) popisuje, že z doby 
svého zrušení (1782) nejspíše pocházejí sklomalby s templářskými symboly v pěti severních 
oknech lodi. „Ty svědčí o nesmírně živém povědomí templářské minulosti objektu, 
přitahujícím k němu též zájem svobodných zednářů," píše. 

 Vcelku je ale jedno, zda je Havel oficiálně členem zednářské lóže, či nikoli. Důležité pro 
zednáře je, že je k nim vstřícný, zednáři si ho váží a jeho případné členství by bylo spíše jen 
formalitou. 
 
Je to obdobný případ jako v případě dohadů o členství T. G. Masaryka, o kterém se za první 
republiky vedly podobné spory. Ten své zednářství rovněž popíral, ale zároveň se o zednářích 
vyslovoval příznivě a byl mu nakloněn. Mnozí zednáři ho za zednáře považovali, jak jsme si v 
minulém díle ukázali. 
 
Stejně tak Havel nemusí být oficiálním členem lóže, ale zednářské ideje dokonale ztělesňuje. 
O takových lidech se říká, že jsou „zednáři bez zástěry“. 
 
A co další politici? 
 
Třebaže zednáři popírají, že by mezi nimi byli zastoupeni politici ve větším množství, existuje 
mnoho důvodů se domnívat, že tomu tak ve skutečnosti je. 
 
O tom, kdo ze současných nebo bývalých politiků nosí zednářskou zástěru, se někdy 
spekuluje i v médiích, byť spíše výjimečně: 
 
„Kolem svobodných zednářů stále existuje spousta dohadů a spekulací, zejména o 
významných osobnostech, které jsou údajnými zednáři. Často se hovoří o řadě významných 
politiků, představitelů státu či poslanců, kteří jsou členy zednářských lóží. Tak se spekuluje o 
Jiřím Dienstbierovi, Josefu Zielenecovi, Janu Kavanovi a dalších osobnostech,“ píše se 
například v magazínu Práva (Přeučil, Pavel. Ve znamení kružidla a úhelníku, Magazín Práva, 
2. 12. 2000). Tentýž článek ale ústy už vzpomenutého svobodného zednáře Karla Černého 
členství těchto i dalších politiků popírá: 



 
"Samozřejmě jsme měli zájem o významné osobnosti veřejného života, ale dnes skutečně 
mezi našimi zednáři nejsou žádní členové vlády, Sněmovny či Senátu,“ cituje deník Černého. 
 
Členství politiků popírá i Štampach: 
 
„Nepotkávám v těchhle těch okruzích třeba lidi z politických kruhů, o kterých se nejvíc má 
zato, že ovlivňují veřejný život. Za celou tu dobu, co znám zednářské hnutí, tak jsem v něm 
potkal jednoho poslance. Byl to poslanec za Československou stranu lidovou ještě ve 
federálním parlamentu, teď už je dlouho na odpočinku, ale jeho jméno samozřejmě nebudu 
říkat.“ 
 
Je ale otázka, zda takovým tvrzením věřit, protože jsou jednak krajně nepravděpodobná, jak si 
ještě ukážeme. Navíc i další představitelé zednářů mluví poměrně odlišně: 
 
Například podle velmistra Veliké lóže České republiky Petra Jirounka „je členem řádu 
několik politiků“, i když dodává, že zednáři o žádný politický vliv neusilují. 
 
Na jiném místě Jirounek připouští, že „mezi zednáři jeho obedience je také několik politiků na 
vyšších postech.“ 
 
V novinovém rozhovoru připustil Martin Štěpánek, mimochodem také politik – pár měsíců 
byl ministrem školství v první Topolánkově vládě, ale i předtím se pohyboval v blízkosti 
politiky: 
 
„My nejsme a ani nemůžeme být tak daleko jako třeba Britové, Francouzi, Belgičané či 
Američané, jichž jsou desetitisíce a kteří se ke svobodnému zednářství veřejně hlásí. Já s tím 
rovněž nemám problém, ale takových je nás mizivé procento. Většina si nepřeje, aby se to o 
nich vědělo. Možná jsou, jak jsem zaslechl, i ve vysoké politice.“ 
 
Štěpánek to říká opatrně – že prý zaslechl, že jsou zednáři i ve vysoké politice. 
 
„Jsou-li ve vysoké politice, mohou být i ve vysokém byznysu, ten přece vysokou politiku 
ovlivňuje,“ namítá novinář, který rozhovor se Štěpánkem vedl. 
 
„Já jsem pouze zaslechl, že někteří jsou možná ve vysoké politice. A pokud jde o byznys, 
nevím. Ale o jedné věci vás mohu ujistit: nepatří k tradicím českého zednářství, že by 
pronikalo do politiky a byznysu. Přitom třeba v USA, Francii, Itálii či Belgii se tak děje. Ale 
ani tam nejde podle všeho o rozhodující vliv. Moc mě to ani nezajímá,“ opakuje Štěpánek. 
 
Vidíme tedy, že Štěpánek mlhavě připouští, že mezi zednáři jsou vysoce postavení politici 
(ale prý to jen zaslechl), zároveň ale tvrdí, že zednáři o politickou moc neusilují a že ho tato 
otázka ani v podstatě nezajímá. 
 
Podívejme se ale i na další vyjádření zednářů: 
 
„Zednářství se navenek projevuje nepřímo, a to prostřednictvím postojů svých členů 
angažovaných v politických, humanitních či ekologických organizacích," řekl další svobodný 
Tomáš Srb (Kovář, Pavel. Spiklenci humanity. České zednářské lóže se sloučily, Reflex.cz, 6. 
11. 2008) 



 
Evidentně panuje v této otázce zmatek, protože i historička Jana Čechurová, která k 
zednářství přičichla, když o něm připravovala velkou výstavu a později vydala obsáhlou 
monografii (Čeští svobodní zednáři ve XX. století), tvrdí, že zednáři neměli politický vliv ani 
za první republiky. To je hodně odvážné tvrzení. 
 
Je otázka, proč Čechurová tvrdí něco na první pohled tak nepřesvědčivého – v minulém díle 
jsme si ukázali, že svobodnými zednáři byli v první republice mnozí politici, často v 
exekutivě – většina ministrů některých vlád, k zednářům vstoupila téměř kompletní Maffie, 
tedy lidé, kteří se zasloužili o vznik Československa a patřili pak mezi československou 
politickou elitu. Tvrdit tváří v tvář těmto skutečnostem, že propojení politiky a zednářů bylo 
zanedbatelné, je protimluv. Přesto to ale Čechurová činí. Je zajímavé odcitovat její názory, jak 
je prezentovala v už zmíněném rozhovoru pořadu Vertikála: 
 
„Alois Rašín byl zednářem čtyři roky, ale vlastně v té době zednářství ještě nebylo pořádně 
ani konstituováno. A Jan Masaryk byl nejaktivnějším zednářem během své londýnské 
vyslanecké mise, takže ne v československém zednářství. Takže ty příklady moc typické 
nejsou. Dá se jmenovat třeba Ladislav Feirabend, nebo Gustav Habrman, ale politici jako 
aktivní politici v podstatě mezi zednáře příliš nezabloudili. A pokud byli zednáři, tak se 
nenechali vůbec ovlivnit a ani nebyla snaha je nějak ovlivňovat v jejich politických činech. To 
byly úplně mimoběžné světy,“ tvrdila Čechurová v rozhovoru. Minimálně poslední dvě věty 
jejího tvrzení jsou vysoce nedůvěryhodné. Jak to může Čechurová tak kategoricky říci? 
 
Na jiném místě rozhovoru, v reakci na už zmíněné tvrzení Štampacha (že mezi zednáři potkal 
jen jednoho, navíc bývalého, poslance), pak výslovně říká: „Protože jestliže dnes tedy pan 
docent potkal jednoho politika, tak za první republiky se mezi zednáři tolik politiků taky 
nepotkalo.“ To je vyloženě lživé tvrzení. 
 
Ostatně Čechurová sama si tak trochu protiřečí, protože později přiznává, že ačkoli by měla 
být politika v lóžích tabu (jak zednáři čaato halasně tvrdí), ve skutečnosti se politika probírala 
více než bylo zdrávo. Ve své knize například uvádí, že kvůli tomu i několik známých zednářů 
řady svých spolubratrů opustilo - například bratři Čapkové požádali v druhé polovině 20. let 
lóži Národ o vyškrtnutí, protože, slovy Josefa, „v lóži politické zájmy převažují nad příkazy 
bratrské solidarity a úcty". 
 
To je ostatně důvod, proč tvrdím, že i mezi současnými politiky je mnoho zednářů. Jde o 
logickou úvahu, že pokud Česká republika navazuje v mnohém na prvorepublikové 
Československo (kde se zednářský modrý klín dostal i na samotnou státní vlajku), stěží si lze 
představit, že by se neobnovila i tradice propojení politiky a svobodného zednářství, kterému 
jsme se věnovali v předchozím díle. 
 
Dalším důvodem domnívat se, že když zednáři tvrdí, jak politický vliv nemají, politici mezi 
nimi nejsou a politika je u nich zakázané téma, nemluví tak úplně pravdu, jsou také zkušenosti 
z jiných zemí, které potvrzují pravý opak. 
 
V češtině například existuje kniha „Cesty svobodného zednářství“, která je překladem 
belgické publikace. Ta tvrdí, že „v některých lóžích v západní Evropě jsou občas politické 
otázky na pořadu prací (tj. zednářských schůzek), což vyvolává živou, však zdvořilou výměnu 
názorů.“ 
 



Belgie je koneckonců příkladem země, kde se politici svým zednářství netají a do lóží zde 
chodí zástupci pravice a levice, Valoni i Vlámové. Tématu se věnuje redaktorka Kateřina 
Šafaříková (Šafaříková, Kateřina. Belgické politické elitě dominují svobodní zednáři, Lidové 
noviny, 20. 1. 2000). Existuje-li takový stav v jiných zemích a víme-li zároveň, že zednáři 
jsou kosmopolité a světoobčané, máme dost důvodů se domnívat, že praxe českých zednářů 
bude podobná. 
 
Dalo by se říci, že pokud neexistuje mnoho českých politiků, kteří zednářství otevřeně 
podporují, je to spíše proto, že mají důvod (v našich zemích daný řekněme i historicky – 
osobní zkušeností pronásledování) své členství zamlčovat a skrývat, než že by politici v 
českých lóžích chyběli. 
 
Fráze o tom, že zednářství je apolitický spolek, vyvrací ostatně i další autor, který se tématem 
zevrubně zabývá ve své knize ´Svobodné zednářství jako politické hnutí sui generis´, 
zmiňovaný Petr Ort. Podle něho jsou zednáři politické hnutí, které vzniklo "jako jednak 
filozofický, jednak politický předvoj rodící se budoucí občanské společnosti" a jejich 
konstituce, kterou formuloval v roce 1723 reverend James Anderson (tzv. Andersonova 
konstituce) není ničím jiným než politickým programem. (Ort, Petr. Svobodné zednářství jako 
politické hnutí sui generis, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2006) 
 
Podle Orta řada zednářských principů, například principy konsenzu či subsidiarity, našla 
uplatnění v dnešních politických institucích. 
 
Ort se ve své knize pokouší definovat zednářský politický program, jehož naplnění vidí 
například v globální ekonomice, v boji proti totalitním režimům či ve vizi trvale udržitelného 
života. 
 
Ort je pro svá tvrzení dává příklady ze současné politické praxe: 
 
"Zednáři díky svým neformálním kanálům pomohli vstupu České republiky a dalších zemí 
střední Evropy do Evropské unie. Zednáři také stojí za investicemi u nás,“ říká otevřeně – a 
zasvěceně. 
 
A na jiném místě se můžeme dočíst: "Když je někdo v zahraničí zednářem a vyšle ho nějaká 
firma do Česka, tak samozřejmě jde do lóže a tam si zjišťuje nějaké neformální informace a 
kontakty.“ 
 
Podle Orta mají zednáři značný vliv na evropské instituce: "Ve Štrasburku existuje lóže 
Evropa, která je složená z poslanců a odborných pracovníků Evropského parlamentu. U 
dalších orgánů EU působí další podobné lóže.“ 
 
Vzhledem k neveřejnému působení zednářů jsou však přesné cíle jejich snah neznámé a dozví 
se o nich až následující generace, uzavírá Ort. 
 
