
Spravodaj c 175je 
+++++++++++++++++++++++++ 

Motto 75: „My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“ 
                                                                                                      Ľudovít Štúr 

+++++++++++++++++++++++++ 
- dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu a diskusiu s vedeckými pracovníkmi Historického ústavu 
SAV Historia magistra, na tému "Dlhé" 19. storočie a prvá svetová vojna, ktorá sa uskutoční 26. 01. 
2012 o 17.00 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Klariská 5. Hosťami budú Vojtech Dangl, Gabriela 
Dudeková, Dušan Kováč, Peter Macho a Elena Mannová. Podujatie moderuje Eva Kowalská.  
 S pozdravom 
Linda Osyková 
Historický ústav SAV 

+++++++++++++++++++++++++ 
- v mene vedenia Alumni klubu STU na pokračujúce Rozhovory s vedou utorok 7.2.2012 o 14 
hod.  Hosťom bude prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. a diskutovať budeme o význame tukov v našej 
výžive. 

+++++++++++++++++++++++++ 
Japonské remeslá. Tradícia a zručnosť 
Slovenské národné múzeum  
Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike  
Japan Foundation  
si Vás dovoľujú pozvať na výstavu  
Japonské remeslá. Tradícia a zručnosť  
(15. 1. – 19. 2. 2012)  
Japan Foundation - organizácia, ktorá aktívne pôsobí v oblasti kultúrnej 
výmeny medzi Japonskom a ostatnými krajinami - sa podieľa na predstavovaní 
projektov tradičného umenia a podpore tvorby súčasných moderných umelcov. 
Významnou aktivitou Japan Foundation je organizovanie putovných výstav 
z vlastnej kolekcie umeleckých diel, ktoré vystavuje v zahraničí.   
Výstava „Japonské umenie. Tradícia a zručnosť“ predstavuje ručné výrobky 
z rôznych materiálov, ktoré sú vyrobené pomocou tradičných techník a 
pochádzajú z celého Japonska. Do Bratislavy prichádza z bieloruského Minska 
a neskôr bude pokračovať vo svojej ceste po ďaľších kajinách Európy. 
Návštevníci ocenia rozmanitosť, krásu a bohatstvo japonských remesiel, 
upútajú ich výrobky slávnych japonských keramických, textilných a 
kováčskych dielní, lakovaných, drevených, bambusových alebo papierových 
predmetov, ktoré boli a stále sú používané v každodennom živote ľuďmi v 
japonských regiónoch.  
Výstava je otvorená v  SNM na Vajanského náb. 2 v Bratislave  
od 9.00 do 17.00 h, denne okrem pondelka 

+++++++++++++++++++++++++ 
1. 2. – 15. 3. 
JAPONSKO 

- obnova pre lepšiu budúcnosť 
Výstava fotografií z regiónu Tohoku 

Vernisáž: 31. 1., 17.00 h (vstup na pozvánky) 
Výstavná sála, Michalská 1 

Otvorené: pondelok – piatok, 14.00 h – 18.00 h  
Usporiadatelia: 

Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike 
Univerzitná knižnica v Bratislave 

 
Sobota, 4. 2., 19.00 h 

ZÁHRADA (na cestách) 
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť pätnásta 



Téma: Na okraji 
Koncepcia a moderovanie: 

Peter Michalík, Zuzana Tkáčiková 
Multimediálny priestor Nástupišťa 1-12 súčasnej kultúry, Topoľčany 

Usporiadatelia: 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum 

OZ Nástupište 1-12 súčasnej kultúry, Topoľčany 
Televízia a rozhlas Slovenska - Rádio Devín 

 
Štvrtok, 9. 2., 14.00 h 

PIETRO MASCAGNI: SEDLIACKA ČESŤ 
DVD prezentácia opery 

pre členov Klubu priateľov opery SND 
Seminárna sála, Klariská 5 

Usporiadatelia: 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum 

Klub priateľov opery Slovenského národného divadla, 
člen Medzinárodnej asociácie operných klubov FEDORA 

 
Štvrtok, 9. 2., 16.00 h 
SLOVO KU KNIHE 

Béli, G. – Duchoňová, D. – Fundárková, A. – Kajtár, I. – Peres, Z.: 
Institutions of Legal History  

with special regard to the Legal Culture and History 
Kolektívna monografia tímu autorov z viacerých významných  

stredoeurópskych vedeckých a univerzitných pracovísk 
o dejinách právnych prejavov a inštitúcií 

Prednášková sála, Ventúrska 11 
Usporiadatelia: 

Historický ústav Slovenskej akadémie vied 
Univerzitná knižnica v Bratislave  

 
Štvrtok, 16. 2., 19.00 h 
SALÓN U LISZTA 

Dobrý večer, majstre ... 
Päťdesiata prvá časť programového projektu 

Ladislav Chudík * Alena Chudíková * Marián Labuda 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 

Prednášková sála, Ventúrska 11 
Usporiadatelia: 

Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum 
Umelecká agentúra ABA 

Vstupenky sú pre verejnosť k dispozícii v utorok, 14. 2., 
v čase 14.00 h – 18.00 h vo Výstavnej sále, Michalská 1 

 
Utorok, 21. 2., 16.00 h 

PERSPEKTÍVY 
MULTIFUNKČNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA 

A POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI 
Kolokvium o poľnohospodárskej politike štátu 

Seminárna sála, Klariská 5 
Usporiadatelia: 



OZ Nezávislé združenie ekonómov Slovenska 
Futurologická spoločnosť na Slovensku 

Univerzitná knižnica v Bratislave 
 

Streda, 22. 2., 17.30 h 
POSVÄTNÉ MESTO JERUZALEM 

Prednáška Kamily Polákovej - Hermannovej 
o pamiatkach a histórii mesta, o mýtoch spojených s jeho založením 

a o základoch troch významných náboženských systémov: 
judaizmu, kresťanstva a islamu 

Seminárna sála, Klariská 5 
Usporiadatelia: 

Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO 

Kultúrna asociácia Nová Akropolis 
Cyklus prednášok sa uskutočňuje pri príležitosti 

40. výročia podpísania Dohovoru 
o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 

 
Štvrtok, 23. 2., 17.00 h 
KNIHA AKO DAR 

Slávnostná donácia kníh  
k 10. výročiu vzniku Celosvetovej knižnice PEN  
s hlavnou donáciou od slovinských spisovateľov 
pod záštitou JE Stanislava Vidoviča, veľvyslanca  

Slovinskej republiky v Slovenskej republike  
Barokové nádvorie, Ventúrska 11 

Usporiadatelia: 
Slovenské PEN Centrum 

Univerzitná knižnica v Bratislave 
Podujatie sa uskutočňuje za prítomnosti zástupcov Vlády SR 

 a významných kultúrnych a spoločenských inštitúcií,  
k donácii prispejú aj ďalšie veľvyslanectvá na Slovensku  

a PEN Centrá z celého sveta 
Vstup na pozvánky 

 
P r o d u k c i a   M F K C 

+421 2 2046 6105, +421 2 2046 6106, 
+421 2 2046 6520, fax: +421 2 2046 6314 

produkcia.mfkc@ulib.sk 
+++++++++++++++++++++++++ 

Francúzsky inštitút na Slovensku | Institut Français de Slovaquie 
NEWSLETTER | LETTRE D’INFORMATION 
JANUÁR-FEBRUÁR 2012 | JANVIER-FÉVRIER 2012 

Školenia pre učiteľov 
20. január 2012 / 13.00-17.00 / Francúzsky inštitút, Sedlárska 7, Bratislava 

Francúzsky inštitút pripravuje rôznotematické školenia pre učiteľov francúzštiny, ktoré sa budú konať 
1x za mesiac v piatok popoludní. Školenia sú určené pre učiteľov Francúzskeho inštitútu a pre učiteľov 



zo štátnych stredných a vysokých škôl. 
Prvé školenie na tému využitia IKT „Integrácia multimédií na hodinách jazyka“, bude v piatok 
20. januára od 13:00 do 17:30 a bude jej predchádzať prezentácia učebníc CLE Inernational. 
Viac informácií u: katarina.mrazova@france.sk 

 

Formations des enseignants 
20 janvier 2012 / 13h-17h30 / Institut Français, Sedlárska 7, Bratislava 

L’Institut Français accueillera au 2nd semestre des modules d’initiation ou de perfectionnement à des 
techniques de classe le vendredi après-midi, une fois par mois. Pour vous porter candidat, vous devez 
être enseignant de français à l’Institut Français ou dans un établissement scolaire ou universitaire.  
La 1e formation de l’année 2012 se tiendra le vendredi 20 janvier de 13h à 17h30 à l’Institut Français 
et portera sur les TICE : intégrer le multimédia dans la classe et sera précédée d'une présentation de 
manuels CLE International. 
Pour plus d’informations : katarina.mrazova@france.sk 

Kurzy francúzštiny - zápisy do jarného semestra 
30. január - 9. február 2012 / 11.00-17.00 / Francúzsky inštitút, Sedlárska 7, Bratislava 

Zápis do kurzov je od 30. januára do 9. februára od 11:00 do 17.00 hod. Zatrieďovacie testy 
sú zdarma. Počas celého roka je možné zapísať sa do individuálnych kurzov. Program kurzu 
je vytvorený presne podľa požiadaviek klienta. 

  
Cours de français - inscription au semestre de printemps 
30 janvier - 9 février 2012 / 11h-17h / Institut Français, Sedlárska 7, Bratislava 

Les inscriptions auront lieu du 30 janvier au 9 février avec les tests de placement gratuit entre 
11h et 17h. Les inscriptions en cours individuels sont ouvertes tout au long de l’année. Le 
programme du cours est créé à la demande et suivant les attentes du client. 

Juraj Kollár: Bratislava-Paríž-Bratislava 
31. január - 28. február 2012 / Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku 
Vernisáž: 31. januára o 18.00 
Kurátorka: Silvia Van Espen 

Pozvánka na let Bratislava-Paríž a späť od mladého slovenského maliara. Juraj Kollár 
nadväzuje na maliarov-cestovateľov a oboznamuje nás so svojimi zážitkami z Paríža, mesta 
výnimočne vhodného na anonymné túlanie sa. 

  

Juraj Kollár: Bratislava-Paris-Bratislava  
31 janvier - 28 février 2012 / Galerie de l'Institut Français de Slovaquie  

Vernissage : 31 janvier à 18h  
Commissaire: Silvia Van Espen 



Une invitation à un vol Bratislava-Paris puis retour par un jeune peintre slovaque. Renouant 
avec les peintres voyageurs, Juraj Kollar nous fait part de ses expériences parisiennes, une 
expérience intime d'une ville propice à la flânerie anonyme. 

Francúzsko-slovenský seminár o nukleárnom inžinierstve : 
"Nukleárne techniky a životné prostredie" 

6. - 9. február 2012 / Demänová 

Už tretí rok za sebou sa na tomto zimnom seminári zídu študenti a mladí inžinieri, aby využili 
možnosť bližšie sa oboznámiť s expertízou francúzskych a slovenských prednášajúcich o 
používaní nukleárnych techník a ochrane životného prostredia. 
Podujatie je organizované v spolupráci Technickou univerzitou v Bratislave, Inštitútom VUJE, 
Komisariátom pre atómovú energiu (CEA) a Inštitútom pre ochranu pred radiáciou a 
nukleárnu bezpečnosť (IRSN). 

  

Séminaire franco-slovaque d’ingénierie nucléaire :  
«Techniques nucléaires et environnement» 
6 - 9 février 2012 / Demänová 

Pour la troisième année consécutive, ce séminaire d’hiver rassemblera des étudiants et jeunes 
ingénieurs venus bénéficier de l’expertise d’intervenants français et slovaques sur les 
applications des techniques nucléaires et la protection de l’environnement.  

Il est organisé en coopération avec l’Université Technique de Bratislava, l’Institut VUJE, le 
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) et l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
(IRSN). 
Získajte diplom z francúzskeho jazyka!  

Udeľované Francúzskym ministerstvom školstva, diplomy z francúzskeho jazyka 
DELF/DALF majú celoživotnú platnosť a slúžia ako doklad dosiahnutej úrovne vašej 
francúzštiny v celom svete, uznávaný univerzitami i zamestnávateľmi.  
Vo febrári, dve možnosti: všeobecný diplom a školský diplom, ktorý je ekvivalentom 
maturitnej skúšky z francúzštiny! 

Viac informácií: http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?rubrique500 

Préparez un diplôme de la langue française ! 

Délivré par les Ministères français de l’Education Nationale et de l’Enseignement 
Supérieur,  le diplôme est valable à vie et offre une reconnaissance de votre niveau de français 
dans le monde entier, notamment dans  les universités et les entreprises.  
En février, deux possibilités : le diplôme général tous publics et le diplôme pour les 
scolaires (avec à la clé une dispense de l’épreuve de langue à la maturita !) 

Pour plus d’informations : http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?rubrique325 

Alain Pâris diriguje Slovenskú filharmóniu 
16. a 17. február 2012 / Slovenská filharmónia 



Alain Pâris, známy francúzsky dirigent a muzikológ, špecialista na francúzsky repertoár, 
"neúnavný šíriteľ hudby", producent hudobných relácií na staniciach France Musique a Radio 
Suisse Romande, sa vracia do Bratislavy aby tu spolu so Slovenskou filharmóniou ponúkol 
ďalší z koncertov francúzskej vážnej hudby venovaný okrem iného Claudovi Debussymu, pri 
príležitosti 150. výročia jeho narodenia. 
Alain Pâris dirige la Philharmonie slovaque 
16 et 17 février 2012 / Philharmonie slovaque  

Alain Pâris, chef d’orchestre et musicographe français, spécialiste du répertoire français et « 
infatigable diffuseur de musique », producteur d’émissions musicales sur France Musique 
et la Radio Suisse Romande, revient à Bratislava pour donner avec la Philharmonie slovaque 
un programme français notamment consacré à Debussy à l'occasion du 150e anniversaire de 
la naissance du compositeur. 

Výzva na podávanie prihlášok na štúdium v Medzinárodných cykloch ENA 

Rok 2012 / Paríž 

Štátna škola pre Verejnú správu (ENA) rozbieha svoju každoročnú kampaň náboru na 
štúdium do Medzinárodných cyklov 2012. V ponuke pre zamestnancov štátnej a verejnej 
správy Slovenskej republiky sú rôzne typy cyklov : Medzinárodné cykly s odborným 
zameraním na verejnú správu (CISAP), s dobou trvania 2 až 4 týždňov, Dlhodobé 
medzinárodné cykly (CIL), v trvaní 16 až 18 mesiacov, a Zdokonaľovacie medzinárodné 
cykly (CIP), 8 - 11 mesačné. 

Viac informácií: http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?rubrique351 

 
Appel à candidatures pour les Cycles Internationaux de l’ENA 

Année 2012 / Paris 

L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) lance sa campagne annuelle de recrutement pour 
ses Cycles Internationaux 2012. Différents types de cycles sont proposés et sont ouverts aux 
fonctionnaires slovaques : les Cycles Internationaux Spécialisés d’Administration Publique 
(CISAP), d’une durée de 2 ou 4 semaines, les Cycles Internationaux Longs (CIL), d’une durée 
de 16 à 18 mois, et les Cycles Internationaux de Perfectionnement (CIP), d’une durée de 8 à 
11 mois. 

Pour en savoir plus : http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?rubrique351 

Nové otváracie hodiny v Mediatéke 

Mediatéka Francúzskeho inštitútu vypočula priania svojich čitateľov a od nového roka bude 
verejnosti otvorená i pondelky v poobedňajších hodinách od 13.00-18.00. 

Kliknutím na nasledujúci odkaz si môžete prezrieť zoznam noviniek nadobudnutých 
Mediatékou v roku 2011 ako i nových dokumentov nadobudnutých len nedávno: 

http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1504 



  

Nouveaux horaires d'ouverture à la Médiathèque 

La Médiathèque de l'Institut Français a répondu à la demande de ses lecteurs et dés le 

début de la nouvelle année elle sera ouverte au public aussi les lundis après-midi de 13h à 18h. 

En cliquant sur le lien vous pouvez consulter les nouveautés de la Médiatheque de toute 
l'année 2011 ainsi les documents acquis récemment : 
http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1504 

Vitajte v Kaviarni jazykov ! 

Prvé stredy v mesiaci / Kultúrne Centrum DUNAJ, Nedbalova 3, 4. posch. 

Príďte si každú prvú stredu v mesiaci, od 17:30 do 19:00, precvičiť svoju francúzštinu v 
bezprostrednej a uvoľnenej atmosfére a viacjazyčnom prostredí do Kaviarne jazykov v 
Kultúrnom centre DUNAJ. Vstup ZDARMA! 

 
Bienvenue au Café des langues ! 

Premiers mercredis du mois Année 2012 / Centre culturel DUNAJ, Nedbalova 3, 4e 
étage 

Dans l’atmosphère agréable et détendue du centre culturel DUNAJ (Bratislava, Nedbalova 3, 
4ème étage), installez-vous à la table française tous les premiers mercredis du mois de 17h30 
à 19h00, rencontrez d’autres francophones et discutez en français autour d’un verre. Entrée 
LIBRE 

Institut Français de Slovaquie - Sedlárska 7, 812 83 Bratislava 
T : +421-2-5934 7777 – F : +421-2-5934 7799 - e-mail : info@ifb.sk - 
www.institutfrancais.sk 

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

DUK-Detvianska Umelecká Kolónia a SKBNM – Stredisko Kultúry Bratislava Nové 
mesto Vás pozýva na vernisáž a výstavu insitného umenia pod názvom „Insitné 
Umenie z Kovačice a Padiny“. 

Vernisáž sa uskutoční v utorok dňa 24.1.2012  v SKBNM na Vajnorskej ulici 21 
v Bratislave o 17,00hod./na pozvánke je omylom uvedená 18,00hod/ . 

 Na výstave budú prezentované nové diela od  

Kovačickej Trojky – Marci Markov+Pavel Hajko+Pavel Cicka 

Anny Kotvašovej 

a majstrov z Padiny – Pavol Povolný+Janko Širka-Šnajco 



+++++++++++++++++++++++++ 
Bitka pri Moháči 1526 
http://www.youtube.com/watch?v=W0yK2PLlGBk 

+++++++++++++++++++++++++ 
pozyvame vas na dalsi Reflektor, tentokrat s mladou afganskou reziserkou 

Alkou Sadat. 
 

Ako Alka vnima postavenie zien v Afganistane? Smeruje Afganistan k 
rovnopravnosti zien? 

 
Nielen na tieto otazky Vam mlada reziserka rada zodpovie v Reflektore v 

stredu 18.1.2012 o 17:30 v KC Dunaj na Nedbalovej 3, Bratislava. 
 

Blizsie informacie najdete v prilozenom letaku. 
+++++++++++++++++++++++++ 

http://sho.sk/archiv/dokedy-si-maju-europania-sypat-popol-na-hlavu.html 

Dokedy si majú Európania sypať popol na hlavu? 

V súčasnosti sa stále stretávame v tzv. multikulturálnej spoločnosti s umelo vytváranými 
mýtami a účelovými klamstvami o kresťanstve, Európanoch, križiakoch či bojovníkoch za 
obranu Európy pred zeleným moslimským barbarstvom z arabských púští. Stále viac a viac sa 
objavujú informácie o tom, ako barbarsky sa správali Európania počas križiackych výprav na 
Blízkom východe alebo počas obrany pred islamskou inváziou. Je snáď nepochopiteľné, 
koľko ponižovania a urážania našich predkov – obrancov európskej a kresťanskej kultúry – 
musíme strpieť. Dokonca mnohí Európania sa postavili na stranu militantného islamu a v 
duchu propagovania multikulturálnej spoločnosti prijali očierňovanie boja našich praotcov za 
samozrejmosť. V učebniciach moslimských národov by sme nenašli ani zmienku kritiky 
džihádu a svätej vojny proti neveriacim. Napriek tomu, že fanatickí moslimovia v boji za 
víťazstvo islamu povraždili tisícnásobne viac kresťanov ako kresťania počas križiackych 
výprav moslimov, popol na hlavu si sypú iba potomkovia križiakov. Okrem krátkej epizódy 
počas prvej krížovej výpravy boli kresťania vždy v defenzíve a boli obeťami islamského 
fanatizmu. Informácie o dobytí Jeruzalemu križiakmi sú hyperbolizované tendenčnými 
moslimskými a židovskými historikmi. Úsmev na tvári vyvolávajú správy o tom, že ulice 
Jeruzalemu boli naplnené krvou moslimov do výšky pol metra. Na druhej strane sa v 
európskych učebniciach nedočítame o krvavých kúpeľoch, ktoré moslimovia pripravili 
kresťanom v roku 1187 po dobytí Jeruzalemu Saladínom alebo krvavý masaker prerastajúci 
do genocídy po dobytí poslednej križiackej pevnosti Akkon na území Palestíny. Beštiality 
moslimov nepoznali hraníc. V obrovskom strachu pred násilím moslimských fanatikov si 
mníšky v Jeruzaleme alebo v Akkone odrezávali nosy a uši. Robili to preto, aby sa nestali 
objektmi sexuálneho násilia chlipných moslimských vojakov, ktorí by ich znásilnili a odviezli 
do otroctva. Zajatých vojakov a rytierov moslimovia bez milosti vraždili. Počas krížových 
výprav pretieklo oveľa viac kresťanskej krvi ako moslimskej. Niekto úmyselne skresľuje 
informácie v neprospech Európanov a kresťanov s cieľom pošpiniť naše vznešené ciele a 
ideály, ktoré naši predkovia bránili pred agresiou z horúcich arabských púští.  

Architekti multikulturalizmu zámerne zamlčiavajú krvavé výčiny osmanských Turkov počas 
dobývania Balkánskeho polostrova v 14. až 16. storočí. Zo správ kresťanských kronikárov 
vieme, že náboženským čistkám podľahli celé oblasti Srbska, Bosny, Albánska či Bulharska. 
Všetko kresťanské obyvateľstvo sa triaslo strachom pri príchode sadistických barbarov so 
zástavou s polmesiacom. Divokou beštialitou sa preslávili Turci pri dobytí Konstantinopolu v 
roku 1453. V centre mesta vyvraždili všetko grécke kresťanské obyvateľstvo. Zneuctené 



mníšky a mladé ženy predávali do otroctva. Kresťanským kňazom podrezávali hrdlá a v ošiali 
zúrivosti a šialenstva vnikali do kresťanských chrámov, v ktorých masovo vraždili 
ukrývajúcich civilistov. Po takomto krvavom kúpeli prestavali chrámy na mešity a pristavili k 
nim nevkusné a odpudzujúce minarety, ktorými sú zamorené celé kresťanské kraje na 
Balkáne. Odsekli hlavu posledného byzantského cisára Konštantína XI., ktorý padol počas 
obrany svojho mesta a zaliali ju do medu. Potom ju títo krvilační barbari posielali ako trofej 
po rôznych panovníckych dvoroch moslimského sveta. Kresťanov, ktorí toto vyčíňanie 
moslimských fanatikov prežili, nútili moslimskí barbari konvertovať na islam alebo platiť 
vysokú náboženskú daň z hlavy.  

Podobný krvavý kúpeľ zažili aj obyvatelia rakúskeho mesta Hainburg pri dnešných 
slovenských hraniciach, keď v roku 1683 tureckí barbari povraždili počas ťaženia na Viedeň 
všetko obyvateľstvo mestečka. V meste Turci povraždili takmer 8 000 obyvateľov a 
utečencov z okolitých dedín, ktorí sa tu ukryli. Tureckí vrahovia nešetrili nikoho. Ani ženy, 
ani deti, ani starcov. Zachránila sa len malá skupinka obyvateľov v komíne číslo domu 10 na 
Ungarstrasse. Medzi zachránenými bol aj starý otec Josepha Haydna. Po odtiahnutí Turkov 
muselo byť mestečko nanovo osídlené prisťahovalcami z Nemecka a Chorvátska. Paradoxne 
dnes sa tu sťahujú aj Turci, ktorých predkovia v tomto meste zabíjali.  