Není to ostatně ten správný důvod, proč zednáři, a obzvláště politici, kteří by měli sloužit lidu 
a být lidu odpovědní, své členství v tomto tajné řádu skrývají? 
 
Jak poznat zednáře? 
 
Že zednáři nesmí za žádných okolností prozradit příslušnost jiného člena k řádu, je všeobecně 



známá informace. Kdo se ale svým zednářstvím pochlubit chce, může. Většinou ale není 
doporučováno přiznávat se ani k vlastnímu členství: 
 
„Nepokládáme ani za dobré, aby zednáři své členství veřejně přiznávali, i když v poslední se 
tento princip dodržuje méně. Zednář-mistr, který k tomu má dobrý důvod, může své členství 
veřejně přiznat. Nikdy však neprozradí některé fáze zednářských rituálů, tajných slov a 
znamení. Na druhou stranu je třeba říci, že v každém specializovaném knihkupectví naleznete 
mnohé z toho, co kdysi spadalo do kategorie přísně utajovaných informací,“ tvrdí Jirounek. 
 
„Když to zednář považuje za potřebné, smí o sobě říci, že je svobodným zednářem a ze které 
je lóže,“ vysvětluje zase Štampach (Jandourek, Jan. Přijít na schůzi a žádat o přijetí? Nelze, 
Mladá fronta DNES, 26. 11. 2004) 
 
Jestliže jsou tedy zednáři na přiznávání se k řádu skoupí, a politici tuplem, pak nám nezbývá 
nic jiného, než se snažit jejich příslušnost k řádu ověřit jinými způsoby. 
 
Už jsme si ukázali, že domnívat se, že mezi zednáři je mnoho českých politiků, je logické, 
neboť: 
- sami zednáři to přiznávají 
- bylo tomu tak v novodobé české historii 
- je tomu tak v okolních zemích 
 
Chceme-li jít ale ještě dál a nespokojit se s obecným konstatováním, že politický svět a svět 
tajného svobodozednářského řádu je propojen, ale chceme-li znát jména konkrétních politiků, 
musíme se tedy uchýlit k analýzám, pátrat, dávat si věci do souvislostí a všímat si detailů, 
skrytých gest, symbolů, narážek, nebo vztahů. Vodítkem by pro nás mohla být i zednářská 
minulost předků a další indicie. 
 
Pokusil jsem se sepsat pár pomocných rad, které by nás v tomto hledání měly správně 
nasměrovat: 
 
1) všímat si skrytých narážek, poselství: 
 
Kupříklad velmistr Jirounek v rozhovoru popisuje, že někteří zednáři používají skrytých 
narážek, které jejich členství prozrazují – jde ale spíše o vzkazy těm, kteří si takových gest 
mohou všimnout, nezasvěcení je proto nemají šanci rozpoznat a vyhodnotit. 
 
„Někteří zednáři při veřejných projevech, pokud jsou lidmi, kteří se třeba vyjadřují do médií, 
tak to dělají tak, že tam zamotají nějakou větu, která by vlastně ani neměla být na veřejnosti 
přednesena a kterou dají najevo, že jsou členy. Ale nemělo by se to dělat a u nás jsem nic 
takového nepozoroval.“ 
 
Například se tvrdí, že jakýmsi nasazeným agentem v národoveckém hnutí byl předseda SPR-
RSČ Miroslav Sládek, který byl ve skutečnosti zednář. Jeho kritici upozorňují, že se po 
návratu z USA k zednářství přihlásil nenápadným ale jednoznačným způsobem, kdy v 
úvodníku svého politického časopisu přirovnal budování politické strany k chrámu. Byla to 
skrytá zmínka, náznak, o kterém mluví Jirounek? 
 
2) všímat si symbolů, gest: 
 



Sepjaté ruce do tvaru pyramidy (obvyklé gesto Angely Merkelové), různé podivné pózy, které 
najdeme například na facebookových profilech Karla Randáka nebo Karla Janečka. Nemusí to 
nic znamenat, ale klidně může. Často se také tvrdí, že zednářským symbolem jsou dolů 
posazené brýle a pohled jakoby přes brýle, který známe například u Karla Hvížďaly, ale 
najdeme je třeba i u Andreje Babiše. Samozřejmě netvrdím, že takové gesto vždy a za 
každých okolností něco takového značí, pouze dávám čtenářům k úvaze to, co se říká – ať 
čtenáři sami zkoumají, zda to je pravděpodobné či nikoli. 

3) všímat si vztahů mezi lidmi (kdo se s kým stýká, odkud se ti politici tak dobře znají). 
 
4) byl zednářem někdo z rodiny, z předků? 
 
Již jsme si řekli, že zednářství se často dědí z otce na syna, což jsme viděli v případě 
Štěpánka, Syllaby a rodiny Františka Křižíka, kde jde dokonce už o čtvrtou zednářskou 
rodinu. Proto je například pravděpodobné, že byl-li zednářem diplomat a politik Vilém 
Pithart, bude jím nejspíše i jeho syn Petr Pithart, byť se nikdy oficiálně ke svému zednářství 
nepřiznal. 
 
Dalším příkladem může být Jan Sokol, filosof, bývalý ministr školství a neúspěšný kandidát 
na prezidenta. Jeho dědeček František Nušl byl za první republiky významným svobodným 
zednářem, patřil mezi zakladatele lóže Národ. Opět se dá předpokládat, že se zednářství v této 
rodině dědilo. Je tedy pravděpodobné, že byl zednářem i Sokolův otec Jan (který byl architekt 
– mezi zednáři bylo ostatně z principu mnoho architektů), stejně jako Jan Sokol současný. To 
by odpovídalo jeho politickému zaměření (pravdoláska) a politickým ambicím. 
 
5) Všímat si, kdo a jak o zednářích mluví. Není-li schopen zaujmout kritický postoj, je to 
podezřelé (viz další podkapitolka) 
 
6) členství v jiných spolcích, které často bývají dávány se zednářstvím do souvislosti 
 
7) všímat si souvislostí - co se kde napsalo, řeklo, jak to koresponduje s realitou – jinými 
slovy skládat střípky mozaiky 
 
Jako příklad poslouží opět Petr Pithart. V knize Přemysla Svory „Kmotr Kmenta“, která je 
úplným přepisem rozhovorů Františka Mrázka s jeho kolegy, najdeme například tuto hlášku: 
 
"Když tak se tam dostaneme jinudy. Já mám ještě jedno řešení. Ten Mirek, kdyby se necpal 
do Senátu, tak měl klid. On jde proti Židům, on jde proti Pithartovi. To jsou Zednáři. Vždyť je 
to cvok..." (František Mrázek telefonuje Luďkovi Sekyrovi, přepis rozhovoru) 
 
Samozřejmě, že tvrzení Františka Mrázka nemusí mít žádnou relevanci, může jít o fámu a 
podobně. Ale více takových indicií nám nejspíše ukáže, že politik je zednář, i když to popírá. 
 
Zůstaňme u Petra Pitharta a na jeho příkladu si to shrňme: 
 
mluví se o něm jako o zednářovi (to znamená, že tato informace má někde původ, z něčeho 
vychází a nyní se už jen traduje) 
jeho otec byl významným předválečným zednářem 
Pithart je významným představitelem tzv. pravdolásky, která má k zednářům sama o sobě 
blízko 



 
To už stačí na to, abychom pojali silné podezření, že Pithart skutečně je zednář. Kdybychom 
chtěli úplnou jistotu, můžeme hledat ještě další potvrzující indicie – najdeme na fotografiích 
nějaká zednářská gesta nebo v jeho projevech náznaky zednářských myšlenek? Mohli bychom 
ho také oslovit a zeptat se ho na věc přímo – způsob jeho odpovědi by nám také v mnohém 
napomohl. Zhruba tímto způsobem bychom mohli postupovat u všech dalších politiků. Je to 
zdlouhavý postup, ale podobnou analýzou bychom se k něčemu mohli propracovat. 
*** 
Podle výše zmíněného bychom mohli z příslušnosti k řádu svobodných zednářů podezírat 
například bývalého premiéra Josefa Tošovského, ale i spousty dalších politiků z ranných 90. 
let, například zesnulého Pavla Dostála (dlouholetého ministra kultury), Vladimíra Dlouhého 
či také už nežijícího Ivana Dejmala. O všech těchto jménech se totiž často spekuluje a podle 
různých zdrojů mezi zednáře patří / patřili. Dá se předpokládat, že řada lidí kolem Václava 
Havla, které běžně označujeme pojmem pravdoláska, jsou svobodnými zednáři. 
 
Zajímavá jsou i gesta. Při podpisu Lisabonské smlouvy se například Mirek Topolánek s 
Karlem Schwarzenbergem zdravili podivným stiskem ruky. Topolánek byl navíc osobní 
kamarád Silvia Berlusconiho, známého zednáře z lóže P2, která nechvalně proslula spojením 
s mafií, organizovaným zločinem a spoluprací se CIA. Když už ho Berlusconi zval do své vily 
se svými společnicemi, stěží si lze představit, že by spolu nesdíleli i další tajemství. 
 
Karla Schwarzenberga zase podle několika zdrojů můžeme spolehlivě označit za člověka 
velice blízkého židozednářskému řádu B´nai B´rith – jak si ukážeme v dalším díle (který se 
bude věnovat výhradně B´nai B´rith), navštěvuje Karel Schwarzenberg často jejich akce a 
dokonce na nich i oficiálně promlouvá a řeční. Podobně jsme na akcích B´nai B´rith mohli 
najít i diplomata a bývalého senátora a předsedu ODA Michaela Žantovského. Vladimír 
Železný, byť názorově stojící proti Schwarzenbergovi, se k členství v B´nai B´rith dokonce 
oficiálně hlásí. 
 
Pak tu máme současné politiky, kteří se někdy stylizují do vskutku prapodivných póz. Třeba 
Vít Bárta si na svoji svatbu vzal do manžetové košile knoflíčky ve stylu lebky s hnáty. 
Normální člověk toto neudělá. Českou obdobu "Skull and Bones" tu asi nemáme, ale lebka je 
důležitým symbolem i v zednářství. Autor článku se Bárty přímo ptal, ale nedostal žádnou 
odpověď. Ptal se i odborníka na sekty z časopisu Dingir Zdeňka Vojtíška, co si o tom myslí a 
zda to může znamenat přináležitost k nějakému řádu okultního charakteru, ale ten také o 
ničem nevěděl (je ale otázka, zda se dá Vojtíškovi věřit, jak si ukážeme níže – už jen proto, že 
v redakci zmíněného časopisu sedí s Ivanem Odilo Štampachem). 

Podobně bychom mohli české politiky lustrovat dál. Má to ale smysl? A není to paranoia? 
Nepřeceňujeme členství politiků u zednářů a nepřeceňujeme zednářství jako takové? 
 
Jsem přesvědčen, že nikoli. Politici samozřejmě mají právo se sdružovat v různých spolcích, 
ale nedomnívám se, že je správné, aby se sdružovali ve spolcích tajných. V parlamentní 
demokracii, kde by měl být politik otevřený, zodpovědný voličům a měl by hájit jejich zájmy, 
není dost dobře možné, aby byl členem tajného řádu s tajným posláním, protože to jeho práci 
znevěrohodňuje a existují vážné důvody se obávat, že nehájí zájmy svých voličů, ale 
například zájmy oněch tajných spolků. Vždyť pokud jde jen o filantropii a charitu, proč pořád 
tolik tajností? 
 
Zednářská zásada navíc svým členům ukládá "nečinit nic, co by bylo se zednářskou ideologií 



v rozporu" (citát z Mezinárodního lexikonu svobodného zednářství). Což je jinými slovy 
totéž, co upřednostnit zednářským zájem před jakýmkoli jiným zájmem. Nebo ještě jinak: ve 
chvíli střetu zájmů bude svobodný zednář konat jako svobodný zednář, vše ostatní jde 
stranou. Umíme si proto představit, že politik-svobodný zednář není ve svém rozhodování 
odpovědný jen svým voličům, ale i svým spolubratrům. V okamžiku střetu zájmů upřednostní 
zájem zednářský. Tomuto tématu se věnuje například spisovatel a publicista Guido Grandt 
(Grandt, Guido. Černá kniha svobodných zednářů, Knižní klub, Praha, 2010) 
 
Kdybychom věděli, co jsou zednářské zájmy a v čem skutečně spočívají zednářská tajemství, 
nemuseli bychom možná být podezřívaví. Ježto jsou nám ale tyto věci už po staletí utajeny, 
pak bychom měli být na pozoru. 
 
Dobře to vystihl historik architektury Zdeněk Lukeš, který napsal: „Myslím, že aktivní politici 
– ministři, náměstci, ředitelé státních institucí, poslanci a senátoři (o novinářích ani nemluvě) 
by se v těchto organizacích z principu angažovat neměli a odmítnout by měli i jejich pozvání. 
Jinak budou těžko vysvětlovat, že se s ´černými ovcemi´ neznají.“ (Lukeš, Zdeněk. Poněkud 
záhadný Lions klub, Lidové noviny, 17. 8. 2011) 
 
Kdo by mohl být zednářem? 
 
Následující odstavce nejsou obžalobou ani honem na čarodějnice. Při studování tématu jsem 
si pouze uvědomil, že jako jedna z indicií, která naznačuje, že dotyčný může být zednářem, 
ale tají to, je způsob, jak o zednářství mluví, zvláště v okamžiku, kdy je konfrontován 
například někým, kdo zednáře tvrdě kritizuje: 
 
Příkladem mohou být až nezvykle vstřícné postoje k zednářství od některých novinářů či 
publicistů. Je-li řád tajný, pak tajemné vždy způsobuje nedůvěru. Ten kdo něco, co je 
objektivně tajné, obhajuje, vzbuzuje dojem, že o tom něco ví. 
 
Když byl kupříkladu pozván do rozhovoru Vertikála Odilo Štampach a Jana Čechurová (u níž 
je například podezřelé to, jak zlehčovala vztah politiky a zednářství, viz výše), třetím, kdo 
diskutoval a v diskuzi zednářství obhajoval, byl Zdeněk Vojtíšek ze Společnosti pro studium 
sekt a nových náboženských skupin (v redakci časopisu sedí právě se Štampachem). 
 
Třebaže ve svém časopise Dingir bohatě kritizuje všechny možné církve, sekty či náboženská 
hnutí (vím například ze své vlastní zkušenosti, jak kriticky se Vojtíšek stavěl například k 
charismatickému hnutí, kterého jsem byl několik let členem), je o to překvapivější, že o 
zednářích mluví jen pozitivně. Na otázku, zda je možné zednářství označit za sektu, která 
může člověku škodit, odpověděl: 
 
„Tak to je dost natvrdo položená otázka, to je velmi těžko říci, co člověku škodí a jak. 
Neumím si asi představit nějakou situaci, kdy by samo svobodné zednářství mohlo člověku 
nějak uškodit, ne, ne.“ 
 
Novinář a historik Petr Zídek, který v Lidových novinách přinesl sérii textů o svobodných 
zednářích a vlastně tak téma mediálně otevřel (shodou okolností v době, kdy se zednář 
Štěpánek stal ministrem kultury), přináší mnohé podrobnosti o početním stavu a detailech 
jednotlivých lóží. To by ještě nemuselo být samo o sobě podezřelé. V jednom ze svých textů 
se ale pouští i do značně osobního až emotivního vyznání (u novináře nezvykle ostrého), když 
píše: „O svobodném zednářství existují dnes již desítky tisíc publikací. Podstatnou část této 



masy tvoří protizednářské pamflety, spiklenecké teorie a další bulvární slátaniny.“ (Zídek, 
Petr. Co a proč číst o zednářství, Lidové noviny, 9. 9. 2006). 
 
Podobně „podezřelý“ je i komentátor Jan Jandourek, který o zednářích píše snad v každém 
svém druhém textu, a vždy jen jaksi v obraně, což působí minimálně podivně. Člověk by si 
myslel, že je nejspíše sám zednářem a že se snaží polemizovat s těmi, kteří zednářství 
připisují nekalé úmysly. Jandourek je navíc ideově blízký Ivanu Štampachovi. V jednom ze 
svých textů se věnuje konkrétně I Štampachově cestě k zednářství – vidíme tedy Jandourka, 
který je zednářstvím skoro až fascinován. 
 
Jako jedna z mnoha ukázek jeho psaní poslouží následující text: 
 
„V množství rozhovorů se skutečnými i domnělými celebritami představuje kniha rozhovorů s 
jezuitou Petrem Kolářem zvláštní případ. Je přitom jedním z těch, před nimiž varovaly 
katolické fundamentalistické samizdaty v polovině 90. let. Halík, Štampach, Příhoda a Kolář 
se měli podle autorů populární teorie spiknutí snažit rozvrátit pokojný a pravověrný život 
místní církve,“ píše Jandourek v recenzi knihy Josefa Beránka ´Hovory s Petrem Kolářem´. 
„Jeho kritika v duchu padni komu padni se obrací se značnou sžíravostí nejen proti 
současným podivným jevům na scéně politiky a společnosti, ale také proti zatuhlosti 
uzavřených církevních struktur. Právě proto ho jeho odpůrci zařazují mezi zednáře nebo 
levičáky,“ zlobí se Jandourek (Jandourek, Jan. Byl exulantem nejen venku, je jím i doma, 
Mladá fronta DNES, 27. 12. 2001). Podobně bojovné obhajoby zednářství najdeme u 
Jandourka často. 
 
Stejně tak často (a přitom nelogicky, protože jaksi mimo téma svých textů – zkrátka tam 
zednáře vždy nějak „propašuje“) píše o zednářích i producent, publicistaa bývalý poslanec OF 
Jan Štern. Toho ostatně nepřímo jmenuje Miroslav Dolejší, když ve své analýze 
vyjmenovává rodiny, které „jsou komunisté nebo jejich potomci, svobodní zednáři a jejich 
potomci, a židé.“ 
 
Spekulace o členství v řádu svobodných zednářů provází i řadu dalších známých osobností, 
kupříkladu z katolického prostředí. Nálepku zednáře dostal například kněz Tomáš Halík. 
Podezírán byl například i kardinál Miloslav Vlk: „Boj o (katolickou) fakultu byl nejtěžší 
zkouškou mého biskupského působení, protože jsem byl podezříván, že jsem svobodný 
zednář a liberál," vzpomněl kardinál (ČTK, Kardinál Vlk bilancuje své úspěchy i nedořešené 
problémy a výzvy, ceskenoviny.cz, 4. 1. 2010). 
 
Štampacha se také v jeho sporech s církví (byl vyloučen z římskokatolické církve i od 
dominikánů) zastávali kromě Halíka i Jiří Zajíc či biskup Václav Malý – to samozřejmě 
neznamená, že kdo se zastává zednáře, je sám zednář, ale může to být určitá doplňující 
informace ve chvíli, kdy máme podezření, že dotyčný příslušnost k zednářům skrývá. 
 
Další spolky blízké zednářům 
 
Vedle zednářů existuje i řada dalších elitních spolků, které jsou často uváděny v souvislosti se 
zednáři. Jsou jimi například Roraty kluby, Lions kluby či kluby Kiwanis. Jde o společneství 
lidí, kam se lze dostat jen na pozvání a na základě záruky už stávajících členů. Většinou jde o 
dobře situované osobnosti – manažery, podnikatele, politiky, akademiky, právníky, umělce, 
novináře, státní úředníky či bankéře. 
 



Ti spolu „kromě jiného vytvářejí i neviditelné sociální sítě, o něž se lze opřít v byznysu, 
politice i osobním životě“ (…) »I u nás platí zednářské heslo ´Bratr bratrovi pomůže za každé 
situace´. Když se dostanu do průšvihu, jsem si jistý, že mě ostatní nenechají na holičkách,« 
vyzdvihuje výhody této platformy nejmenovaný manažer, který pomáhal zakládat jeden ze 
zmíněných klubů. (Štětka, Jan; Pšenička, Jiří. Kde se scházejí mocní, ekomom.ihned.cz, 14. 
ledna 2010, http://ekonom.ihned.cz/c1-39876240-kde-se-schazeji-mocni) 
 
Protože psát o těchto spolcích by bylo nad rámec tohoto článku, omezím se jen na několik 
stručných informací: 
 
Rotary cluby 
Členství v  Rotary clubech není tajné, politici se jím často i chlubí, většinou jde o politiky 
pravicové (ODS) a členství je vnímáno jako prestižní záležitost, související s byznysem nebo 
obecně vlivem v regionu. V RC neexistují žádné rituály, žádný zákaz prozrazení svých 
kolegů, stejně jako žádná oficiálně přiznaná souvislost se zednáři. Na druhou stranu mnoho 
kritiků uvádí, že Rotary cluby jsou jakousi přípravkou na zednáře - s tímto tvrzením bych 
mohl souhlasit, ale nejde o nic vědomého a funguje to spíše opačně, než že by člověk vstoupil 
do Rotary s cílem postoupit dál k zednářům. Zednáři totiž někdy oslovují nic netušící nadějné 
rotariány (většinou rotariány ve funkci prezidenta daného klubu, což je ale přitom funkce 
rotující, do které se může dostat kterýkoli člen klubu) s nabídkou na vstup k zednářství 
(nabídka je ale nepřímá, spočívá v nečekaném zaslání zednářského časopisu). Že zednářství a 
rotariánství mají k sobě blízko, můžeme vidět nejen na příkladu zakladatele RC, Američana 
Paula Harrise, který byl sám svobodným zednářem, ale i na příkladu i domácích politiků, kteří 
byli členy obou spolků – například otec bývalého prezidenta Václav M. Havel či syn prvního 
prezidenta Jan Masaryk – oba byli zednáři i členy rotariánského hnutí. 
 
Rotariáni pro snazší komunikaci mezi sebou používají každý rok aktualizované adresáře s 
kompletním seznamem členů, proto není těžké zjistit, kdo je v dnešní době členem Rotary 
clubu: 
 
A tak mezi rotariány najdeme následující politiky - poslankyni TOP 09 Annu Putnovou (RC 
Brno City), exposlance KDU-ČSL Jaromíra Talíře (RC České Budějovice), diplomata a 
bývalého generálního sekretáře MZV Milana Sedláčka (RC Brno), primátora Českých 
Budějovic Juraje Thomu (Rotary club České Budějovice), bývalého jihočeského hejtmana za 
ODS Jana Zahradníka (tamtéž), senátora ODS Tomáše Jirsu (RC Hluboká n. Vltavou), 
bývalého hejtmana Královéhradeckého kraje za ODS Pavla Bradíka (RC Hradec Králové), 
poslance ODS Davida Kafku (RC Hradec Králové), exprimátora Hradce Králové Otakara 
Divíška (RC Hradec Králové), poslance ČSSD a primátora Chebu Pavla Vanouška (RC 
Cheb), exprimátora Pardubic Jaroslava Demla (RC Pardubice), exmanželku expremiéra Pavlu 
Topolánkovovou (RC Ostrava International), bývalého náměstka primátora Ostravy Lukáše 
Ženatého (RC Ostrava), poslance TOP 09 Jaroslava Lobkowicze (RC Plzeň), starostu 
Poděbrad Jozefa Ďurčanského (RC Poděbrady), exposlankyni Janu Ryšlinkovou (RC Prague 
International) a hejtmana Zlínského kraje za ČSSD Stanislava Mišáka (RC Zlín). Čestným 
členem Rotary je poradce premiéra Nečase Roman Joch (čestný člen RC Praha Classic), 
exprimátor Prahy Pavel Bém (čestný člen RC Praha), bývalý předseda Senátu Přemysl 
Sobotka (čestný člen RC Praha) a čestným členem je i prezident Václav Klaus (podobně jako 
za první republiky T. G. Masaryk a po něm Edvard Beneš). 
 
Rotary klub se navenek věnuje charitě, často ale bývá kritizován jako místo setkávání 
vlivných lidí, kteří „spolu mluví“ a v zákulisí si vzájemně pomáhají. Například situaci v 



Jihlavě popsala média před časem následovně: 
 
„Podle názoru některých novinářů i mimo stojících podnikatelů je Rotary club v Jihlavě 
považován především za vlivnou lobbystickou skupinu, charakterem se blížící zednářům. 
Někteří se nebojí užít ani výrazu mafie. Kritikům nepřímo nahrává i uzavřená struktura klubu 
a opar tajemnosti, plynoucí z nepříliš velké chuti členů klubu informovat o dění uvnitř (…) O 
tom, že však jde o skupinu s nesporně velkým vlivem, svědčí to, že mezi dvaatřiceti členy 
klubu najdeme bývalého jihlavského starostu a současného hejtmana kraje Františka Dohnala, 
ředitele jihlavské nemocnice Dušana Hubače, kancléře okresního úřadu Otu Kováře, 
podnikatele a zřejmě největšího soukromého vlastníka realit v centru Jihlavy Jaroslava 
Dobrovolného, ředitele vyšší odborné školy Ladislava Jirků a další významné podnikatele, 
státní úředníky, lékaře a zástupce dalších oborů.“ (čv. Kteří lidé ovlivňují život na Vysočině?, 
iDNES.cz, 1. 6. 2001) 
 
Kiwanis kluby 
V České republice působí i další ze tří největších mezinárodních prestižních klubů – Kiwanis. 
Má dokonce zastoupení v Radě Evropy a sdružuje po celé zeměkouli 600 000 lidí 
nejrůznějších profesí. 
 