Moslimovia dokonca vraždili na našom území aj v 20. storočí počas druhej svetovej vojny. V 
tomto čase nemeckí nacisti verbovali do oddielov SS aj moslimov z Bosny, Kosova, ale aj 
krymských Tatárov a moslimských vojakov z Kaukazu. SS divízie Skanderbeg a Handžár 
masakrovali tisíce až desaťtisíce kresťanských Srbov na Balkáne. Robili tak špinavú prácu za 
nemeckých nadľudí zo špičiek SS. Dokonca aj násilnosti v slovenských obciach Ostrý Grúň a 
Kľak, ktoré sa donedávna pripisovali Slovákom z oddielu Edelweiss spáchali pravdepodobne 
moslimovia z Kaukazu, ktorí tvorili nemeckú divíziu Edelweiss. Tá sa skladala z nemeckého, 
kozáckeho a moslimského oddielu. Zneuctenie kostola, krížov a sakrálnych predmetov 
kresťanského náboženstva poukazujú na to, že zodpovední za tieto zverstvá sú moslimskí 
vojaci v oddieloch SS z Kaukazu (Čečenci, Dagestanci, Tatári, Azeri... ), ktorí sa dobrovoľne 
pridali na stranu nacistov a ochotne im slúžili. Moslimskí vojaci na príkaz nemeckých 
nacistických veliteľov zavraždili v obciach Kľak a Ostrý Grúň 146 civilistov (z toho 56 žien a 
38 detí). Dlho sa tento zločin prisudzoval slovenskému oddielu jednotky, ale jeho účasť sa 
doteraz nedokázala. Rituálne zneuctenie kostola a oltára mohla byť len práca moslimských 
vojakov jednotky Edelweiss.  

Toto sú veci, o ktorých by sa malo verejne hovoriť. Nielen špiniť do vlastných radov a 
očierňovať obranné vojny kresťanov proti islamu. Ale filozofia stúpencov multikulturalizmu 
je pravdepodobne iná. Vymývajú mozgy svojimi teóriami v oficiálnych médiách a pomerne 
úspešne sa im to darí. Dokedy si teda budeme sypať popol na hlavu a ponižovať sa pred 
tureckými a arabskými migrantmi, ktorí prúdia vo veľkých počtoch do Európy ? Musíme si 
uvedomiť jednu vec, moslimský svet nechce s nami dialóg. Moslimský svet nestojí o mierové 
spolunažívanie s kresťanmi. Moslimský svet stále žije ideológiou džihádu a jediné, čo chce, 
chce našu kapituláciu.  

Kliment Uhrecký  

+++++++++++++++++++++++++ 
KTO JE ETNICKY MADAR????                                     (Ukážte mi jediného etnickeho Madara!!!!) 

Gény - Niečo trochu vedecké  
Nové výsledky genetického výskumu boli také šokujúce, že vyvolali 

"zemetrasenie" predovšetkým v Maďarsku, ale aj 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 uhorských (staro-maďarských) 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 veľmi sklamali, lebo museli priznať, že mytochondriálne gény, 
pochádzajúce z uhorských (staro-maďarských) génov sa naozaj 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 slovanská.  
Aj maďarskí genetici museli priznať, že vyše 50% súčasnej populácie 

Maďarska má slovanské gény. Zvyšok tvoria valasko-románske, germánske  
a iné gény.  

Na základe genetickej analýzy populácie Maďarska aj maďarskí 
geneticiakceptujú vyslovený názor, že "Maďari v súčasnom Maďarsku (v 

prevažnej  
miere) nie sú vôbec genetickými Maďarmi."  

Porovnajte sami:  
 
 

Teda aj podľa maďarských genetikov sotva 5% súčasných Maďarov má uhorské 
(staro-maďarské) resp. mongolské gény, ale vyše 50%  

má slovanské gény (Sapienti sat! t. j. Múdremu napovedz...).  
 

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 znamená, že sme boli (naši predkovia) v oblasti severo-karpatského 
oblúka a podunajských nížin už pred 8.000 rokmi.  

 
Táto dlhovekosť slovenskej etnogenézy urobila zo Slovákov rekordérov 

etnickej autenticity.  
Porovnávacie štúdie 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 Walese už 4.000 rokov pred Kristom. 

+++++++++++++++++++++++++ 
Zaroven Vam davame do pozornosti video nahravky z dvoch diskusii o ludskych 

pravach. 
 

1. video diskusiu o stave sudnictva s ministerkou spravodlivosti Luciou 
Zitnanskou, clenom sudnej rady Jurajom Sopoligom, sudkynou Katarinou 

Javorcikovou, prezidentkou Zdruzenia sudcov Slovenska Danou Bystrianskou a 
Zuzanou Wienk z Aliancie Fair Play 

video 
<http://www.youtube.com/watch?v=AD8NKRHvhRk&list=PL1C06F62D8E698756&feature= 
plpp_play_all>  z diskusie o stave sudnictva 
 
 



 
2. video diskusiu o stave ludskych prav v Barme s barmskou aktivistkou Paung 
Paung 
 
video 
<http://www.youtube.com/watch?v=AD8NKRHvhRk&list=PL1C06F62D8E698756&feature= 
plpp_play_all>  o stave ludskych prav 
 
www.clovekvohrozeni.sk 
 

+++++++++++++++++++++++++ 
si vas dovolujem srdecne pozvat na citacku zo svojej novej knizky Venussha (Tazky tyzden), s 
podtitulom komiksovy roman pre tinedzerov a ich polutovaniahodnych rodicov, ktora bude v rezii Dada 
Nagya tuto stredu, 18.1., o 17tej v Panta Rhei na Postovej. 
Budu s nami aj ilustratorka Katka Slaninkova a autorka dizajnu Martina Rozinajova. Tym, ktori boli na 
krste, pripadne dostali toto pozvanie v inej sprave, sa ospravedlnujem za opatovne pozyvanie :) 
Juraj Sebesta 
P.S. Knizka ma netradicne prepojenie textu a obrazu, ked ilustracie a komiksove casti text dotvaraju. 
Snad je trochu aj pre dospelych, polutovaniahodnych "rakvacov", ktori si len myslia, ze poznaju svoje 
deti. 

+++++++++++++++++++++++++ 
2012/1/15 Štefan Martoš  

Výzva všetkým vlastencom Slovenska!!! 
  

Z postu predsedkyne FNM bola odvolaná Anna  
Bubeníková. Na účet jej muža Penta previedla províziu dvesto miliónov korún. 

Bubeníková bola ohnivkom zločinu medzi  
Pentou, FNM a politikmi. Zostane Bubeníková spoločnosti predhodenou obeťou, 

alebo sa spustí lavína zatýkania a trestov  
v radoch politikov? Gorila je "nedopatrením" a iba jeden z množstva pred 

spoločnosťou utajených príbehov. Ohrození  
politici budú vyvíjať tlak na predlžovanie vyšetrovania do volieb. Zločin a 

podiel v ňom neobišiel v uplynulých dvadsať  
rokov väčšinu ústavných činiteľov. Kto zločin kryl, stal sa zločincom sám, 

bez rozdielu, či sa jedna o politika,  
prokurátora, alebo prezidenta. Trestom pre poslanca nie je sedieť v 

opozíci&ia cute ;, ale nesedieť v parlamente vôbec.  
Jedná sa im o plat, benefity a hlavne poslaneckú imunitu, ktorá ich robí 

beztrestnými. Ak verejnosť nenechá  
vyšetrovanie a tresty na politikov, Gorila môže mať pre spoločnosť 

revolučný význam. 
 

Slovensko stojí na prahu  
bankrotu. Ozbrojený prepad banky je morálne menej škodlivý, ako zločinec v 

politike a justícia v nečinnosti. Máme  
rozkradnuté hospodárstvo, neschopné generovať zisk a splácať dnes iba 

istinu dlhu vo výške cca 30 miliárd eur. Na  
prevádzku štátu a splátku úrokov nám chýba ročne 8 miliárd eur. Mladú 

štvorčlennú rodinu obdarovali politickí paraziti  
dlhom 24 000eur. Politici, prokuratúra a prezident sa o rozkradnutom 

hospodárstve odmietajú baviť, taja ho, považujú  
stav za nedotknuteľný, netrestateľný a bremeno dlhov sa zastrájajú prenášať 

po voľbách v podobe zvyšovania daní, cien  
potravín, energií a spotrebného tovaru na občanov. Politici občanov pri 

rozkrádaní štátu nepotrebovali a teraz im chcú  
pľúvať do dlaní. 

 
Prezident myslí národne a cíti sociálne. Práve on a Vladimír Mečiar sú 

pôrodnými babami vzniklých  
miliardárskych manierov, firiem a práčok a sociálnej nespravodlivosti. 

Tieto na malé výnimky prehýrili, prežrali a  



zničili potenciu a rozvoj fabrík, hospodárstva, zamestnanosti a ekonomiky 
štátu. Pofidernou slobodou a poslaním  

finančných skupín je podľa vzoru ruských oligarchov na Slovensku zarobené 
peniaze prať v daňových rajoch. Tie v  

zahraničí investovať, akumulovať a užívať v anonymite v luxuse a na 
plávajúcich exotických adresách. Občania z úst  

prezidenta nikdy nepočuli jeho morálne stanovisko na justičnú a sociálnu 
nespravodlivosť, úpadok štátu a čo a kto to  

spôsobil.  
 

Politik, ktorý chce hovoriť o nezamestnanosti, sa musí pozrieť najskôr do 
zrkadla. Zamestnanosť nie je  

tovar, je to stav. Masovú nezamestnanosť zásadne spôsobujú politici a 
odstraňujú zamestnávatelia. Nie naopak.  

Nezamestnanosť je trestom za stav spoločnosti. Predchádza ju bezzásadovosť 
moci, nespravodlivosť, korupcia, rozkrádanie  

a rozvrat štátu. Predchádza ju nedôvera občanov v politikov a štát. Je to 
nedôvera organizátorov práce v spravodlivosť  

súťaže, teda tých, čo ju odstraňujú. Je to nemožnosť a objektívna 
neschopnosť pracovať v neporiadku a nespravodlivých  

podmienkach. Znižovanie nezamestnanostije ovoc ie za spravodlivosť, 
morálku,dôveru, disciplínu, konjunktúru ducha a  

fungovania spoločnosti. Nezamestnanosť je chorobou štátu a priamo súvisí s 
imunitou, zdravotným stavom a morálkou jej  

prenášateľov, teda politikov. Táranie politikov o nezamestnanostije 
pesničkou v pre nich neznámom jazyku a je  

nedostatkom ich skúseností, životnej filozofie a neschopnosti vec naozaj 
riešiť. 

 
Elán a chuť do volebnej kampane  

majú tí, ktorí úpadok a biedu spoločnosti spôsobili. Všetci kandidujú znova. 
Kto klamal doteraz, je zločinec a bude aj  

potom. Ako občania dokážu vinu a potrestajú polikov s imunitou? Spoločnosť 
má právo poznať, nedopustiť poslaneckú  

imunitu a potrestať všetkých, ktorí štát zničili. Vyšetrovanie a trest do 
volieb neskončí. Keď máme zamedziť zločincom  

poslaneckú imunitu a ich vstupu do verejného života zabrániť, voľby musíme 
do vyšetrenia konečného verdiktu zastaviť.  

Spravodlivosť musí platiť bez rozdielu, či sa jedna o politika, prokurátora, 
alebo prezidenta.  

 
Vyzývam všetkých  

občanov, nenechajme sa oklamať a nedajme si tárať bludy!!! Kedy zatrasieme 
politikmi, keď nie dnes!!! Dnes máme čas,  

spoločnosť generálne zmeniť!! Vyzývam všetkých vlastencov zapojiť sa do 
tvrdého odporu proti zločincom a  

nekompromisných revolučných zmien!!!  
 

Keď súhlasíte s týmto názorom, rozmnožujte a rozširujte ho do každej dediny 
a do  

každej rodiny!!! 
 

MOR-HO!!! 
 

Štefan Martoš 
+++++++++++++++++++++++++ 

 Občania združení v platforme  DOSŤ BOLO ZNEVAŽOVANIA NR SR 
 
 



    Titl. 
                                                                ÚSTREDNÁ VOLEBNÁ KOMISIA 
                                                                  
                                                                c e s t o u 
 
                                                                Lívie ŠKULTÉTIOVEJ, 
                                                                Sekcia verejnej správy M V  S R 
                                                                Drieňová 22 
                                                                B r a t i s l a v a 
 
 
 
VEC: Podnet k údaju na kandidátnej listine     
 
          Týmto podávame  podnet na prešetrenie údajov – sociálny statut, povolanie – na 
kandidátnej listine strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, konkrétne ide o: 
• kandidátku HELENU MEZENSKÚ (č.7), ktorá si uvádza sociálny status mediátorka, 
spotrebiteľská ombudsmanka,  
• kandidátov, ktorí si neuvádzajú povolanie  (č.18, 23, 68, 87, 96), údaj pri kandidátovi  č. 9 je 
u hľadiska recesie akceptovateľný, nie však pre kandidátku do NR SR, 
• kandidátov, ktorí si uvádzajú funkciu a nie povolanie, resp. vzdelanie (starosta, poslanec NR 
SR (č. 129, 133, 148, 149, 150). 
 