První klub vznikl v roce 1915 v americkém Detroitu, v Evropě v roce 1963 ve Vídni. Název 
pochází ze slova amerických indiánů a znamená: vyjádření sama sebe a zviditelnění se. 
Prioritou číslo jedna je pomoc dětem, ale kluby pomáhají i jinde, kde je to potřeba.   
 
Ze známých českých osobností se ke Kiwanisu hlásí spisovatel Michal Viewegh, herečka 
Dáša Bláhová a moderátor Zbyněk Merunka. 
 
"Nezáleží přitom na politické příslušnosti ani náboženském vyznání," říká Alexandra Suková, 
zástupce Kiwanis International pro ČR. (Dudek, Martin. Co spojuje Clintona, Presleyho a 
Merunku? Ring, 14. 5. 2002) 
 
Lions kluby 
O Lions klubech se v poslední době hodně psalo v souvislosti s kauzou známého pražského 
lékaře a zakladatele tohoto hnutí u nás Jaroslava Bartáka. Proto se vyhnu popisu lionského 
hnutí (které se v něčem podobá právě Rotary a Kiwanis), vyhnu se i podivné postavě pana 
Bartáka samotného a povšimnu si jen jeho reakcí v médiích z doby starší, ve kterých 
popisoval vztah Lions klubů k zednářům. 
 
„Pomáháme ve zdravotnictví, otřepáváme myšlenky starých svobodných zednářů a snažíme 
se vést lidi duchovně i materiálně do nového tisíciletí," řekl například v rozhovoru pro časopis 
Xantypa. (Kolář, Petr. Moderní zednářství aneb Lions Clubu je patnáct, Xantypa, 26. 10. 
2004). 
 
"Naši práci bych charakterizoval jako moderní zednářství. Ještě před několika lety chodil 
mezi nás profesor Syllaba, starý pán, kdysi býval velmistrem. Zasvěcoval nás do 
nejrůznějších duchovních rituálů svobodných zednářů klasických lóží. Kluby, které vznikly v 
Evropě po roce 1945, nahradily klasické svobodné zednářství, jehož myšlenky, především ty 
duchovní, byly zprofanovány léty pronásledování," vysvětlil Barták o něco dále. 
 
Používá také zednářskou terminologii, když popisuje poslání klubu a jeho členů: „I my se 
alespoň obrazně můžeme stát architekty nového světa, který se snažíme duchovně i materiálně 



budovat, pomáhat při tom potřebným i sobě navzájem. Ne nadarmo stojí v našem znaku 
motto: We serve – Sloužíme." 
 
V jiném rozhovoru Barták tvrdí, že „Lions Cluby si nehrají na zednáře, ale považují se za 
jejich řádné pokračovatele“ a že „rotariáni jsou v podstatě jejich konkurenti, i když spolu 
vycházejí velmi dobře” (Potůček, Jan. Tatínek to zařídí, Reflex.cz, 3. 7. 2008). 
 
Zajímavá je i postava Bartáka samotného, který se znal (a rád fotografoval) nejen téměř s 
celou politickou a hospodářskou elitou České republiky, ale i v době kolem převratu ho 
přijaly takové významné osobnosti jako papež Jan Pavel II. nebo chilský vůdce generál 
Pinochet. Barták je nejen pokračovatelem rodinné lékařské tradice (jeho otec byl rovněž 
internista), ale i rodinné tradice duchovní. V Itálii, kde studoval, se nejen naučil italsky, ale 
„poznal i to, o čem mu otec vždycky vyprávěl - lví kluby a rotariány.“ Bartákův otec se totiž 
se zednáři i rotariány často stýkal. 
 
"Celou dobu komunistické nesvobody jsme s otcem čekali, až to praskne, a doufali, že to, co 
fungovalo za první republiky, jednou obnovíme," vzpomíná Jaroslav Barták (1958), internista, 
kardiolog, viceprezident Mezinárodní cévní společnosti, prezident pražské Polikliniky 
Modřany a tajemník a charter prezident I. českého Lvího klubu Praha – Orel. Dnes stíhaný 
kvůli několika trestným činům. 
 
Zajímavé je i to, jak popisuje vznik lionského hnutí u nás. Pokud jeho slovům můžeme věřit, 
jsou skutečně překvapivá. V říjnu 1989 se prý v Rakousku setkal s kardinálem Franzem 
Königem, papežovým "vyslancem na Východě". "Když se mě zeptal, zda bych měl ve chvíli, 
kdy u nás zavládne svoboda, zájem o založení Lvího klubu, bez zaváhání jsem řekl ano!" 
 
Krátce po převratu se skutečně celosvětové vedení Lions Club International rozhodlo podpořit 
založení prvního českého lvího klubu. Podle Bartáka byly začátky těžké, protože lidé byli 
rádi, že se zbavili nejrůznějších organizací typu KSČ a ROH a neměli chuť k zakládání 
nových organizací. 
 
„Z původních čtrnácti členů jsme se rozrostli na dnešních pětašedesát. Ty první jsme spolu s 
rodinou Ivana Havla ‚prověřovali' v kavárně Slávie, nechtěli jsme, aby do klubu proklouzli 
bývalí komunisté a estébáci. Adepti nebyli nutně spjati s disentem, ale šlo o lidi, kteří v 
průběhu revoluce nějakým způsobem pomohli," vzpomíná doktor Barták. To je také zajímavá 
informace, vyplývá z ní, že na Lions club měla vliv Havlova rodina a že se členy stali lidé tak 
či onak spjatí s převratem a tedy – s pravdoláskou. 
 
Zajímavý exkurz do světa českého lionského klubu učinil vlivný novinář István Lékó, když v 
obsáhlém textu popsal styky, které Barták udržoval a vyjmenoval všechny významné 
představitele české elity, kteří se jednání klubů účastnili a s Bartákem se nechali fotografovat. 
Jsou tam skoro všichni. (Lékó, István. Lví cesta doktora Bartáka od Václava Havla a Jana 
Pavla II. až k Tunelu Blanka, Českápozice.cz, 2. 9. 2011, 
http://www.ceskapozice.cz/magazin/special-report/lvi-cesta-doktora-bartaka-od-vaclava-
havla-jana-pavla-ii-az-k-tunelu-blanka) 
 
Řád sv. Konstantina a Heleny 
Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny najdeme především na severu Čech a mezi jeho členy a 
vyznamenanými pak politiky ČSSD Jaroslava Foldynu a Josefa Hojdara, stejně jako zástupce 
ODS: bývalého ministra dopravy Aleše Řebíčka. Ale i vlivné byznysmany: je mezi nimi 



například Štěpán Popovič, majitel teplického Glaverbelu a bývalý předseda Svazu průmyslu a 
obchodu České republiky a zakladatel skupiny PPF. 
 
„Jsme chudí rytíři. S ostatními se vídáme jen párkrát do roka při slavnostním rituálu nebo na 
dobročinných akcích, politiků je mezi námi málo,“ říká Foldyna. 
 
„Členství v takovýchto organizacích výrazně relativizuje politické závazky vůči voličům,“ 
konstatuje politolog Jefim Fištejn (zajímavé ale je, že Fištejn je členem židozednářského 
řádu B´nai B´rith - o něm v příštím díle). 
 
Sdělovací prostředky před časem informovaly i o tom, že v řádu je mezi členy i několik osob, 
které jsou podezřelé ze spáchání trestných činů. Je tomu tak zřejmě proto, že se k řádu hlásí 
mnoho lidí z prostoru bývalého sovětského svazu. Část členů tak například před lety 
pozatýkali policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. 
 
„Před slavnostním rituálem naši policisté zatkli část členů řádů pro podezření z podílu na 
kuplířství, mezi zatčenými byl i šéf místní ukrajinské mafie,“ řekla o rytířích tehdejší mluvčí 
Blanka Kosinová (Šlerka, Josef. Řebíček, Vidím, Hojdar... Politici v tajemných řádech, 
Benešovský deník, 26. 9. 2006) 
 
Ordo Lumen Templi 
Mediální pozdvižení před lety způsobila i informace, že poměrně zvláštní směsice vlivných 
lidí náleží k nově založenému řádu Ordo Lumen Templi. Jeho členem byl známý zpěvák 
Daniel Landa, k řádu měl blízko vysoce postavený policista a šéf protidrogové policie Jiří 
Komorous, poslanec a předseda sněmovního výboru pro obranu Jan Vidím (ODS), ale i (což 
na věci bylo nejvíce podivné) katolický biskup Václav Malý. 
 
„Nejsem přímo člen sdružení, ale mám k němu blízko,“ řekl tehdy novinářům Vidím. Landa 
popisoval poslání řádu následujícími slovy: „Vyburcovat společnost z letargie a demonstrovat 
skutečnost, že teď jsme to my, kdo přejímáme vyhasínající pochodeň a naším posláním je 
předat ji našim dětem opět hořící.“ 
 
Podle všeho ale činnost řádu moc úspěšná nebyla a společenství se nejspíše rozpadlo, nebo 
alespoň početně zmenšilo, protože jeho řady opustil například sám ze zakladatelů – Daniel 
Landa. 
 
V roce 1991 také vznikl tzv. Golem club, u jehož zrodu stál politik podnikatel a hudebník 
Martin Kratochvíl a zpěvák Michael Kocáb (ten klub před osmi lety opustil). Vstup do klubu 
je za 50 tisíc, ročně se platí 30 tisíc. Členy jsou podnikatelé, politikové a představitelé 
společenského života, pořádá pravidelné přednášky pro pozvané. 
 
Lípa 
Další elitní spolek je sdružení Lípa, společenství lidí kolem Patria Finance, tvářící se navenek 
jako diskuzní fórum. Vznikla v roce 1996 na popud ekonoma Pedra Picka, venezuelského 
občana a syna českých emigrantů. Zajímavé je tím, že se k němu hlasí velká skupina 
významných českých finančníků, průmyslníků a politiků, stejně jako novinářů a umělců. 
Scházejí se dvakrát do roka, aby diskutovali o politicko-ekonomických tématech, přijímání 
nových členů probíhá velice pečlivě a schválit nové zájemce musí výkonný výbor. Setkání se 
odehrávají v luxusních hotelech a za nemalý vstupní poplatek. Lípa má blízko k tzv. 
pravdolásce, má sympatie bývalého prezidenta Václava Havla, naopak ODS, ale i Zemanova 



ČSSD k ní dříve přistupovala s velkou nevolí. Nechvalně známá je Lípa svou rolí v kauze 
IPB, kdy banka přešla do vlastnictví Lípě blízké ČSOB, což například tehdejší předseda 
Sněmovny Václav Klaus označil za vítězství "jedné velké finanční a mocenské skupiny" a 
prohru daňových poplatníků, později pak za ohromnou krádež za bílého dne. 
 