         Údaj pri kandidátke č. 7 je zavádzajúci, vzhľadom na to, že vyššie menovaná na status 
živnostníčky ale neposkytovala službu ako mediátorka,  v ochrane spotrebiteľa pôsobí ako 
občianska aktivistka z grantov MH SR si ako osoba SZČO fakturovala činnosti spojené 
s realizáciou toho-ktorého projektu. Pôvodným povolaním je učiteľka (absolventka PdF asi 
v Prešove).  Status spotrebiteľská ombudsmanka je irelevantný, neexistuje inštitút, ktorý by ju 
takouto funkciou poveril * a teda o zavádzanie  v prospech  marketingový ťahu danej 
politickej strany. Paradoxne  ide zneužitie oblasti ochrany spotrebiteľa, kde je akcentovaná 
čestnosť a spravodlivosť. 
* odporúčame overiť si na MH SR – odbore VT a ochrany spotrebiteľa  
     
         Ak voľby do Národnej rady  SR majú byť v súlade so zákonom a požívať vážnosť, nie 
sú občanmi akceptovateľné -  recesia a podvodné údaje na kandidátnych listinách. 
   
         S pozdravom 
 

                                                                       
                                                               Ing. Blanka H r o n s k á – designovaná predsedníčka 
                                                               ďalší členovia platformy 
 
Kontakt: 0904/ 883249 – zástupca občianskej platformy  
                Miletičova 68, Bratislava  

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

Občan píše prezidentovi otevřený dopis  
Thursday, 05 January 2012  



Česká republika /  

Občané začínají mít opravdu zlost na své politické vůdce a stejně tak i na prezidenta republiky. Svědčí o tom i 
adresné oslovování jich otevřenými dopisy, pod které se občané přestávají bát podepsat svými plnými jmény. 
Protože jsme servr bez cenzury, velmi rádi zveřejníme každému jejich občanské aktivity či jejich nápady a 
návrhy.  

Zde je další z otevřených dopisů, který adresuje občan prezidentovi Václavu Klausovi. Zveřejňujeme jej v plném 
znění: 

prezident České republiky 
prof. Ing. Václav  K l a u s,  CSc. 
Pražský hrad 
119 08  Praha 1 
 
 
 
 
Otevřený dopis prezidentovi České republiky 
profesorovi Václavu Klausovi 
 
 
 
 
Vážený pane prezidente, 
 
obracím se na Vás jako občan České republiky ve velmi vážné, naléhavé záležitosti. 
 
Před dvaadvaceti lety si lidé v celé naší zemi na náměstích vystáli a klíči vyzvonili osvobození od čtyřicet let trvajícího 
totalitního komunistického režimu. Po čtyřiceti letech lidé svobodně vydechli a současně se s bezelstnými nadějemi v 
očích nadechli k novému životu ve svobodné, k prosperitě vykročené zemi. 
 
Postupné probouzení z tohoto sladkého snu bylo velmi trpké. 
 
První šok, který lidé vrátivší se z náměstí ke každodennímu běžnému životu museli vstřebat, byla Vámi (a lidmi kolem 
Vás) prosazená blesková instalace neoliberálního neregulovaného kapitalismu, který v té době téměř nikdo v této zemi 
nechtěl (podle tehdejšího sociologického průzkumu si ho přála cca 3% lidí). V žádném volebním programu žádné 
politické strany nic takového nebylo a nikdo se občanů - voličů této země neptal, zda si to přejí či nikoli. K uskutečnění 
tohoto kroku bylo nezbytné zprivatizování obrovského státního majetku – jinými slovy přerozdělení „socialistického 
vlastnictví“ do soukromých rukou. Tento proces byl Vámi spuštěn bez alespoň základního právního rámce – v právním 
vakuu, před čímž jste byl z tuzemska i ze zahraničí důrazně varován. Marně. Tím se stalo, že místo toho, aby byla tato 
země transformována na prosperující tržní systém, byla bezprecedentním způsobem rozkradena. Váš slavný výrok 
„...musíme na chvíli zhasnout...“ již nechvalně vešel do dějin. Z této ledové sprchy se tento národ pracovitých, šikovných, 
vzdělaných lidí úplně nevzpamatoval dodnes. 
 
Další vývoj byl už jen hořkým nápojem postupně přilévaným do poháru trpělivosti lidí této země, poháru, jehož naplnění 
příslovečnou poslední kapkou se nebezpečně přibližuje. 
 
Tedy jen stručně, namátkou. 
 
Váš další nechvalně slavný historický výrok „...peníze jsou až na prvním místě...“ v podstatě zlidověl podobně jako 
některé jiné zlidovělé věty a „hlášky“ z řady českých komediálních filmů. Avšak s tím fatálním rozdílem, že v případě 
Vašeho výroku se nejedná o žádnou veselohru, ale o hořkou tragedii Vaší doktríny neomezené všudypřítomné nadvlády 
peněz úplně nad vším. Výsledek jejího devastujícího demoralizujícího působení dnes pociťujeme na každém kroku 
úplně všichni. Za peníze lze pořídit absolutně všechno včetně vysokoškolských titulů. 
 
Rok 1992 – Vy a Vladimír Mečiar rozpouštíte společný československý stát založený v roce 1918 Tomášem Garrigue 
Masarykem. Dotaz směrem k oběma národům, zda to chtějí nebo nechtějí, již podruhé v krátké době zcela chybí. O pět 
let později u příležitosti 60. výročí úmrtí T.G.Masaryka přebíráte „Čestnou medaili T.G.Masaryka“. Je to podobná 
absurdita jako ocenění amerického prezidenta Obamy Nobelovou cenou za mír. 
 
Následuje 15ti milionový dar pro ODS (v té době za Vašeho předsednictví) od fiktivních dárců Lajose Bácse a Radjiva 
M.Sinhy. Ve skutečnosti jde o peníze od bývalého tenisty a majitele „zprivatizovaných“ Třineckých železáren Milana 
Šrejbra. Důvodem tohoto zastírání byl fakt, že sponzorskému daru předcházela půlmiliardová státní dotace na 
odstranění ekologických škod od vlády Václava Klause. Tento megaprůšvih – a to jsem to vyjádřil velmi slušně – vedl 
nakonec k pádu tehdy Vaší vlády a byl jen malým poodhalením obludného zákulisí polistopadového vývoje této země. 
Přijatelný, právně zakotvený způsob financování politických stran není v této zemi vyřešen dodnes. A tak díky takto 
nastavenému prostředí jsme se zákonitě nemohli dožít ničeho jiného, než toho, že jsme dnes obklopeni všudypřítomnou 
nezvladatelnou systémovou korupcí, která metastázuje skrz na skrz celou zemí od posledního úředníka na místním 
úřadě po nejvyšší patra politiky. Její zatím nejkřiklavější projev – případ Pavla Drobila, exministra a současného 



hlavního ideologa ODS s gescí boje proti korupci (!!!) – Vy osobně zadupáváte do země přímo v prostorách starobylého 
sídla Přemyslovců, na Pražském hradě. 
 
Dostáváme se k čtyřletému (1997 – 2001) období opoziční smlouvy, která nebyla ničím jiným, než povolebním „sňatkem 
z rozumu“ mezi ODS (stále za Vašeho předsednictví) a ČSSD a která nezpůsobila nic menšího, než že lidé v této zemi 
upadli definitivně do hluboké apatie, přestali věřit politikům – svým voleným zástupcům – jejich sliby, přestali věřit jejich 
proklamovaným čestným úmyslům. A hlavně – a to je nejžalostnější a současně alarmující a krajně nebezpečné – ztratili 
víru, že mohou cokoli jakkoli ovlivnit, změnit. 
 
Pane prezidente, 
následkem toho všeho – a mnohého, mnohého dalšího – se tato v historii již tolikrát těžce zkoušená země dostala do 
hlubokého morálního, etického, mravního marasmu, který ruku v ruce s dlouhodobě neřešenými kupícími se 
hospodářskými, ekonomickými a sociálními problémy strhává celou zemi do stále hlubšího úpadku, chaosu a rozkladu. 
Lidé, kteří před dvaadvaceti lety stáli na náměstích s jiskrou v očích upřených do lepší budoucnosti, dnes zjišťují, že 
nežijí v prosperující svobodné zemi, ale že žijí v ČEZku, v Kmotrostánu, v právní džungli, která je výsledkem masivního 
agresivního působení lobbystické mašinerie a ve které už se přestávají orientovat i samotní právníci. Situace, kdy v této 
džungli občané čekají před českými soudy na spravedlnost celé roky a mnohdy se jí nedočkají vůbec, je již dávno za 
hranicí únosnosti. Stále více občanů má vlastní eventuálně zprostředkovanou zkušenost s proklamovanou ve 
skutečnosti však neexistující rovností před zákonem a měření stejným metrem všem bez rozdílu. 
Lidé vidí, že místo toho, aby jejich volení zástupci řádně spravovali tuto zemi – k ničemu jinému nedostali od občanů této 
země žádné pověření – se navzájem odposlouchávají, nahrávají a uplácejí. 
Lidé vidí, že žijí v zemi, kde po zuby ozbrojené komando těžkooděnců v kuklách může vtrhnout do budovy veřejnoprávní 
televize (kterou si občané platí ze svých peněz), odnést redaktorům veškerou techniku s jejich rozpracovanými 
reportážemi a resortně odpovědný politik zůstává nerušeně dál na svém místě. 
Lidé zjišťují, že žijí v zemi, kde může celé roky řádit organizovaný zločinecký gang policistů (!), aniž by si toho po celou 
tu dobu kdokoli všiml. 
Lidé vidí, že žijí v zemi, kde stát není schopen hospodařit s penězi vybranými od svých občanů tak, aby jim za tyto 
peníze poskytl odpovídající servis, kvůli čemuž si občané svůj stát platí. Lidé vidí, jak jejich peníze, které odevzdávají 
svému státu ve formě všech druhů daní, mizí v bezedných černých dírách bezbřehé korupce, vidí, jak jsou jejich peníze 
po miliardách vysávány stále nenasytnějšími chapadly zbrojařských, farmaceutických, developerských a dalších a 
dalších chobotnic. Lidé vidí, že jejich volení zástupci nejenže vůbec (natož účinně) nebojují s těmito nestvůrami a 
neusekávají jejich chapadla hned v zárodcích, ale naopak se velmi nezřídka sami stávají součástí tohoto pekelného 
soukolí. Lidé vidí, že jejich volení zástupci spravují tuto zemi tak „profesionálně“, že stát v prohraných mezinárodních i 
domácích arbitrážích a soudních sporech přichází o další miliardy korun. 
V návaznosti na to lidé v této zemi vidí, že dvě třetiny z nich nedosáhnou na průměrnou mzdu  (přičemž velkou 
problematičnost veličiny zvané „průměr“ ponechme v této chvíli stranou) a že stále více lidí se propadá na hranici i pod 
hranici chudoby. 
 
Ve světle těchto skutečností rozesílání předvolebních složenek občanům s tím, že mají platit nějaké dluhy, nelze vnímat 
jinak, než jako vrcholný projev pohrdání občany této země. 
 
Po dvaadvaceti letech lidé vidí, že žijí v zemi rozvrácené dlouhodobým (ne)vládnutím ze dne na den systémem pokus-
omyl bez nejmenšího náznaku koncepčnosti, vize do budoucnosti. Vidí, jak je jejich země drancována a jak podléhají 
destrukci poslední zbytky toho, co ještě funguje. 
 
Na tomto místě nemohu nezmínit slova Miroslava Kalouska, která před časem pronesl při setkání se studenty Vysoké 
školy ekonomické v Praze : „... Stát je tak bohatý, jak bohatí jsou jeho občané. Z pěti milionů nahých zadnic neuděláte 
bohatý stát. Z pěti milionů nahých zadnic uděláte maximálně jednu velkou nahou zadnici. ...“ To je v principu 
samozřejmě hluboká pravda, která by měla být vytesána na budovách všech úřadů a státních institucí v celé zemi. Je 
však nesmírně důležité podtrhnout a zdůraznit, že pan Kalousek hovořil o (neexistujících) bohatých občanech a 
pozapomněl zmínit se studentům o tenké vrstvě zbohatlých občanů (zbohatlíků), kteří zbohatli systémovou korupcí, 
drancováním a rozkrádáním. Tudy cesta ke státu bohatých občanů a tím potažmo bohatému státu nevede ani omylem! 
To, že současný ministr financí České republiky označil mírným obloukem tento stát za jednu velkou nahou zadnici, se 
jeví jako přímo  symptomatické. 
 