Tématu se věnoval například časopis Týden, který skupinu popsal takto: 
 
“ČSOB patří pod křídla belgické KBC Bank, která vlastní ivýznamnou finanční společnost 
Patria Finance. Právě ta je jakýmsi centrem Lípy. Stačí vyjmenovat účastníky setkání Lípy, 
kteří jsou s Patrií nějakým způsobem spjatí: Pedro Pick (duchovní otec Lípy), Zdeněk Bakala 
(předseda představenstva a spolumajitel), Ondřej Schneider (současný hlavní ekonom), Petr 
Motloch (šéf dozorčí rady), Zdeněk Tůma (dříve hlavní ekonom Patrie, dnes viceguvernér 
ČNB), Martin Kupka (také dřívější hlavní ekonom)... Klaus ale neměl zřejmě na mysli pouze 
Patrii Finance. Lípa se totiž těší oblibě zejména politiků Unie svobody (setkání se účastní 
například Vladimír Mlynář, Michal Lobkowitz, Ivan Pilip či Karel Kühnl), prezidenta 
Václava Havla a podle vyjádření některých ekonomů i guvernéra ČNB Josefa Tošovského. 
"Své lidi" má Lípa i na ministerstvu financí, z nichž nejvýše postavený je Jan Mládek, 
náměstek ministra zodpovědný za privatizaci. Blízko má mít Lípa dokonce i k ministru 
financí Pavlu Mertlíkovi (ČSSD). Ten v červencovém rozhovoru pro TÝDEN řekl, že nebyl 
nikdy na žádné její akci, nicméně odpor k ní necítí.“ (Skočdopole, Petr; Neumann, Ondřej; 
Motejlek, Miroslav.Lípa: Hoši, kteří spolu mluví, Týden, 30. 10. 2000). 
 
Zakladatel Lípy Pedro Pick (uvádí se také jméno Pedro J. Pick Waneck) se narodil 16. dubna 
1935 v Praze. V roce 1949 jeho rodina emigrovala do Venezuely. Absolvoval mimo jiné 
Harvardskou obchodní školu v USA. V letech 1995 až 1996 člen představenstva SPT 
Telecom. Později byl podezírán z podplácení politiků během privatizace Telecomu, což 
nebylo nikdy prokázáno. Ekonom a člen dozorčí rady Patria Finance, člen dozorčích rad a 
představenstev mnoha společností, například Pražských pivovarů, Tonaku, Spolchemie atd.) 
 
Roli organizátora převzal po Pickově smrti finančník slovenského původu žijící v Česku 
Gabriel Eichler, jinak též člen Rockefellerovy Trilaterální komise. 
 
Lípa je některými kritiky považována za svého druhu zednářskou lóži, což připomíná i 
zmíněný článek, byť takové tvrzení označuje za chiméru. Cituje i politiky, kteří mají k Lípě 
blízko (například Vladimír Mlynář) a kteří tvrdí, že je nesmysl myslet si, že by Lípa sledovala 
lobbistické a ekonomické zájmy. Naproti tomu další z členů Lípy a ředitel STEMu Jan Hartl 
připouští, že obchod při setkání Lípy nejde tak úplně stranou. „Přesto že Lípa se na veřejnosti 
chce prezentovat pouze jako diskusní fórum, bylo by naivní si myslet, že obchod stojí zcela 
stranou. V západním světě je běžné, že podobná sdružení, často působící při významných 
univerzitách, slouží k navazování obchodních kontaktů, tedy k tomu, čemu se v angličtině 
říká networking (propojování různých odvětví od bankéřů přes manažery, průmyslníky až 
třeba po politiky).“ A souhlasí s ním i Jiří Pehe, další „lípař“ a dokonce člen jejího výkonného 
výboru: „Samozřejmě k tomu dochází i v Lípě. Vždyť je to ideální prostředí, kde se setkávají 
špičky bankovnictví, průmyslu, politologové, intelektuálové, ale také třeba žurnalisti,“ řekl s 
tím, že podobné skupiny jsou pochopitelně také dokonalým prostředím pro lobbování. 
 
Důvod, proč tolik odstavců věnuji Lípě, je ten, že jde o mocné lobbyisticko-vlivové prostředí, 
což je přesně to, co ve skutečnosti zednářské lóže, odmyslíme-li si všechny ty rituály a fráze, 
představují. Je dost dobře možné, že Lípa může být profánní (tj. světský) název pro 
zednářskou lóži (ostatně, zednářská lóže s názvem Lípa už u nás existuje). V Lípě se navíc 



setkávají přesně ty kruhy a osobnosti, které jsou blízké Václavu Havlovi, včetně těch, o 
jejichž zednářství se přímo spekuluje. 
 
Do Lípy patří kromě už zmiňovaných (Bakala, Dlouhý, Dyba, Tůma, Mládek, Pehe) také 
režisér Juraj Jakubisko, manžel Petry Buzkové Josef Kortba (dříve náměstek generálního 
ředitele České spořitelny a nyní manažer v auditorské firmě Deloitte & Touche), jeden z 
nejbohatších Čechů a předseda představenstva společnosti Bonton Martin Kratochvíl (který 
založil také klub Golem), producent a bývalý generální ředitel AB Barrandov Václav 
Marhoul, lobbista a syn exministra Jan Dobrovský či exministr zahraničí Josef Zieleniec a 
ministr zahraničí současný – Karel Schwarzenberg. 
 
Propojení klubů a svobodných zednářů 
 
Třebaže výše zmíněné exkluzivní kluby popírají, že by měly jakýkoli vztah ke svobodným 
zednářům, je možné najít  podezřelé indicie, které naznačují, že ve skutečnosti mají k sobě 
členové všech těchto sdružení velice blízko. 
 
Například Haló noviny před dvěma lety informovaly o podivném setkání u příležitosti oslav 
20. výročí listopadového převratu. 
 
Tehdy se v restauraci Lví dvůr kousek od Pražského hradu sešlo hned několik vliných lidí: 
 
„Ve Lvím dvoře na Pražském hradě v minulých dnech proběhlo při příležitosti Charter Night 
klubu Praha a oslav 20. výročí od 17. listopadu 1989 velmi zajímavé setkání. Jak sdělila Haló 
novinám charter prezidentka Lionského klubu Praha Lenka Bartáková, slavnostního večera se 
zúčastnilo 60 předních osobností českých politických a společenských kruhů včetně 
představitelů Lvího kabinetu, vedeného významným slovenským podnikatelem Jurajem 
Schwarzem z Bratislavy.“ 
 
„Přítomni byli i zástupci ostatních lionských klubů, zakladatel Rotary international v ČR a 
první prezident Jiří Vrba, velmistr svobodných zednářů exministr kultury Martin Štěpánek, 
velmistr lóže B’nai Brit a místopředseda Světového židovského kongresu Tomáš Kraus a 
další. Zajímavě popsali své zážitky z doby před 20 lety i ze současnosti, některé osobnosti 
obou stran tehdejší politické bariéry.“ (Hlinka, Oldřich. Filip mezi lvy, Haló noviny, 19. 11. 
2009) 
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"Bratře První Strážce, co vidíš na Východě?" tázal se Ctihodný, 
celý černý, s bílou koženou zástěrou a stříbrným kladívkem v ruce. 

"Vidím Mistry shromážděné v Dílně a připravené k Práci," řekl První Strážce. 
Ctihodný udeřil kladivem. "Bratře Druhý Strážce, co vidíš na Západě?" 

"Vidím Mistry shromážděné v Dílně a připravené k Práci." 
Ctihodný třikrát zaklepal kladivem: "Práce se počíná." 

(Karel Čapek: Továrna na Absolutno) 

Před časem jsem se článkem "Českou politiku ovládají zednáři" pokusil otevřít debatu o vlivu 
členů tajného řádu svobodných zednářů na českou politickou scénu a tedy na každodenní 
život naší země. Mnozí mi vytýkají, že jsem byl příliš neurčitý a že jsem nepřinesl žádný 
důkaz o tom, kdo ze současných politiků je zednářem. Můj článek byl přitom postaven na 
logickém argumentu, že byla-li zednářstvím prodchnutá celá první republika, není důvod si 
myslet, že by tomu dnes mělo být jinak. 
 
V textu ale nebyl prostor pro to, abych uváděl celou řadu zajímavých skutečností 
dokazujících, jak dalece byla první republika zednářstvím prodchnutí a že masarykovské 
Československo bylo vystaveno na zednářských idejích a jimi cele ovládáno. Bylo mi jasné, 
že se k tomuto tématu budu muset vrátit podrobnějším textem. 
 
Záměrně se budu věnovat pouze zednářství prvorepublikovému, což ale v žádném případě 
neznamená, že by v českých zemích nebyl silný vliv zednářů už v dobách starších. To by ale 
přesahovalo rámec tohoto textu, zvídavý čtenář si proto určitě informace o starších formách 
zednářství snadno dohledá v rozsáhlé zednářské či protizednářské literatuře. Starší dějiny 
českého zednářstva jsou dobře a podrobně popsány v doslovu od Miroslava Martínka v knize 
Eugena Lennhoffa "Svobodní zednáři" (reprint z roku 1933, vydalo nakladatelství Pertrklíč 
1993), ze které jsem vycházel i při psaní tohoto textu. Jen pro pořádek ale uvedu, že nejstarší 
zednářská lóže byla v českých zemích založena roku 1741. 
 
*** 
 
V období první republiky bylo členství v řádu svobodných zednářů vysoce prestižní 
záležitostí. Mezi zednáři tak najdeme přední osobnosti politického, hospodářského a 
kulturního života Československa. Jen deset let po vzniku novodobého československého 
státu bylo na jeho území 1600 členů lóží. Dnes je přitom svobodných zednářů v České 
republice zhruba 600. 



 
Lóže začaly ve velkém vznikat počátkem minulého století (Teplice 1907, Brno 1910, 
Františkovy Lázně, Nový Bor 1906 a Mariánské Lázně). V Praze působily před první 
světovou válkou dva spolky - "Harmonie" a "Amicitia". V Bratislavě se svobodní zednáři 
scházeli v lóži "Hiram u tří hvězd", jejíž členové působili i v Praze pod hlavičkou spolku 
"Charitas". 
 
První obnovenou českou lóží se měla stát lóže "Bohemia" (1910), kterou pod záštitou Velké 
Lóže Rumunské chystal Jan Maštalíř s přáteli. Protože bylo ale zednářství zakázáno, nebyla 
uznána jako řádná a brzy zanikla. 
 
Na začátku první světové války v českých zemích pracovalo celkem 12 zednářských 
organizací, z toho 9 v pohraničních oblastech osídlených Němci. Roku 1913 se počet českých 
zednářů odhaduje na 500, přičemž Češi jsou mezi nimi menšinou. 
 
Se vznikem Československa ale myšlenka svobodného zednářství zažívá rozmach, mimo jiné 
i proto, že všichni "otcové zakladatelé" novodobého státu, jak si později ukážeme, se k 
zednářství hlásili. Dochází tak k velkému početnímu nárůstu zednářstva, stejně jako ke změně 
jeho složení - zatímco dříve, v 19. století, se k zednářství hlásili především podnikatelé, před 
první světovou válkou a po ní v zednářství převládaly spíše osobnosti z kulturního života či z 
řad soukromých zaměstnanců. Na druhou stranu je pravdou, že rychlý nárůst členů s sebou 
nesl i nadšence, kteří brzy "odpadli", jejichž zájem o zednářství byl dán spíše 
prvorepublikovou módní oblibou elitních společností a tajných spolků. 
 
Myšlenka vzniku národnostně české organizace svobodných zednářů se rodila už za války. A 
nejen samostatnosti svobodných zednářů, ale i samostatnosti českého státu: samostatnost 
českých zemí doporučovali za jeden z cílů dohodových mocností koncem první světové války 
účastníci zednářského světového kogresu, který se konal v červnu 1917 v Paříži. 
 
Dne 26. října 1918 se sešlo několik bratrů zednářů pod vedením dramatika Jaroslava Kvapila, 
kteří se dohodli na pořízení překladu zednářských obřadů z francouzštiny a na vytvoření české 
zednářské terminologie. Dne 12. května 1919 tak vznikla lóže "Jan Ámos Komenský" (JAK), 
která se řídila francouzským obřadem. 
 
Paralelně vznikala - pro změnu pod italskou obediencí - lóže "Národ" (jak si ukážeme 
později). "JAK" a "Národ" byly lóže nejprve konkurenční, později se ale spojily (1925) ve 
velkolóži, ve které však představitelé lóže "JAK" zaujali vedoucí místa (J. Kvapil, L. Tichý, 
B. Thein, L. Vaněk). 
 
Z lóže "Národ" vznikly lóže "28. říjen" (29. října 1920) a "Dílo" (5. listopadu 1920) pod 
italskou obediencí. Z "Díla" později vznikla "Sibi et posteris" (Sobě a potomkům), z lóže "28. 
říjen" zase lóže "Bernard Bolzano". 
 
Kromě nich v Praze v té době působí ještě lóže "Josef Dobrovský" (která se roku 1923 spojila 
s lóží "Národ"), dále "Týn" (též "Umění", někdy "Týn-Umění") a "Fügner". 
 