„Utěšování“ se, že v tom nejsme sami, že jinde jsou na tom ještě hůř, že krizí etiky a morálky a z ní pramenícím vším 
ostatním - krizí politické kultury (a nazvěme to pravým jménem – krizí politických systémů) a na nás všechny se valícími 
krizemi hospodářskými, ekonomickými, finančními - je zasažena nejen celá Evropa ale celá současná euroatlantická 
civilizace, to je jen slabá náplast na to, kde naše země dnes je a kde mohla za posledních dvaadvacet let být. A přitom 
stačilo tak málo. Nekrást a být slušní.  
 
Okřídlená věta „...tak jděte k volbám a změňte to...“ je jen cynickým výsměchem do očí těm, kteří k volbám stále ještě 
chodí s upřímnou a oddanou vírou, že tím něco opravdu ovlivní, změní. Stále většímu počtu lidí pomalu dochází, že i 
kdyby chodili k volbám každý měsíc, nezmění tím absolutně nic. Ani nemohou. Jednak nemají na výběr v podstatě 
téměř nic jiného než modrý podvod nebo oranžový podvod a po volbách je na ně vystrkována jedna velká modro 
oranžová či jinak barevná koaliční zadnice a za druhé (což je ještě podstatnější) současný český zmrzačený volební 
systém (volební zákon) a nedostatečná Ústava žádnou změnu vůbec neumožňují. Jediné co umožňují, je 
zakonzervování současného stavu. 
 
L i d é   v   t é t o   z e m i   z n o v u   n e v i d í   s v ě t l o   n a   k o n c i   t u n e l u . 
 



Lidem začíná pomalu docházet, že tato česká verze mafiánského kapitalismu a tato česká verze zastupitelské 
pseudodemokracie, která se postupně stala zcela nefunkční a naprosto zdiskreditovanou, jsou nadále dlouhodobě 
neudržitelné. Lidem začíná pomalu docházet, že pravidelně se opakujícím víceméně mechanickým volebním úkonem 
se  s y s t é m o v ý c h   změn, bez kterých se v jejich životech nic nezmění, nikdy nedočkají. 
 
Pane prezidente, 
zatím posledním vyvrcholením českého absurdního a bezkonkurenčně nejdražšího (politického) divadelního představení, 
které volení zástupci svým občanům za jejich peníze hrají, bylo vyjádření zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta 
republiky pro oblast komunikace a kultury Petra Hájka, které 23.08.2011 poskytl českým médiím a ve kterém uvedl, že 
se svými právníky připravuje právní kroky proti ministrovi zahraničí ČR Karlu Schwarzenbergovi. Důvodem má být výrok 
pana ministra na adresu pana Hájka, že „...je prezidentův poskok...“. Pan Hájek to shledává z úst pana ministra jako 
nepřijatelné, protože „...chování ústavních činitelů je normotvorné...“. 
 
Pane prezidente, 
nemohu uvěřit tomu a smířit se s tím, že to, co jsem viděl – a se mnou miliony uživatelů internetu a diváků řady 
televizních stanic na celém světě – na videozáznamu z Vaší státní návštěvy v Chile, má být pro mne normotvorné a že 
by se to mělo stát standardem, normativem mého chování v mém běžném životě. 
 
Proto jako občan České republiky    
 
V  á  s      v  y  z  ý  v  á  m 
 
začněte se chovat – řečeno Petrem Hájkem – normotvorně a tak jak jste na státní návštěvě v Chile před kamerami 
odcizil tamní státní ceremoniální pero, tak stejným způsobem před kamerami toto pero na chilské ambasádě v Praze  s 
omluvou vraťte a následně abdikujte na úřad prezidenta České republiky. 
 
Mezinárodní ostuda, kterou jste na Vaší státní zahraniční návštěvě všem svým spoluobčanům udělal, je neuvěřitelná. 
Stejně tak není možné akceptovat, aby se za stávajících okolností z Pražského hradu ozývalo kázání a poučování o 
normotvornosti chování ústavních činitelů a abyste - ve smyslu Hlavy třetí, Článku 63, odst. a) Ústavy - občany tohoto 
státu nadále kdekoli zastupoval a reprezentoval. 
 
Pane prezidente, 
s maximálně možnou vážností a maximálně možnou naléhavostí se na Vás ještě jednou obracím. Učiňte ten 
normotvorný a současně státotvorný krok a uvolněte tak cestu k dlouhé, pravděpodobně několik generací trvající, 
mravní obrodě a celkové obnově této země. Dříve či později se na tuto cestu budeme muset vydat. Tato cesta bude 
muset konečně směřovat ke společnosti, která bude uspořádána tak, aby se drtivá většina společně vytvořeného 
bohatství nekumulovala v rukou tenké vrstvy jakýchsi „nadlidí“ a ostatní se nepropadali do stále větší nouze, která bude 
uspořádána tak, že bude systémově znemožněno rozkrádání veřejných (= společných) peněz vybraných od všech 
občanů a určených na provoz státu, která bude uspořádána tak, aby se dokázala postarat o svoji bezpečnost, o své 
zestárlé, o své nemocné, o své trvale zdravotně postižené, o všeobecnou vysokou úroveň vzdělanosti a kulturnosti..., ke 
skutečně svobodné společnosti skutečně (nikoli pouze deklaratorně) svobodných lidí, kteří budou mít skutečnou reálnou 
- nikoli pouze deklarovanou - možnost ovlivňovat kvalitu svých životů, společnosti, která bude uspořádána tak, aby se 
mohla hrdě označit ve všech směrech za moderní otevřenou (nikoli rovnostářskou) svobodnou civilizovanou společnost 
21.století. Minulý obskurní panoptikální šikanózní a v moha ohledech zločinný režim s názvem socialismus toho vůbec 
schopen nebyl. Není toho schopen ani tento současný politicko ekonomický systém, jehož jste Vy v této zemi posledních 
dvacet let centrálním exponentem, symbolem. Prokázal to už víc než dostatečně. 
 
Chceme-li (a naši potomci) žít v alespoň trochu snesitelné budoucnosti – a vše nasvědčuje tomu, že ne příliš vzdálené -, 
musíme se neodkladně vydat jinou cestou, než tou, po které jsme šli dosud. Princip nekonečného růstu na konečné 
planetě s konečnými zdroji, na kterém je tato globální technická průmyslová civilizace založena, je zkázonosný přelud. A 
vůbec není jasné, jestli zbývá na nějaké hledání nějakých cest ještě nějaký čas. Snažit se o to ale určitě musíme. Nic 
jiného nedává žádný smysl. Co je však stále většímu počtu lidí naprosto jasné, že není možné, abychom byli dále 
vedeni těmi stejnými lidmi, kteří nás všechny úspěšně dovedli na pokraj zhroucení stávajících společenských, 
ekonomických, finančních systémů a na pokraj civilizačního sebezničení. 
 
 
V Praze dne 12.09.2011 
 
 
J i ř í    M o r a v č í k 
občan České republiky 
Praha 
jiri.moravcik@volny.cz  

+++++++++++++++++++++++++ 
Maďarský deník Blik upozornil na nebezpečné rozšíření superbakterií jež jsou odolné vůči antibiotikám. V 

Evropě na ně ročně umírá kolem 25 tisíc lidí. Epidemiologické centrum již proto vydalo varování před hrozící se 
katastrofou těchto superbakterií. V Maďarsku například registrují 2500 nakažených multirezistenční bakterií 
odolné jakýmkoliv lékům. V celé Evropě může onemocnět na 400 tisíc lidí touto vraždící bakterií.  Úspěchem 

jejího množení se vidí vědci v její inteligenci a tím, že odborníci často napomáhají tomuto nechtěnému se šíření 



když nedokáží včas a správně bakterii identifikovat a nakaženým pacientům nasazují antibiotika bez konzultace 
s lékaři. 

+++++++++++++++++++++++++ 
Vážení priatelia, 
Prijmite pozvanie na jedinečné stretnutie s významnou poľskou 
divadelnou kritičkou Dr. Annou RóŜou Burzyńskou. Jej prednáška o 
vplyve legendárneho poľského režiséra a "totálneho umelca" Tadeusza 
Kantora na súčasné divadlo v Poľsku a Európe sa koná v piatok 20. 
januára o 17:00 v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. 
 
Prednáškou pokračuje cyklus večerov na tému Súčasné poľské divadlo. 
Projekt vznikol v spolupráci Divadelného ústavu Bratislava a Poľského 
inštitútu v Bratislave. Vstup na akciu s tlmočením je voľný! 
 
Viac informácií o podujatí nájdete v priloženej tlačovej správe. 
 

+++++++++++++++++++++++++ 
Alternatíva pre Slovensko 

15. januára 2012 
(Príspevok do Stálej konferencie Panslovanskej únie) 

www.pansu.sk  
 Zvolil som si tento titul, lebo už v roku 1998 sme začali na Ekonomickej univerzite 
vydávať zborník s názvom: „Alternatívne prístupy k riešeniu problémov ekonomiky SR“. 
Mnohí to nevedeli pochopiť. Neznalec ekonómie pán V. Havel nás totiž v novembri 1989 
kŕmil jeho „Pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou“. Vidíme ako víťazí lož a nenávisť. 
Vo svojom prejave, ktorý teraz koloval aj na internete, zabudol povedať, že je aj druhá strana 
mince: stratíte istotu zamestnania, bude víťaziť túžba po zisku, prehĺbi sa nerovnosť, vaša 
spoločnosť sa bude trieštiť,… Radšej nám vykresľoval dokonalý kapitalistický zajtrajšok. 
Hoci už v knihách sa písalo, že kapitalisti vôbec neveria v kapitalizmus. Naivní ekonómovia 
na čele s najlepším ekonómom zamatovej revolúcie nepoznali ani to, že v slávnej otázke sa 
uznávaný ekonóm J. Schumpeter pýtal: „Môže kapitalizmus prežiť“? „Nie. Nemyslím si, že to 
dokáže“. Odpovedal si sám. A to bol rok 1947. Schumpeter napísal, ako to hodnotia 
ekonomickí historici, majstrovské dielo „Kapitalizmus, socializmus, demokracia“.   
 A kde sme? Náš kapitalizmus nás dráždi záplavou škaredostí a braku, hŕbami 
nepotrebného tovaru, bezuzdnou konzumnou spoločnosťou a korupciou finančníkov, 
veľkopodnikateľov a politikov. Ale to vzdelaní ekonómovia vedeli! Totiž práve v roku 1947 
náš velikán prof. I. Karvaš vo svojom veľkom diele napísal: „V prípade, že štát pripúšťa 
alebo trpí možnosť vedľajších zárobkov u svojich zamestnancov, stráca na ich úradnej 
výkonnosti. Tvorí sa ďalej predpoklad k priamej alebo nepriamej korupcii“. Naši 
kontaminovaní ekonómovia však nečítali diela našich ekonómov. Radšej sa utiekali inde, ale 
nesprávne. Iba zopakujem, čo som už publikoval. Totiž velikán, ktorý vytvoril novodobú 
ekonomickú teóriu, ktorá objasnila ako funguje ekonomický systém, J. M. Keyns mal na 
politikov a byrokratov „weberovský“ názor: politik, hoci nie je viazaný absolútnou 
kantovskou etikou (fiat iustitia, reat coelum – čiň spravodlivosť, aj keby sa mal zrútiť svet) je 
príliš viazaný morálkou zodpovednosti či racionálnosti (salus populi suprema lex – verejné 
blaho je najvyšší zákon). Princípy, na ktorých založil svoj ekonomický systém – vlastníctvo, 
trh, morálka – sa vytrácajú. Začínam ich pokladať, iste nie sám, za ekonomické mýty. Ale 
úplne exaktne to opísal v svojom diele Spoločnosť hojnosti J. Galbraith. Hovorí: „Prečo 
znevažujeme výdavky vlády na vitálne verejné práce a zbožňujeme odpad (waste) a 
extravaganciu súkromného sektora?“. Ako sme zistili, podnikateľ odhalí reálne a 
neobmedzené finančné zdroje (zvyčajne vlády), zbohatne zvečera do rána o 50 miliónov. A 
naša podnikateľská PAS ho ešte chráni a zbedačuje robotníkov. Za iných okolností by sa za 
primitívny podvod taký podnikateľ mal dostať do väzenia, zatiaľ však na Slovensku je z neho 