V Plzni působil dvojjazyčný kroužek, který se roku 1921 přeměnil v lóži "Sinceritas u čtyř 
řek" a v květnu 1922 vznikla v Plzni další lóže "Josef Dobrovský". V Brně byla založena lóže 
"J. E. Purkyně". 
 



Dne 7. května 1922 se vytvořila v Lausanne podle obřadu skotského "Nejvyšší rada pro 
Československo" a dne 25. února 1925 sloučením všech lóží československých vznikla 
"Národní veliká lóže československá (tzv. Velký Orient) (NVLČ). "Dílnou", jak se říká 
zednářskému chrámu, se stal prozatímně zřízený chrám v Husově třídě. 
 
Tato "Národní veliká lóže Československá" "vnesla světlo" (neboli zaštítila vznik) do dalších 
šesti lóží: "Ján Kollár" v Bratislavě (původně zednářský kroužek spadající pod německou lóži 
"Zur Verschwiegenheit"), do maďarské lóže "Testvériség" (Bratrství) (vznik 31. října 1925), 
do lóže"Pavel Josef Šafařík" v Košicích (9. ledna 1926), do brněnské lóže "Cestou  Světla" 
(18. prosince 1926), do pražské lóže "Bernard Bolzano" coby pobočky lóže "28. říjen" (vznik 
26. listopadu 1927) a do další pražské lóže "Pravda vítězí" (17. listopadu 1928), která zase 
vznikla jako dceřinná lóže lóže "JAK", podobně jako lóže "Sibi et posteris" (Sobě a 
potomkům) (6. dubna 1930). 
 
V té době (1929) tak existuje celkem 11 lóží s asi pěti stovkami členů. Sídlo veliké lóže se 
nachází v nově adaptovaných prozatímních místnostech, které se v profánním (tj. světském, 
nenáboženském) označení nazývají "Památník Komenského". Svou "práci" zde konají (tedy 
scházejí se) všechny pražské lóže. 
 
V roce 1925 dokonce vzniká časopis "Svobodný zednář", jehož redaktory se stávají Jan 
Kapras, Julius Myslík a Josef Volf. 
 
Kromě ryze českých působí v Československu i lóže v převážně Němci osídlených oblastech 
(Karlovy Vary, Liberec, Žatec, Teplice, Jablonec, Most), německé lóže jsou i v Praze a Brně. 
 
Rozmach lóží byl velký. Zatímco v roce 1929 měla "Velká národní lóže československá" 
celkem 11 lóží a 416 členů, v roce 1935 zahrnovala už 20 lóží a pět zednářských kroužků s 
celkem 992 členy. 
 
Ještě početnější byly ale německé lóže. Německá velkolóže "Lessing zu den drei Ringen" v 
roce 1929 čítala 20 lóží, jeden kroužek a celkem 1175 členů, v roce 1935 pak 29 lóží, dva 
kroužky a celkem 1410 zednářů. 
 
Maffie a zednáři 
 
Snad nejzajímavější a nejvýmluvnější skutečností, která prokazuje provázanost tehdejšího 
Československa se svobodnými zednáři (a která už stěží může být překonána něčím ještě 
průkaznějším), je práce tehdejšího konspiračního spolku "Maffie", který sdružoval 
vlastenecky smýšlející Čechy usilující o vznik svobodné československé republiky. Jednak za 
1. světové války sami uvažovali o založení lóže, která by kryla jejich aktivity, jednak na 
principu lóže celá "Maffie" svým způsobem fungovala a konečně za třetí, i když už bylo po 
odboji a vznikl nový stát ČSR, členové "Maffie" se přesto stali jedněmi z prvních svobodných 
zednářů - a to za velmi podivných a nestandardních okolností. 
 
"Maffie" byl tajný pracovní výbor československého odboje, ve kterém kromě Masaryka a 
Beneše najdeme i pozdější přední české politiky a kulturní osobnosti jako Kramáře, Rašína, 
Hajna, Šámala, Soukupa či Scheinera. Skupina se postupně rozrůstala o další, jak byli někteří 
zatčeni (Kramář, Scheiner, Rašín) nebo odešli do zahraničí (jako třeba Beneš). Počátkem roku 
1917 vznikla také z okruhu mladočeských politiků, stejně jakož i realistů, státoprávníků či 
vůbec představitelů českého kulturního života skupina "Národ", která vydávala stejnojmenný 



časopis. Členy "Maffie" i "Národa" později najdeme mezi prvními svobodnými zednáři. 
 
Jedním z nejradikálnějších představitelů "Maffie" byl politik, novinář a vydavatel František 
Sís, který se ještě před první světovou válkou seznamuje s Italem, pracovníkem tehdejšího 
italského zastupitelského úřadu v Praze, Ugo Dadonem (který ho učí italsky). Dadone je 
svobodný zednář, jeden z důvěrníků římské Velké národní lóže (Gran Loggia Nazionale). A 
protože je Dadone zapřísáhlý odpůrce habsburské monarchie, seznamuje Sís Dadoneho s 
dalšími členy "Maffie", včetně Aloise Rašína. Vzájemně si "Maffie" a Dadone vyměňují 
zprávy - Dadone přinášel zvěsti z ciziny, "Maffie" skrze něho posílala novinky z Čech. Je 
pravděpodobné, že skrze Dadoneho se Sís dostává i ke svobodnému zednářství. 
 
A byl to právě Sís, kdo přišel s nápadem, že by nejlepší formou konspiračního působení 
"Maffie" mohla být zednářská buňka. A to ideově (podobnými myšlenkami) i prakticky (prací 
v utajení). Se svým záměrem seznámil Rašína, který souhlasil - zednářská lóže připadala 
Rašínovi, Scheinerovi a Sísovi jako dobrá základna pro krytí české odbojové činnosti. Navíc 
jim imponovala semknutost členů lóže. 
 
S realizací měl pomoci Sísův novinářský kolega z Národních listů a svobodný zednář V. 
Červinka, který působil v pražské zednářské lóži "Hiram". Pro Němce (kteří v této lóži 
převládali) ale bylo spojení lóže s protirakouským odbojem nemyslitelné, takže sám Sís 
později musel tuto myšlenku opustit a píše: "Přirozeně, že jsme nemohli počítat pro založení 
revoluční lóže se zednáři aktivisty, a tak jsem uvažoval, zda se nenajde jiná cesta k zednářské 
lóži než přes členy pražské lóže, když tato cesta se ukázala neschůdnou." 
 
Vypomohl až opět Dadone, kterého Sís požádal, zda by osondoval možnost založení 
revoluční pražské lóže pod ochranou Velké národní italské lóže. Té se Dadone na počátku 
roku 1915 písemně optal, jak by takový nápad byl reálný a dostal potěšující odpověď: vybraní 
lidé by mohli být přijati za členy římské lóže, v Praze by pak založili českou lóži. Zatčení 
Rašína, Scheinera a Červinky ale učinilo podobným záměrům konec. 
 
Úzké kontakty pro změnu na svobodné zednáře francouzské udržoval zase Edvard Beneš. Po 
příjezdu do Paříže našel pomoc u člena tamní lóže "Fraternité des Peuples" K. Vydry a s 
pomocí historika Ernesta Denise pronikl k dalším významným zednářům. Zednářem ve 
Francii byl také člen Československé národní rady M. R. Štefánik, stejně jako malíř Alfons 
Mucha, který ostatně zednářství do Čech z Francie přinesl a byl pak zde vůbec prvním 
velmistrem. 
 
Zednářská Maffie po převratu 
 
Když už bylo po válce a říjnovém převratu, který dal povstat novodobému československému 
státu, "Maffie" i skupina "Národ" stále pokračovala ve svých schůzkách. Sís měl i nadále v 
úmyslu založit zednářskou lóži, a to i přesto, že úkol, kvůli kterému o ni původně usiloval, byl 
už splněn. 
 
"Mým programem bylo, aby lóže ustavená z naší válečné skupiny pokračovala v činnosti 
duchem, v jakém pracovala skupina Národu za války, a jako válečný kruh Národa a Maffie 
připravovala svobodu národa, tak aby v osvobozeném národě stala se lóže stráží naší mladé 
svobody", napsal tehdy Sís ve svých vzpomínkách. 
 
Proto obnovil styky s Dadonem, když se tento vrátil roku 1918 do Prahy a zasvětil do svého 



úmyslu i kolegy ze skupiny "Národ". Mezitím i Dadone získal své italské bratry zednáře pro 
myšlenku založit v Praze italskou lóži. Postup měl být následující: alespoň sedm českých 
uchazečů pošle písemnou žádost, velká italská lóže dovolí, aby byli přijati do "Gran Loggia 
Nazionale", následně budou novým členům vydány průkazky a Řím dokonce na dotaz 
projevil ochotu zkrátit předepsané lhůty pro dosažení vyšších stupňů zasvěcení. 
 
Plány na vytvoření pražské lóže tak o vánocích 1918 projednávali členové "Maffie" ve složení 
Rašín, Šámal, Sís, Scheiner a Bohumil Němec. Přítomní se jednomyslně usnesli přistoupit k 
svobodnému zednářství. Do plánu byli zasvěceni i další: Ventura, Thon, Jindřich Čapek, 
Dvorský, Syllaba, Matys, dr. Stašek, Nušl, Folprecht, ing. Dvořáček, Emil Svoboda, Dyk a 
Kapras. Pozváni byli i další lidé ze skupiny Národ. 
 
V lednu 1919 se za Dadoneho přítomnosti sešla první schůze zájemců o členství a to v 
zasedací síni "Národních listů". Podle Sísových poznámek byli přítomni: dr. Němec, ing. 
Dvořáček, dr. Dvorský, F. Táborský, dr. Syllaba, Jindřich Čapek, Josef Čapek, Karel Čapek, 
redaktor Vilém Heinz, J. Ventura, dr. Chotek, dr. Matys, dr. F. Stašek, dr. E. Svoboda, V. 
Dyk, dr. Hoch, dr. Folprecht, dr. Nušl, dr. Borovička, dr. Pospíšil, dr. Kapras, dr. Babák, dr. 
Vladimír Slavík, dr. Thon a dr. Krofta. Po Dadoneho přednášce o smyslu zednářství všichni 
se vstupem do řádu souhlasili a vyplnili své přihlášky. Do rukou italského delegáta pak složili 
zednářskou přísahu prvního stupně a přijali závazek poslušnosti Nejvyší radě starého a 
přijatého skotského obřadu v Římě. Dodatečně přihlášku podepsali i Alois Rašín, Přemysl 
Šámal a Josef Scheiner. 
 
Odpověď z Říma přišla až v březnu 1919 a potvrzovala, že všichni jmenování byli přijati v 
stupni učedníků, že lhůty pro povýšení byly skutečně zkráceny a že jmenovaným tak byl 
zároveň udělen titul ´pomocníků´ a ´mistrů´ a jmenovaní byli zmocněni založit v Praze řádnou 
lóži skotského ritu. 
 
Dne 21. března se pak sešli v prostorách Národního klubu k vydání písemných průkazek těm, 
kteří měli titul mistr (3. stupeň), osm dní poté proběhla i volba hodnostářů. Dadone zdůraznil, 
že odbojovou činností za války všichni v praxi prokázali porozumění zednářským zásadám a 
proto mohou být osvobozeni od symbolických zkoušek, které jinak přijímání do řádu 
doprovázejí. Založená lóže dostala jméno "Národ". Stala se základem "Veké lóže 
československé", jejímž velmistrem se stal 29. prosince 1919 básník a generální inspektor čsl. 
armády J. S. Machar a náměstkem sokolský předák Josef Scheiner. 
 
"Národ" ale nebyla jediná česká lóže. Dva dny před 28. říjnem 1918 se odloučili čeští členové 
pražského spolku "Charitas" (neboli lóže "Hiram u Tří hvězd"), který existoval už od roku 
1909 pod ochranou velelóže uherské, od členů německo-židovských a v roce 1919 založili 
první českou lóži "Jan Amos Komenský" pod záštitou Velkého Orientu Francouzského. 
Konkurenční lóži "JAK" vyčítali ale odbojáři z lóže "Národ" i poté přílišnou spjatost s 
prorakouskou orientací česko-německé lóže "Hiram". 
 
První veřejné uznání pražské lóže vůči mezinárodnímu zednářství proběhlo v ročence 
"Annuario 1918/1919", kde byla pražská lóže uvedena pod názvem "Praga-Nazionale 40" a 
pod číslem 339. 
 