úspešný finančný génius. Platí to aj pre politické strany (Nemali by byť strany platené zo 
štátneho rozpočtu? Nie, lebo to zrušil pán Klaus). Ekonómia je vraj veda o neistotách. 
 Keď padol berlínsky múr (aj to som už napísal) prepásli sme druhýkrát nádhernú 
dejinnú príležitosť – dvakrát sme mali na dosah ruky premeniť našu krajinu na ľudskejšiu, 
využijúc populárne slovo. Prišlo podmanivé krédo liberálov – „neokrádať bohatých, zato 
ožobračovať chudobných“. Dnes môžeš tykať šéfovi a do práce chodiť v džínsoch. Každá 
ľudská spoločnosť je organizovaná a žije (mala by) podľa určitých morálnych zásad. To 
nájdeme v nejednom ekonomickom diele, ktoré pojednáva o konštrukcii ekonomického stroja. 
Dovolím si odcitovať profesora I. Karvaša: „Dobre fungujúci hospodársky systém 
predpokladá, že hospodáriaci jednotlivci majú mravnú silu, aby potlačili vybičované a 
objektívnym účelom sa protiviace egocentrické záujmy. No nijaký hospodársky systém nemôže 
sa spoliehať len na túto, mravnou silou, podloženú dobrú vôľu“. Hlavne dnes treba hľadať 
príčinu, prečo platnosť princípov je rušená, ba hádam úplne zrušená. Kto je vlastníkom Dexia 
banky?; kto je vlastníkom SPP?; kto je vlastníkom poľnohospodárskeho podniku Green 
Point? Neprijímam námietku, že hospodárske princípy sú púhou abstrakciou, napr. zákon 
dopytu a ponuky. Dobre vieme, že si kúpime skôr lacnejšie zemiaky ako drahé. Zastávam 
názor, že keby hospodárstvo nemalo princípy, ktoré sú príkladom určitej zákonitosti, bolo by 
zbytočné hovoriť o ekonomickej vede. Teda, nutná je iná alternatíva a tá sa nachádza aj v 
dielach ekonómov, ktorí publikovali v spomenutom zborníku s rovnakým názvom počas viac 
ako 10 rokov. Ako Karvaša, ani ten nepoznajú kontaminovaní ekonómovia. 
Prof. J. Husár 

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

Na požiadanie D. Daučíka, člena PanSÚ, Vám posielame nasledujúci text: 

Iste nie jeden z čitateľov časopisu Svensk Slovak sa pýta, čo sa stalo časopisom. Veď k Vianociam neprišiel. Neprišiel, nakoľko do poslednej 
chvíle sme očakávali odpoveď z Úradu pre Slovákov v zahraničí, respektíve či nám vyplatia grantovou komisiou priznaný príspevok k vydávaniu 
časopisu. V čísle 3 som napísal: „...nádej umiera posledná“. Žiaľ, dni, i mesiace sa nezadržateľne posúvali smerom ku koncu roka. Úrad až na dva 
e-maily a telefonický rozhovor s pracovníčkou Úradu, bol „hluchý“,. O čo sa vlastne jedná? Vraj sme porušili pravidlá, nakoľko grant má byť na 
jednom konte (učte), z ktorého sa má suma používať – naše prevody sú preto nejasné. Teda ide o administratívny spor, nakoľko všetky výdavky 
sú riadne deklarované, podložené faktúrami z našej tlačiarne – vydaných 6 čísel časopisu, teda hlavný dôkaz. Nikto s ničím nemanipuloval. Ak je 
to tak ťažké pochopiť, že keď prišli peniaze koncom augusta a do tej doby sa muselo vydať polovica čísel SSI, bolo treba tieto vydania aj 
financovať! Peniaze sa požičajú buď z konta spolku alebo privátne. Tie treba však potom aj vrátiť späť! Ako si kto predstavuje, že tlačiareň, 
výdavky okolo – teda financovanie bude čakať kým Úrad si vybaví svoje povinnosti v Bratislave a potom my sa máme podľa toho zariadiť? A ešte 
navyše keď naša Skandia banka, kde sa s ,,kontant,, peniazmi nenarába, ba nás nepokladá ani za fyzickú osobu a ani za podnik- len niečo medzi, 
teda nemôžeme s kontom manipulovať ani elektronicky cez Internet. Veď každá krajina má svoje špecifiká! My žijeme tu a podľa toho sa musíme 
prispôsobovať! Preto sa výdavky točia okolo troch – štyroch kont! Má nové vedenie Úradu to tak ťažko pochopiť? Alebo si to máme ináč 
vysvetľovať? V každom prípade i keď ide o iný pohľad na vec, mali sme problém spoločne vyriešiť, lebo očakávanie a vôľa z našej strany bola 
veľká, aby sme zabránili ukončeniu vydávania časopisu. 

       Predpokladali sme, že Úrad vznikol preto, aby Slovákom v zahraničí pomáhal. Darmo sme volali o pomoc, naopak zahrabal nás kopou 
nových byrokratických pravidiel, papierovaním, vyžadovaním, paragrafmi. Prvá zásielka bola po vytlačení príloh temer 60 strán A4, druhá ešte 
viac, ak chcete žiadať o nový grant. Hovorí sa, že za všetkým stojí človek. Milovníci byrokracie by si mali zapamätať: „Skomplikovať veci je 
jednoduché, ale zjednodušiť ich je náramne zložité.,, a to si zrejme asi tvorcovia ani neuvedomujú. Ešte raz: Snaha dať nedorozumenie do 
poriadku bola z našej strany veľká.  

       Písanie, telefonovanie, no žiadna odozva! Do dnes nemáme žiaden písomný doklad, prečo nám Úrad peniaze nevyplatil. V čom sme sa stali 
„kriminálnikmi“,? - lebo vraj sme sa nevyrovnali so štátom – ako som niekde čítal, že ak sme sa nevyrovnali, tak sme previnilci, ktorí už nikdy 
nemôžu žiadať o nejakú dotáciu! Faktom je, že ani o cent sme neokradli štát, ktorý nám poskytol pomoc, za ktorú sme mu boli nesmierne vďační. 
Ani sme sa neobohatili, len sme narazili na niečo, čo sa dá len ťažko pochopiť ako nápomocnosť. Totálna ignorácia! Varovali sme, že časopis 
musíme „hodiť po 15. rokoch vydávania do koša“! Šestnásty rok neprežijeme a zároveň strácame veľkú členskú základňu, keď časopis je jedinou 
spojkou medzi spolkom a mimoštokholmskými členmi, ktorých so spolkom je časopis ako jediným mediálnym a konkrétnym mostom. Veď 
Švédsko je 10x rozlohou väčšie než Slovensko! Medzi nami ide o veľké vzdialenosti. Nereagovanie nad naším ,,pomóc,, je nesmierne cynickým 
prístupom. Keď dnešní ,,aktéri,, na scéne pomocníkov Slovákom v zahraničí, v čase, keď sme už mnohí z nás pracovali v slovenskom zahraničí, 
neboli buď ani narodení, alebo behali v plienkach. Upozorňujem na to, lebo dnes sa oveľa ťažšie nájdu dobrovoľníci na zbavenie sa voľného času, 
hodiny práce po práci -za slovenské nadšenie. Je preto náš prípad prípadom ako vrcholne sa dá vyjadriť, zneuctenie dlhoročnej práce. Nebol som 
sám, ktorý robil všetko pre udržanie si časopisu. Sám, náš dnešný predseda spolku Ľubomír Bzdušek sa nechal ,,vodiť za nos,, - keď si musel 
vyžiadať výpis z registru trestov niekde až v Kirune, nechať si všetko preložiť do slovenčiny, hoci tento dokument je vytvorený v 4 rečiach- teda aj 
v angličtine, kde niekto si na Úrade dovolí tvrdiť, že preto sú ľudia vymenovaní do funkcie, že ovládajú túto reč, ale to asi v konkrétnom prípade 
neplatí, a preto ide o nový výdavok- preklad. Tieto požiadavky na pravdepodobne podozrivého spolkového predsedu, s poštovným, teda celým 
balíkom stal temer 500.-SEK, keď náš malý spolok každú korunu pociťuje, úplne pre nás dnes už zbytočné výdavky. Veď zrejme už vedeli, že 
nám nedajú nič! Veľká grantová komisia- na čo je? Keď nemá kompetencie nad svojim rozhodnutím a iba jeden jediný o osudoch rozhoduje? 
Predošlé vedenie ?, ich rozhodnutia taktiež vraj neplatia! Pre nás trochu nezrozumiteľné! Boli vymenovaní vládou, teda mali kompetenciu, 
právomoc. Dnes sú spochybňovanými! Nerobili nič dobré! To teda sa dá preložiť aj tak, že aj ich nadradení sú spochybňovaní! Ich priamy šéf, 
podpredseda vlády, pán Čaplovič, vláda, nikto nerobil nič dobré. Čo sú to za pravidlá? Nie sme juristi, ale zdravý rozum dá, že niečo nie je v 
poriadku! 



       Som nesmierne hrdý na dlhoročnú dobrú spoluprácu s Lekárskou fakultou UK v Bratislave, s vďakou za úžasné články Prof. Dr. Igorovi 
Milošovi Tomovi, predsedovi biologickej spoločnosti SAV, Doc. RNDr Elene Ferencovej, šéfovi PEN klubu RNDr.Gustávovi Murinovi CSc, Dr. 
Miroslavovi Demkovi a ďalším veľmi významným prispievateľom. (Vo vydaní kníh sa objavuje niekoľkokrát ako zdroj pri písaní - Svensk Slovak 
Info, keď článok bol najprv publikovaný v našom časopise a potom použitý v knihe). Taktiež vďaka všetkým spolupracujúcim slovenským kúpeľom 
za priazeň a ,,výdatné,, zľavy pre našich členov. Umelcom v našich prílohách, Kornélii za ich publikovanie, A.E. Zvrškovcovi za sériu dejín, 
Veľvyslanectvu SR za priazeň a spoluprácu, atď, atď. 

       Preto priatelia časopis v tejto sérii je posledným. Verme, že dočasne! Veď každý chvíľku ťahá pílku ako sa vraví, len aby nám tá iskra pre 
Slovensko úplne nezhasla a zachránili sme ju ešte v zdraví, čo aj vám do roku 2012 úprimne želám.  

Umrie nádej naozaj posledná...? 

Dušan Daučík, Čestný predseda spolku a šéfredaktor Svensk Slovak Info 

Ľubomír Bzdušek, Predseda spolku a člen redakčnej rady Svensk Slovak Info  

Štokholm, január 2012  

Naši čitatelia: Prosím, vyjadrite váš názor na situáciu okolo časopisu - cez mail, telefón alebo písomne! 15 rokov práce, ale s vďakou k vám 
čitateľom! dd". 

.Panslovanská únia 

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

Vážení priatelia zo Švédska, zo sveta i Vy doma.  K „SvenskSlovak” situácii s dotáciou môj 
názor. 

„.. Umrienádej naozaj posledná...? 

Dušan Daučík, Čestnýpredseda spolku a šéfredaktor Svensk Slovak Info 

Ľubomír Bzdušek,Predseda spolku a člen redakčnej rady Svensk Slovak Info  

Štokholm, január 2012  

Naši čitatelia:Prosím, vyjadrite váš názor na situáciu okolo časopisu - cez mail, telefónalebo 
písomne! 15 rokov práce, ale s vďakou k vám čitateľom! dd". 

V tomtoprípade moja vlastná intuitívna diagnóza „zastavenia dotácie na časopis“ je:  

„Svensk Slovak ... propagoval Hongroisa Franza Liszta ako Slováka..., 

no a keďže „Maďari“ majúsvojich verne prisluhujúcich agentov nielen v Matici slovenskej ....,  

tak o to viac ich majú v štátnychštruktúrach, kde môžu priamo z „úradnej moci účinne 
zasahovať“ dočinnosti práve „cestou finančných dotácií“ a to praktickyu všetkých pro-
slovensky orientovaných organizácií, spolkov a hlavne tých vzahraničí! 

„Úradnícke praktiky“ výchovy Slovákovz čias “ Magyarorszag 19.st.“  sa po dnešok vôbec 
nezmenili! 

Sú presne také isté, ako boli pred 150, či 100rokmi! 

Niet nad priam „učebnicovú ukážkovú úradníckejdemokraciu“ na Slovensku. 



Zvolebnieva sa, „k noci sa chýli?“ Trebanekompromisne „pritlačiť na pílu“, otvoriť 
oči  Slovákom doma, ajtakouto cestou. Už niet kam ustupovať! Treba prstom ukázať,koho si 
to doma krajania zvolili! 

Aby sme nemuseli zas len raz konštatovať že: „..námnádej  umrela naozaj ako posledná..!“ 

 Držím palce, informujte a predovšetkýmsa sťažujte po svetei doma – presne tak, ako to robili 
a robia Maďari!  

S pozdravom 

p.hanic Viedeň 23.1.2012 

PS pre informáciu, keby ste namiesto „HongroisaFr.Liszta, krajana nášho,..rodom 
Slováka.“ propagovali „taktiež pôvodomSlováka“, básnika s menom SándorPetıfi – tak by 
ste mali štedrejšie dotácie minimálne na 5-rokovdopredu isté! 

+++++++++++++++++++++++++ 
http://zpravy.tiscali.cz/hitleruv-mein-kampf-miri-do-nemeckych-trafik-116524 

Hitlerův Mein Kampf míří do německých trafik  

16.1.2012 18:16 – Zahraniční  

Němci si budou moct od příštího týdne na stáncích s novinami koupit knihu Adolfa Hitlera 
Mein Kampf (Můj boj). Komentované výtahy z této ideologické bible nacismu chce podle 
dnešního vydání magazínu Der Spiegel na německý trh uvést britský vydavatel Peter McGee.  

Zveřejňování nejznámějšího Hitlerova díla je přitom v Německu zakázané a bavorské 
ministerstvo financí jako držitel autorských práv dnes oznámilo, že zvažuje právní kroky.  
 
"Už je dlouho na čase, aby široká veřejnost dostala možnost se s originálním textem 
seznámit," řekl Spiegelu McGee. Jeho nakladatelství na sebe upozornilo už před třemi roky, 
kdy v Německu znovu vydalo vybraná čísla nacistických plátků Der Angriff a Völkischer 
Beobachter. 

Mein Kampf je špatně napsaný 
 
V případě Mein Kampfu Brit plánuje zatím vytisknout tři zhruba patnáctistránkové brožury. 
Na jedné stránce bude vždy originální text a vedle něj odborný komentář k této pasáži. Každá 
z těchto publikací by měla vyjít v nákladu 100.000 kusů. V případě velkého zájmu je 
nakladatelství připraveno publikovat i další části Hitlerova díla. Ta první se má na pultech 
německých trafik objevit 26. ledna.  
 
Na titulní stránce bude podle Spiegelu silueta nacistického vůdce s černým pruhem přes oči a 
nápisem "Nečitelná kniha". "Mein Kampf je špatně napsaný, má divný jazyk a chybí mu 
vnitřní logika," tvrdí McGee. Jeho nesmyslnost ale podle něj člověk pozná teprve tehdy, když 
se s tímto spisem sám seznámí.  
 
Prezident Ústřední rady Židů v Německu Dieter Graumann na zprávu o chystaném vydání 



komentovaných výňatků z Mein Kampfu reagoval slovy, že jen čeká s napětím a doufá, že 
tuto knihu "alespoň trošku zbaví jejího kouzla". 

Bavorské ministerstvo financí zvažuje právní kroky 
 
Bavorské ministerstvo financí, které spravuje práva na Hitlerův programový spis a zatvrzele 
odmítá povolit jeho vydání byť jen k vědeckým účelům, mezitím vydalo prohlášení, podle 
něhož zvažuje v této záležitosti právní kroky. Už v roce 2009 nechaly bavorské úřady ze 
stánků stáhnout McGeeho reprinty nacistických novin, na které Bavorsko také vlastní práva. I 
ty byly tehdy opatřeny komentáři současných historiků.  
 
Britovo vydavatelství je přesvědčeno, že tento scénář nyní nehrozí. "Z historických 
dokumentů lze citovat, aniž byste porušili autorské právo. To se vztahuje na zveřejnění celého 
díla. Jeho vytištění ale my nemáme v žádném případě v úmyslu," řekl agentuře DPA 
McGeeho mluvčí Alexander Luckow.  
 
Předloni Bavorsko uspělo také u českých soudů a domohlo se stažení z prodeje a 
znehodnocení všech výtisků dvou Hitlerových titulů, které v Česku vydala společnost KMa. 
U soudu skončil i vydavatel Michal Zítko, který v roce 2000 v Česku publikoval 
nekomentovaný překlad Mein Kampfu. Za podporu rasistického hnutí ho česká justice 
potrestala třemi roky vězení podmíněně. Nejvyšší soud ho však později viny zprostil a 
předchozí rozhodnutí zrušil. 

Autorská práva vyprší v roce 2015 
 
Největší německá spolková země získala autorská práva na dílo nacistického diktátora krátce 
po druhé světové válce od vítězných mocností. Jejich platnost vyprší v roce 2015, 70 let po 
smrti autora, který spáchal 30. dubna 1945 sebevraždu.  
 
Hitler Mein Kampf napsal v polovině 20. let minulého století během pobytu ve vězení, kde si 
odpykával trest za neúspěšný pokus o puč v Mnichově. Už tehdy v něm nastínil své 
zkázonosné a antisemitské plány, které realizoval po nacistickém převzetí moci v Německu v 
roce 1933. 

+++++++++++++++++++++++++ 
http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-zivot-boj-a-smrt-pod-sedmi-vlajkami-3-fa0-
/p_spolecnost.asp?c=A120116_173159_p_spolecnost_wag 

HISTORIE: Život, boj a smrt pod sedmi vlajkami (3) 

17. ledna 2012 
 

Nejprve přeběhlíci, později legionáři. Krvavá válka - Čechoslováci 1918-20 (11)  

Vraždění civilního obyvatelstva, popsané v předcházející kapitole, pokračovalo na celé východní frontě a 

bylo jasné, že se nejedná o "přehmaty" v zápalu boje, ale že se tyto vraždy plánují a provádějí na příkaz 

shora. Viz např. práci Günthera Kronenbittera "Krieg im Frieden. Die Führung der k.u.k Armee und die 



Großmachtpolitik Österreich-Ungarns 1906−1914", Verlag Oldenbourg, München 2003 (k.u.k Armee 

znamená Kaiser und König - tedy "císařská a královská armáda)  

Už zde, v první světové válce byla praktikována jiná pangermánská politika vůči "Východu" a "Západu", 

resp. vůči různým "rasám". V rámci "Drang nach Osten" (viz např. zde, případně překlad z angličtiny zde) 

bylo jasně stanoveno, jak se bude s kterým národem a rasou zacházet.  

Srbsko bylo pangermanistům trnem v oku, protože stálo v cestě spojení budoucí Velké Germánie s jeho 

spojencem –Tureckem. Rakouská a německá představa, že Srbsko, vyčerpané tzv. balkánskými válkami, 

rychle podlehne, se nesplnily.  

 

 

Naopak, během první velké ofenzivy srbská armáda pod vedením generála Stepa Stepanioviče útočníky 

porazila, a tak získala první vítězství Trojdohody (v létě 1914). Ale poté, co začala vítězit početní převaha a 

město Šabac bylo obsazeno vojsky Centrálních mocností, následovaly ihned masakry civilního obyvatelstva. 

Dne 17. srpna 1914 došlo v srbském městě Šabacu k obrovskému masakru civilních obyvatel. Nebyl jediný.  

Válka Německa a Rakouska proti Srbsku se vyznačovala mimořádnou krutostí a vražděním civilistů, a to 

včetně žen a dětí. Běžné bylo popravování desetiletých kluků oběšením. Rakouská armáda prvně 

předváděla, co může čekat poražené národy a hlavně Slovany v příští válce. Za I. světové války se 

jednoznačně dopouštěla barbarství na civilním obyvatelstvu. Popravám srbských civilistů byli nuceni 

přihlížet i čeští vojáci, což pak vedlo k vlně dalších přechodů Čechů na druhou, protirakouskou stranu fronty.  

 

2-11 Hormadná poprava srbských žen 1914 



 

3-11 popravy srbskýcgh civlistů 

Podíváme-li se na obrázek, všimneme si podivného způsobu poprav, který byl praktikován zvláště na 

Srbech. Tato poprava není oběšení, ale vlastně pomalé a trýznivé zadušení. Dá se snad přirovnat k staré 

španělské "garotě", což je nástroj používaný k popravě zardoušením. Odsouzenec sedí na lavici nebo je 

opřen o kůl. Na kůlu je připevněna smyčka která odsouzenci svírá krk. Ta je pomalu utahována buď 

vratidlem anebo je vytahována přes horní příčné prkno, dokud se odsouzenec neudusí. V jiné formě je 

garota s dřevěnými rukojeťmi na koncích a je utahována popravčím.  

Protože rakouští důstojnicí, ale i mužstvo, takto vraždili hromadně a záměrně, lze usuzovat, že již tehdy se 

jednalo o záměrný způsob vraždění podlidí z "nekvalitních národů" podle germánské teorie "Volk".  

Odborný popis ukazuje záměrnou mučivost popravy. Lékařské zprávy konstatují: Asi za jednu až jednu a 

půl minuty po zahájení se na okamžik zastaví srdce. Poté se jeho činnost obnoví, i když pulz je slabý a 

nepravidelný. Objevují se záškuby svalstva, nejvýraznější jsou na dolních končetinách. Zhruba po dvou 

minutách křeče přestávají a zrychluje se pulz a zvýrazňuje se jeho nepravidelnost. Po dalších čtyřech 

minutách, tedy zhruba po deseti minutách od začátku škrcení, se objeví výrazné nevratné změny na 

mozku, a tedy smrt. Někdy může při oběšení dojít k uskřinutí jazyka mezi zuby, a tím k děsivému "řičení" či 

"bečení" oběti, často dojde k uvolnění moči, stolice či spermatu. Může nastat i krvácení z nosu nebo z uší. 

Vraždění Srbů nabylo rozměrů záměrné genocidy. Tento poměrně malý stát, "Království Srbsko", utrpěl 

obrovské ztráty. Během války zahynulo asi 1 100 000 obyvatel, slovy milion sto tisíc, z toho bylo zhruba 450 

tisíc vojáků a 650 tisíc civilistů. Více podrobností najdete v dalších pokračováních ve vyprávění o českých 

"srbských legiích" (vsadím se, že většina čtenářů o nich nikdy neslyšela). 

Abych byl co nejobjektivnější, budu používat co nejvíce cizí, nikoli české prameny. Další podklady můžeme 

získat od rakouského deníku "Falter", který sám sebe nazývá, a dosti oprávněně, "Die beste Stadtzeitung 

Europas". V č. 49/2007 se zabýval podrobněji takzvaným "vyčištěním Haliče" organizovaným jak německou, 

tak rakouskou armádou za I. světové války. Také tyto události viděli zblízka čeští vojáci k. u k. armády a 

vyvolávalo to v nich protirakouské nálady a přesvědčení.  



 

4-11 Rusíni před odvozem do k. tábora 1915 

Další akce k. u. k úřadů dopadla strašlivě hlavně na Rusíny a národnost Lemků. Rakouské velení v blízkosti 

Grazu vybudovalo první koncentrační tábor ve střední Evropě hlavně pro neněmecké národnosti. Tímto 

tématem se zabýval deník "Falter". Koncentrační tábory aby bylo jasno, nejsou žádným rakouským 

vynálezem, Turci za první světové války proti Arménům je znali (Genocida Arménů, nichž část bojovala na 

straně Ruska proti Turecku, tedy nejprve Osmanské říši - šlo o součást 1. světové války, o níž se u nás neví 

skoro nic), stejně jako Angličané v Búrských válkách 1880-81 a 1899- 1902. Přes dnešní politicko-korektní 

hodnocení, které je považuje za genocidní, rozhodně nelze ani britské, ani rakouské tábory za 1 světové 

války považovat za stejné jako vyhlazovací koncentrační tábory nacistické či sovětské. Přesto však tehdy 

šlo o bezprecedentní opatření.  

Kde tento rakouský koncentrační tábor byl? Kdo jezdí na dovolenou k Jadranu a jede od Grazu dále na 

Maribor, jede za Grazem kolem letiště. Právě na tomto pozemku byl postaven r. 1914 koncentrační tábor 

Thalerhof (podoba z 20. let dvacátého století, kdy byl přestavěn na kasárna). Dnešní obyvatelé Korutan o 

ničem takovém mnoho nevědí anebo nechtějí vědět. Zato na Ukrajině jde doslova o symbol bezpráví, při 

kterém zemřely či byly zavražděny tisíce lidí. V říjnu 2004 "Verchovna Rada", ukrajinský parlament, 

jednohlasně vydala rezoluci, v které požaduje vybudovat památník Thalerhof.  