Otevření lóže vůči české veřejnosti, jakési slavnostní přiznání se k zednářství, bylo stanoveno 
na první výročí vzniku republiky, na 28. října 1919 (byť pak bylo z praktických důvodů 
posunuto o pět dní). To připomíná podobnou porevoluční událost, kdy obnovení zednáři se 



slavnostně předvedli přesně rok po převratu - 17. listopadu 1990. 
 
Sís, který se o vznik lóže zasloužil, byl posléze odměněn jmenováním za člena Nejvyšší rady 
starého a přijatého skotského obřadu, povýšen do 33. stupně, byl jmenován delegátem 
Nejvyšší rady pro Itálii a dostal i zmocnění, aby Italům přednesl návrhy, kdo z čerstvých 
českých zednářů lóže "Národ" by měl být za své zásluhy přednostně povýšen do vyšších 
stupňů. Italové totiž poskytli jakési bianco schválení pro přednostní a zrychlené zasvěcení až 
pěti členů 33. stupně a 26 schválení pro členy 4. až 32. stupně. Jeho návrhy byly 
odsouhlaseny, takže Sís věnoval 33. zasvěcení Rašínovi, Šámalovi, Scheinerovi, Němcovi a 
Macharovi, 32. stupeň obdržel Jan Dvořáček, 31. stupeň J. Syllaba, 30. stupeň dr. Dvorský, 
18. stupeň pak dr. Svoboda, Jindřih Čapek, Viktor Dyk, J. Ventura, V. Pospíšil, dr. Kapras a 
dr. Thon. Další byli povýšeni do 9., jiní do 4. stupně. 
 
Vliv zednářů v první republice 
 
Kromě politických, akademických a kulturních kruhů se zednáři pokoušeli ovlivnit a pro své 
záměry získat i řadu dalších organizací. To se stalo osudné například Sokolu, jehož dlouholetý 
starosta Josef Scheiner, jak jsme si ukázali výše, byl významným svobodným zednářem a 
podle některých indicií jím mohl být už před válkou. Ten se spolu s dalšími "bratry", 
například Jindřichem Vaníčkem (jednatelem Obce sokolské  a organizátorem sokolských 
sletů), podílel na infiltraci Sokola zednáři tak, aby sokolstvo mohlo být využíváno pro 
zednářské účely. 
 
Zednáři tak v sokolstvu prováděli personální politiku, kdy své bratry jmenovali do ústředního 
předsednictva i do vedení jednotlivých žup. Při otevření lóže "Národ" bylo dokonce 
rozhodnuto o založení speciální lóže "Fügner", která by přijímala za členy představitele 
Sokola a fungovala by jako sokolská lóže. Za zakládající členy této lóže byli jmenováni 
Scheiner, Vaníček, Urban, Šámal, Dvorský, Jindřich Čapek, Heller, Jeřábek, Štěpánek a 
Obešlo. Scheiner se stal jejím stoličním mistrem, takže šéfoval Sokolské obci i zednářské 
sokolské lóži zároveň. 
 
Sokol a zednář v jedné osobě, profesor ČVUT v Praze dr. ing.  Rudolf Bárta přišel dokonce s 
plánem využít Sokol pro rozvinutí zednářské činnosti (protože má společnou myšlenkovou 
náplň a obojí jsou pokrokové organizace). V rámci svého plánu navrhoval například utvořit 
mezilóžovou skupinu zednářů-sokolů, jejichž úkolem by bylo přivádět co nejvíce schopných 
sokolských činovníků do lóží a naopak šířit zednářské zásady v Sokole. 
 
Stejně tak se zednáři pokoušeli působit i v mládežnických organizacích, jako byl Junák, jak 
například dokládá důvěrná publikace "Skaut - malý zednář", kterou pro nejužší kroužek 
vedoucích Junáka nechal vytisknout moravský zemský vedoucí Junáka MUDr. Zdeňko Štekl 
v roce 1938. Na skautský svaz se pohlíželo jako na předsíňovou organizaci svobodného 
zednářství. V Šteklově spise najdeme řeči o Sionu, o T. G. Masarykovi jako ideálu 
svobodného zednářství a vůbec o zednářské symbolice a zednářském pojmosloví. Junák pak 
byl také propojen se zednáři například v osobě velmistra Národní veliké lóže československé 
Karla Weignera. 
 
Štekl ve svém spisku skládá skauting k nohám zednářů, když píše: 
 
"Vy velicí zednáři zašlých věků, shlédněte z Věčného Orientu na naši mládež; snad potěší vás 
vzrůst sémě, vámi v lidstvo zasetého! A ctihodní mistři dnešních dob, Svou pevnou rukou 



nám pomozte budovati nový Chrám míru, lidskosti a lásky, jak je to cílem naší práce. Prosím 
vás o to. Chrám Šalamounův je v troskách, jen vzpomínka zbyla. Chrám dnešní kultury se v 
základech otřásá a hrozí zhroucením. My junáci skauti chceme být hrubými balvany tvé nové 
stavby, Veliké Královské Umění!" 
 
Později se jednotlivé lóže vyprofilovaly podle různých odvětví, tak aby byl co možná nejvíce 
zastoupen v lóžích celý kulturní život mladého Československa. Lóže "Umění" například 
sdružovala umělce a výtvarníky, hudebníky a spisovatele, lóže "Dobrovský" vědecké 
pracovníky, "Šafařík" zase představitele české a slovenské vzájemnosti. Lóže "Dílo" byla pak 
určena pro techniky, průmyslníky a praktická povolání. 
 
TGM a zednářství 
 
Otázka, zda první československý prezident byl či nebyl svobodný zednář, vzrušuje mysl už 
od jeho dob a jsou na ni různé názory. Řada zednářských autorů (Lennhoff, V. M. Havel, Sýs) 
například popírá, že by byl TGM členem zednářského řádu. 
 
Masaryk sám prý odmítal opodstatněnost další existence zednářství v moderní době. Napsal 
například, že "nemáť smyslu organisovat se pro cíle kulturní v tajných a obřadnických 
spolčeních, chceme dnes ve všem světla veřejnosti; také politicky minula doba tajných 
spolků, demokratism je také veřejný a vystupuje již pod veřejnou kontrolou. V každém ohledu 
je zednářství dnes zastaralým; vykonalo mnoho dobrého, ale dnes již nemá značného 
významu ... jen katolická církev šíří o něm svou pověrečnou a slabošskou pověst." 
 
To je ale v přímém rozporu s tím, co jsme si ukázali výše, a sice, že jeho kolegové z "Maffie" 
nejenže chtěli vstoupit do zednářské lóže, aby kryli své odbojové aktivity, ale dokonce do ní 
vstoupili až ve chvíli, kdy už bylo vše vybojováno a svobodný československý stát existoval. 
Tedy i ve chvíli, kdy už pro scházení se v tajných spolcích neměli skutečně žádný pořádný 
důvod, přesto tak činili. 
 
Zajímavé je i to, že Masaryk ve výše zmíněném citátu zednářství hájí jako hnutí, které 
přineslo mnoho dobrého a staví se proti kritice, které se zednářům dostávalo především od 
římskokatolické církve, kterou Masaryk neměl rád. 
 
A opět v rozporu s tím, co sám říkal, byl členem svobodných zednářů jeho vlastní syn Jan a to 
od samotného vzniku čsl. zednářství. 
 
"Zednářství je vlastně osvícenství 18. století, jak mu rozuměli angličtí protestantští ateisté a 
moralisti. Při přechodu do katolických zemí, zvláště do zemí románských, přijali zednáři 
vlivem aristokratů ke svému protestantskému jádru i katolické řády, takže se stali proticírkví a 
protivěrou, řídíce se namnoze taktikou svého katolického odpůrce, zejména jezuitů," napsal 
také Masaryk v Naší době (ročník XIII.). 
 
Ve spise "K ruské filosofii dějin a náboženství" pak zednáře chválí: "Obzvláště důležitý byl 
zednářský řád jako organizátor evropského vzdělání, jako horlivý propagátor humanitních 
ideálů." 
 
A když přijímal při audienci zednáře na Hradě u příležitosti svých 80. narozenin, nechal se 
slyšet: "V dřívějších letech jsem byl několikrát vyzván, abych vstoupil do zednářského svazu. 
Neudělal jsem to proto, protože jsem vše, co po svých členech zednářství žádá, považoval za 



samozřejmou povinnost... Otázky humanity a etiky řeší se nejlépe individuálně." 
 
Zednářský historik Karel Sýs se domnívá, že pravda je nejspíše trochu jinde a že zednářství 
člověka, který se uchází o vedení národa, by zřejmě vzbudilo nežádoucí ohlasy a proto se mu 
Masaryk vyhýbal. Podotýká také, že v roce 1930 dopomohl ke vstupu do lóže svému 
osobnímu fotografovi Jano Šrámkovi. 
 
Například prvorepublikový list "Čech", jehož redakce měla blízko k pražskému 
arcibiskupství, však často psal, že Masaryk k zednářům příslušel. 
 
A v časopise Vlasť z roku 1904-05 se dočteme následující tvrzení: "Mezi těmi, kdo 
zajišťovali spojení českých a moravských zednářů se zahraničními lóžemi, vynikl zejména 
TGM. K jeho odpadu od katolické Církve a vyhranění proticírkevního postoje došlo zejména 
pod vlivem manželky hugenotského původu. Již v roce 1904 je doloženo jeho členství v řádu 
říšsko-německých Guttemplářů." (In. Čas Vlasť, Praha, XXI /1904-5/, s. 1051). 
 
V mnoha zednářských publikacích byl navíc Masaryk jako zednář zmiňován. Také kancelář 
Československé národní rady v době 1. sv. války sídlila v Paříži v budově "Grand Orient de 
France". Po Masarykově smrti některé francouzské lóže uspořádaly smuteční slavnosti, ve 
kterých Masaryka nazývaly zednářem. 
 
Nakonec je ale jedno, zda byl nebo nebyl svobodným zednářem, protože i sami zednáři 
tvrdili, že je jím celým svým založením, i kdyby jím nebyl oficiálně. 
 
Mezi některými zednáři tak byl nazývám "svobodným zednářem bez zástery", což mělo 
symbolizovat, že "je jejich", i když není přímo členem. Případné členství TGM by tak bylo 
stejně spíše formální záležitostí, protože TGM především zednářsky smýšlel. 
 
U členství dalšího prezidenta, Edvarda Beneše, spory nejsou - sám se k něm hlásil, například 
ve svých Pamětech. Zednářem se stal 19. února 1927 poté, co ho k členství v lózi "JAK" 
přemluvil jeho kolega z ministerstva zahraničí, tajemník J. Sedmík. 
 
Zajímavá je i úvaha o tom, jak zednáři měli "ošetřenou" prezidentskou volbu, takže ať by 
zvítězil kterýkoli z kandidátů, na Hradě by seděl svobodný zednář. O hlasy volitelů se totiž v 
roce 1935 v době hledání Masarykova nástupce ucházel kromě zednáře Beneše i univerzitní 
profesor Bohumil Němec, který - jak jsme si ukázali výše - byl zednářem z popřevratové lóže 
"Národ". 
 
Vzpomínky zednáře Havla 
 
Zajímavý pohled do československého prvorepublikového zednářství přinášejí také memoáry 
Václava M. Havla, otce bývalého českého prezidenta. Ve svých pamětech "Mé vzpomínky", 
věnuje zednářské tématice hned dvě kapitoly ("Jak jsem se stal svobodným zednářem a "Mezi 
svobodnými zenáři a rotariány") 
 
Popisuje, že pro jeho duševní pokrok mělo pozvání, aby vstoupil do zednářské lóže, 
mimořádný význam. "Na to, že zvali mne, tehdy ještě poměrně mladého člověka, měla jistě 
vliv - nezištná a celkem úspěšná - tvořivá práce ve studentstvu, kterou jsem si získal sympatie 
u řady předních členů naší kulturně politické společnosti. Ti zakládali novodové čsl. 
zednářství skotského ritu," vzpomíná Havel. 



 
Popisuje, jak jeho přijetí mezi zednáře probíhalo. Na jaře 1923 za ním do kanceláře v Lucerně 
přišli "dva pánové, kteří si přáli mluvit se mnou o samotě. Byl to spisovatel Karel Čapek a 
městský knihovník Zdeněk Gintl. Byli pověřeni lóží ´28. říjen´, aby se mne dotázali, zda bych 
byl ochoten ucházet se o vstup do jejich zednářské lóže a sdělili mi podmínky. Mlčenlivost a 
ochota podřídit se obřadu při vstupu do zednářského bratrství byly předpokladny dalšího 
řízení." 
 
Havel pozvání pokládal za velkou čest. "Požádal jsem je bez dalšího uvažování, aby řízení 
vyžadované pro vstup do zednářské lóže bylo se mnou zahájeno." Upozornili ho, že může být 
přijat jen ten, pro kterého se v tajném hlasování rozhodnou všichni a že tam bude mít svého 
tajného garanta, kterého ale zná a najde tam prý i řadu dalších známých osob, kterých si váží. 
 
Protože jde o otce exprezidenta a tudíž zajímavou spojnici mezi současným a 
prvorepublikovým zednářstvím, ocitujme Havlovy vzpomínky týkající se zednářů celé: 
 
"Přirozeně jsem byl zvědav, co se se mnou stane dále. Jednoho dne, asi po dvou měsících, mě 
navštívil Zdeněk Gintl a sdělil mi, kdy a kam se mám dostavit, nejlépe ve smokingu. (...) V 
ustanovenou večerní hodinu jsem se dostavil do 2. patra starého, do dvora ustupujícího domu 
v Husově třídě na Starém Městě. Zdeněk Gintl již na mne čekal, uvedl mne do šatny a odtud 
mne odvedl do malé temné místnosti bez výzdoby. U židle na stole svítila svíčka a vedle ní 
ležela lidská lebka. Zde jsem měl čekat, až pro mne někdo přijde. Po delší době se tak stalo. 
Zednář-obřadník, v černém hávu a bílých rukavicích, dal mi pásku přes oči a vedl mne 
křivolakou cestou do místnosti (chrámu), kde se započal zednářský přijímací (zasvěcovací) 
obřad. Pokud si vzpomínám, byli jsme tři, kteří měli být zasvěceni. Po uvítacím projevu, 
předneseném pravděpodobně Mistrem lóže, nadzvedl mi někdo pásku z očí a uviděl jsem v 
pološeru asi třicet vážných pánů v bílých červeně lemovaných zástěrách a s červenými 
stuhami s odznaky na krku. Na rukou měli bílé rukavice a v pravé ruce proti nám napřažené 
meče. Uprostřed na pódiu před námi stál Mistr lóže, oslovil nás a vysvětlil nám symbol proti 
nám namířených mečů. Načež nám byla spuštěna páska na oči a byli jsme odvedeni do šatny, 
kde nám byla páska s očí sejmuta a kde jsme si upravili šat, neboť jsme byli bez kabátů a s 
vyhrnutými nohavicemi u kalhot. Pak jsme byli již bez pásek na očích znovu uvedeni do 
chrámu. Mistr lóže řídil další obřad. Poznal jsme hned, že je to náměstek pražského primátora 
dr. Vaněk, s jehož dvěma syny jsem se znal. Vedle něho, ve funkci tajemníka lóze, seděl 
Zdeněk Gintl, v němž jsem později poznal velmi zasloužilého zednáře a historiografa 
zednářství. Na místě řečníka usedl Antonín Pavel, tehdy odborový rada ministerstva 
zemědělství...." 
 
Havel se také zmiňuje o tom, že Karla Čapka už po vstupu do lóže nenašel. "Prý zednářsky 
´kryl´, což znamená, že vystoupil z řádu se závazkem mlčenlivosti. Jaké měl k tomu důvody, 
jsem se nikdy nedozvěděl. Jen mi bylo podivné, že tehdy také ´kryl´ J. S. Machar," píše 
Havel. 
 
Havel vůbec prozrazuje mnoho zajímavého ze zednářského světa, nejen jak prožíval své 
přijetí do lóže, ale kdo všechno tehdy mezi zednáři byl a kdo z jeho známých se k zednářství 
připojil. Projevit totiž sebe jako zednáře je přípustné, zednářským slibem je ale zakázáno 
sdělovat jména jiných žijících zednářů nezednářům. Havel tak ale činí u těch, kteří jsou už po 
smrti, nebo kteří se k tomu sami jinde přiznali či od kterých k tomu měl souhlas. 
 
Ačkoli Havel byl v lóži "28. říjen" v době svého vstupu věkově nejmladší, hned získal 



"funkci", které si vážil (vedl zápisy o neobřadných schůzích) a podílel se na dalším 
rozšiřování lóže tím, že do ní přivedl řadu svých známých: Antonína Hartvicha, prof. Jana 
Hejmana z obrodného hnutí čsl. studentstva, dr. Štěpána Ješe, Eduard Grégra, arch. Vladimíra 
Grégra a Jaroslava Horejce. 
 
Později se podílí i na zakládání další lóže, když dosavadní byla už příliš velká. "Když měla 
lóže 28. říjen nadpočetný stav členů, rozhodli jsme se v čele s bratrem Františkem 
Kadeřávkem a Zdeňkem Gintlem založit novou lóži Bernard Bolzano," píše Havel a 
zdůrazňuje, že byl mezi jejími sedmi zakladateli. Mezi její první členy patřili česko-židovský 
architekt Max Bittermann, osobní tajemník Jana Masaryka dr. Antonín Sum, ředitelský rada v 
investiční bance Rudolf Kadeřávek, generál Jaroslav Hrbek, Jiří Beaufort, Vladimír Holub, 
Karel Pacovský, Ladislav Veselý, Jan Nušl a František Mašlaň. 
 
Havel popisuje i zednářské chrámy: "Největších nákladů si vyžadovalo zřizování zednářských 
chrámů. V Praze jsem postupně navštěvoval čtyři zednářské stánky. První, nejprostší, byl v 
Husově třídě čp. 242-I, kde jsem byl přijat, druhý na rohu Trojanovy a Dittrichovy ulice v 
Praze II v domě, který tehdy vybudovala kterási česká pojišťovna. Třetí, který existoval až do 
okupace, byl největší - byl na Smíchově, v budově Křižíkových závodů. O jeho zřízení a 
pěkné vybavení se zasloužili zejména bratr Riesinger, gen. ředitel firmy Křižík-Chaudoir a 
bratr arch. Machoň, oba z lóže Sibi et posteris. Poslední náš stánek byl zřízen po válce ve 
Valetinské ulici 1-I v místnostech po České národní radě." 
 
Během války a po válce 
 
Po Mnichově byly zednářské spolky a jejich činnost zakázané. Přesto bylo i ve vládě za druhé 
republiky mnoho zednářů - například předseda úřednické vlády po Mnichovu generál Jan 
Syrový byl sám zednář a stejně tak i jeho ministři Vladimír Fajnor a Ladislav Feierabend, 
zmíněný Kamil Krofta, Stanislav Bukovský či Havlův tchán Hugo Vavrečka. 
 
V Beranově vládě najdeme vedle Syrového zednáře Jana Kaprase, Vladislava Klumpara, 
Vlastislava Šádka, Ladislava Feierabenda, Dominika Čiperu a generála Aloise Eliáše. Ti samí 
zasedají poté v protektorátní vládě zednáře Eliáše. 
 
Ve skutečnosti byli tehdy mezi zednáři skoro všichni, jak vypraví strýc Karla Schwarzenberga 
František Schwarzenberg v knize svých vzpomínek (Vladimír Škutina: Český šlechtic 
František Schwarzenberg, s. 118-119, Praha, 1990, Rozmluvy): 
 
"Když bylo při schůzi čs. vlády čteno německé nařízení proti zednářům a zákaz, že žádný 
svobodný zednář nesmí být ministrem, tak prof. Kapras (prof dějin českého práva, od začátku 
okupace ministr školství a národní osvěty) povstal a řekl: tak já jdu domů, načež ho jeden z 
kolegů ministrů zadržel: Jen si zase sedni. Zednáři jsme tady skoro všichni, ale co je komu do 
toho." 
 
Zednáři v té době dobrovolně ukončili svoji činnost, za hranice jich odešlo asi 200. V exilu 
ale pracovala jen asi padesátka z nich. 
 
Po válce pak obnovili lóži za pomoci těchto emigrantů až v roce 1947. Měla zhruba 600 členů 
a po roce 1948 byla prý ostře sledována. Ještě v březnu 1949 se ale v Praze konal 1. 
poválečný zednářský kongres. 
 



V zednářské literatuře se tradičně píše, že ani komunistický režim nebyl k zednářům přívětivý 
(podobně jako nacistický) a že se proto zednáři znovu dobrovolně rozešli roku 1951, kdy své 
organizace tzv. "uspali". To ale nezní příliš přesvědčivě, protože pro ukončení činnosti nebyl 
žádný konkrétní důvod - neexistovalo žádné nařízení (podobně jako po Mnichovu), které by 
zednářství zakazovalo. Byli-li zednáři pronásledováni, byli pronásledováni spíše pro svoji 
politickou orientaci a vazby na první republiku a západní země, než z důvodu svého 
zednářství. Zednářství a komunistická myšlenka totiž nejsou v žádném protikladu, to druhé je 
výplodem toho prvního, takže tvrzení o tom, kterak se měli zednáři za komunismu špatně, 
jsou spíše uměle vytvářeným dojmem a kouřovou clonou, která měla zastřít myšlenkovou 
blízkost pokrokového komunismu se zednářskými myšlenkami volnosti, rovnosti a bratrství. 
 
Karel Sýs nicméně cituje Memorandum zřejmě z roku 1952 o návrhu tehdejší Velké rady na 
uspání Národní Veliké Lóže Československé: 
 
"Proto v letech nesvobody se musel tento svobodymilovný řád rozejít a svobodní zednáři 
trpěli obzvláště ničivou perzekucí. Pokud bylo lze zjistit, z těch, kteří se účastnili národního 
odboje, 52 bylo popraveno a 175 zahynulo v mučírnách a na následky věznění (...) Podle 
Kaprasova dopisu Háchovi bylo v protektorátu 900 až 1000 českých zednářů (z toho 30 až 40 
Židů). Zahynul každý pátý svobodný zednář. Žádná jiná společenská skupina neměla tak 
vysoké ztráty z odboje, jako svobodní zednáři. Byli doslova dvojnásobně zdecimováni." 
 
Po roce 1989 
 
Z původních několika stovek svobodných zednářů zůstalo prý po listopadovém převratu jen 
28 členů, kteří začali s obnovou. V té se hodně angažovali francoužští zednáři, když například 
v dubnu 1990 byl v Praze s velkými poctami přijat ministerským předsedou, místopředsedou 
federálního shromáždění a pražským primátorem svobodný zednář M. Jean - Robert Rachage, 
velmistr "Grand Orient de France", tj. hlavní francouzské velkolóže. Dostalo se mu nevídané 
pozornosti, mimo jiné i od Československé televize. 
 
Velmistr zde jednal o obnovení zednářských struktur, v Praze se setkal s 24 žijícími zednáři, 
původně zapojenými do francouzské lóže, vesměs důchodci, dřívějším povoláním většinou 
lékaři nebo architekty. Krátce po své misi obdržel až 1200 nových přihlášek do lóže. 
 
Dnem legálního znovuotevření viditelných struktur zednářských lóží se zakrátko stal 17. 
listopad 1990 (sic!), kdy se na shromáždění v Martinickém paláci otevřela obnovená lóže, 
kterou uznaly Spojené velké lóže anglické s podporou Francouzského Velkého Orientu. 
 
V roce 1993 pořádali svobodní zednáři tiskovou konferenci, na které prohlašovali, že k 
dnešnímu dni (psal se červen 1993) působí v ČSFR 100 svobodných zendářů v Praze, Brně a 
Plzni. 
 
Ale o novodobém českém zednářství zase příště... 
 
Literatura: 
Kolektiv autorů: Svobodné zednářství. Stručný výtah z rozsáhlejšího díla. SVAM Praha 1992 
Václav M. Havel: Mé vzpomínky, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1993 
Eugen Lennhoff: Svobodní zednáři, Petrklíč, Praha 1993 (reprint z roku 1933 s aktuálním 
doslovem) 
Vladimír Škutina: Český šlechtic František Schwarzenberg, Rozmluvy, Praha 1990 



Walter Jacobi: Golem... Metla Čechů. Rozklad českého nacionalismu, Orbis, Praha 1942 
Karel Sýs: Praha zednářská, BVD, Praha 2011 

++++++++++++++++++++++++++ 
 

 