 

5-11 KT Thalerhof z ptačí perspektivy 



 

6-11 Popravy v KT Thalerhof 

Jak napsal deník Falter, koncem léta 1914, když došlo k zhroucení rakouské armády, bylo nutno najít viníky. 

(Zhroucení rakouské armády došlo za protiofenzivy ruského maršála Brusilova,kde Rusové zatlačili 

Rakušany až k hornímu Dněstru, k Varšavě a na Slovensku dobyli Medzilaborce a bojovali v Karpatech. 

Podrobnosti naleznete zde. Tehdy mimochodem také Rusové prvně naplánovali ofenzivu přes Dukelský 

průsmyk, kterou se chtěli dostat na Slovensko - tehdy Horní Uhry - a odtamtud na Budapešť a severní 

Moravu. Podle podobného plánu postupovali sověti i v roce 1944 ve slavné a tragické bitvě o Duklu.)  

Podle rakousko-uherské propagandy byli hlavní příčinou porážky zrádci - občané Rakouska-Uherska zvaní 

"rusofilové", hlavně Ukrajinci, Rusíni a Lemkové. (Všimněme si, že poražené Německo a později nacisté 

také hlásali teorii, že první světovou válku prohráli na základě "zrady" liberálů, demokratů a později 

přidaných židů.) Ti z obviněných, kteří nebyli popraveni na místě, byli napěchováni do železničních vozů 

"hytláků", jaké známe z II. světové války, a dovezeni do tohoto KuK KL. V nejprve byli ubytováni na holé 

zemi, pak si museli postavit "baráky" a šli na nucené práce. Vězni byli často hromadně popravováni. Jen v 

roce 1915 bylo zabito a zemřelo na úplavici v tomto táboře více než 1300 vězňů. Vězňové i jejich zástupci 

protestovali, až byla vytvořena komise, která měla věc vyšetřit. V roce 1917 byla předána zpráva vládě ve 

Vídni, tam však nebyl zájem věc vyšetřit a utrpení a vraždění pokračovalo dále.  

Uvědomíme-li si tato fakta, je jasné, proč Jugoslávci i značná část Ukrajinců tak urputně bojovala od 

začátku 2. světové války proti německy mluvícím nacistům a proč se Tito po válce tak nemilosrdně vypřádal 

s proněmeckými, hlavně chorvatskými a bosensko-muslimskými kolaboranty.  

Lze oprávněně předpokládat, že hromadné popravy civilistů, které proběhly v mnoha severních městech 

Srbska již v prvních dnech 1. světové války po přepadení Rakouskem, byly v zásadě plánované akce. 

Skutečnosti samy, tedy řazení dat a událostí, vyvrací i dosavadní oficielní rakouské tvrzení, že šlo jen o 

"odvetu" za partyzánské útoky.  

Výsledkem těchto masakrů civilistů, kdy byly popravovány i děti, bylo to, že nechuť Čechů bojovat za 

Rakousko se měnila v odpor k Rakousku a všemu německému. To pak hrálo značnou roli v tom, jak se 

zachovaly v roce 1918 při vzniku ČSR demobilizované rakouské jednotky složené z Čechů a Slováků, které 

se po přesunutí do Československa ihned zapojily do bojů proti "Deutschböhmen" a Maďarsku.  



V letech 1914 až 1917 přecházeli jednotlivci i skupiny českých vojáků nejen do Itálie, což je známo, ale 

nejdříve hlavně do Srbska. To tajili po roce 1948 komunisté, protože socialistická Titova Jugoslávie pro ně 

byla větší ideovou hrozbou než celý "Západ". To je také jeden z důvodů, proč se o těchto událostech a 

statečných vojácích prakticky nic neví.  

 

7-11 čs. dobrovolníci v srbské armádě 

Boje v Srbsku byly od začátku krvavé. Češi na straně Rakouska nejprve loajálně, urputně a disciplinovaně 

bojovali proti zuřivě se bránícím Srbům. Vypráví o tom pozdější legionář v Rusku Josef Poustka (nar. 11. 1. 

1889) z Horažďovic (dle A. Černého – Museum Horažďovice).  

Do 1. světové války se Poustka dostal již na začátku srpna roku 1914, kdy s 11. pěším plukem k.u.k 

Armády narukoval na srbskou frontu. Své válečné zážitky popisuje v pečlivě vedeném deníku, který v letech 

1928–30 vyšel v měsíčníku Horažďovický obzor. Popisuje dlouhou cestu vlakem a lodí po řece přes Uhry k 

srbským hranicím, kde se v hrozných vedrech účastní bojů u městečka Bjelina. Naturalisticky líčí hrůzy 

války: "Kamarád Švarc mrtev, jiní dva raněni, důstojník padá žízní a úpalem, … žízní zůstávám ležet také… 

Po chvíli mi dávají napít z louže… Ta žízeň, ta je horší než sebevětší hlad!" "Praskot šrapnelů rostl jako 

lavina… Ze všech stran ozývá se zoufalé volání raněných o pomoc…  

Nastal boj na život a na smrt. Střílíme zběsile do nepřátelských zákopů… Krajina je zpustošena, na všech 

stranách ohně, odevšad slyšíš sténání umírajících. Poručík Procházka od našeho praporu roztrhán je 

šrapnelem tak, že i kovové mince, které měl u sebe, jsou k nepoznání …"  

"Byla to chvíle hrozná, která se nezapomíná. Brigáda naše byla ze tří stran obklíčena. Skutečnost nedá se 

slovy popsati. Mnoho našich kamarádů nechalo tam své životy… Jeden druhého se hnedle bál, neboť 

vypadali jsme opravdu jako šílenci. Pud sebezáchovy pobízel každého, takže vydával poslední zbytky sil…". 

"24. srpna….. Po třech nedělích spal jsem tuto noc poprvé bez bot…" 



"Celý se třesu neznámým strachem, píchá mě u srdce, mám horečku, k večeru se můj stav horší, odvádějí 

mě ze zákopů…". 8. září je J. Poustka při bojích u řeky Drina raněn:  

"…najednou mezi námi praskl nepřátelský šrapnel. Zmatek nad zmatek… Utíkáme za stromy… Rozbitá těla 

válí se v krvi, koně, z nichž visí kusy masa, … V tom: prásk! … Cítím bolest na hlavě, na pravé ucho 

neslyším… Na všech stranách ranění a mrtví… V tom cítím jako by mě někdo uhodil vší silou klackem přes 

prsty levé ruky. Krev stříká mi z rány…" 

Poté je převezen do nemocnice v Zagrebu. Po uzdravení 22. října dostává dovolenou a pobývá v Čechách. 

15. března 1915 je znovu povolán, tentokrát na ruskou frontu, kam dorazil 19. března.  

"Po čtyřech dnech cesty přišli jsme do zákopů. Hned jsem se sháněl po svém bratru Venoušovi, …, ale zde 

mně nikdo nemohl o něm říci nic určitého… stále jsem si namlouval, že je opravdu na druhé straně... " (u 

Rusů). 25. března J. Poustka onemocněl a v zákopu začíná přemýšlet o přeběhnutí na druhou stranu. 

"…celé pluky našich hochů… odcházely do ruského zajetí. Právě před mým příchodem odešly prý dva 

pluky, 28. a 11., jak si hoši vyprávěli. A v nás… rostla touha dostati se na druhou stranu…" 8. dubna 1915 

byl v Karpatech zajat Rusy.  

 

8-12 Srbští četnici 1915 

Mnozí Češi v Srbsku nejprve bojovali pololegálně v oddílech tzv. "četniků" a pak přecházeli do pravidelné 

armády. Tradice dobrovolnických jednotek "četniků" je v Srbsku historicky zakořeněna. Zejména z období 

ozbrojených povstání proti osmanské okupaci v 19. stol. a z bojů v balkánských válkách proti Turkům a 

Bulharům v letech 1912-1913. Česká veřejnost už tehdy v dávala najevo sympatie k Srbsku a z Čech bylo 

dokonce i vypraveno za balkánských válek několik pomocných zdravotnických oddílů. Není tedy divu, že po 

vypuknutí I. světové války, kdy v létě 1914 Rakousko a později i Německo napadlo Srbsko, začaly rychle 

vznikat na srbské straně různé dobrovolnické oddíly. Složeny byly nejvíce ze Srbů, ale i z dobrovolníků 

například z území Bosny a Hercegoviny, ke kterým se přidávalo dost místních Čechů, ale i českých vojáků 

původně rakousko-uherské armády. Srbské dobrovolecké oddíly v mnoha případech bojovaly s nepřítelem 

hned od počátku války. Zároveň pokud se dostaly do týlu postupujícího nepřítele, organizovaly útoky v 

rakouském zázemí. Pokud to někomu připomíná taktiku jugoslávské Titovy armády, připomíná mu to 



správně. Ostatně lze snad připomenout, že právě Jugoslávci za II. světové války pomáhali Čechoslovákům 

dostat se k našim zahraničním jednotkám, ale i to, že i v řadách Titových partyzánů bojovalo mnoho Čechů. 

Sám jsem pracoval v Tibě s panem Kučerou, bývalým novinářem, který za II. světové války bojoval v 

řadách jugoslávských partyzánů. Jen pro představu trochu vzpomínek pana Kučery, protože ty války se 

podobaly způsobem a drastičností jedna druhé. Když došlo v zimně v horách Srbska k bitvě mezi Titovými 

partyzány, byl Kučera raněn. Dvě kulometné střely mu prostřelily hrudník a nohu. Po bitvě, když partyzáni 

sbírali ve sněhu a na ledu své zraněné, než znovu zaútočí Němci, usoudili, že je mrtev či umírá. Svlékli jej 

tedy do naha - nebylo nic, a tak ani jídlo, ani oblečení nešlo zanechat ani mrtvým – a nechali jej ležet v 

mrazu na sněhu. Když se druhý den probral, zachránilo jej to podchlazení, doplazil se nahý ke svým. 

Ošetřili jej provizorně, oblékli do jiných hadrů a za krátkou dobu už zase bojoval. Normalizační soudruzi se 

mu odměnili tím, že jej poslali v roce 1969 jako nádeníka do Tiby.  

Máme-li informace o tom, jak zacházeli Rakušané, Němci ale i Maďaři s obyvateli Balkánu, tedy Slovany, ke 

kterým měli Češi vždy dobrý vztah, lépe pochopíme, proč přešlo tolik českých vojáků na druhou stranu. A 

také možná pochopíme, že ta I. světová válka nebyl žádný veselý pochod do Putimi a večírky feldkuráta 

Katze. Ale, jak kdosi správně řekl, "generální kostýmní" zkouška na tu "skutečnou rozhodující" (druhou) 

světovou válku.  

Spojenectví a slovanská vzájemnost byly mezi Čechy a Srby pociťovány tradičně. V řadách srbské armády 

v I. světové válce bojovali mnozí čs. vojáci – legionáři z kterých byla postupně vytvořena česká Srbská legie. 

V roce 1916 byl počet legionářů v srbské armádě asi 1200 mužů, celkem postupně prošlo srbskou armádou 

více než 32 000 mužů. V jednotkách srbské armády bojovalo mnoho vynikajících důstojníků, kteří měli v 

budoucnu ovlivňovat vývoj ČSR a pomoci zajistit, že zůstala zachována i po II. světové válce.  

Například budoucí slavný šéf československých špionů - výzvědné služby - brigádní generál František 

Moravec. Proslavil se organizováním odboje ve II. světové válce a plánem a provedením atentátu na 

Heydricha. V květnu 1916 vstoupil jako dobrovolník do Srbské legie, v jejích řadách bojoval na rumunské 

frontě v Sedmihradsku, Dobrudži (Rumunsko a Bulharsko) a u Soluně (Řecko) v hodnosti poručíka pěchoty; 

nejprve velel četě, poté rotě a nakonec byl jmenován do funkce pobočníka velitele II. praporu 2. pluku I. 

Srbské legie. V září 1916 byl raněn v boji. Po vyléčení v červnu 1917 se se Srbskou legií přesunul do 

Řecka, kde působil od 1. října 1917 do 28. února 1918 jako velitel pěší čety.  

Klademe-li si otázku, proč Češi, po dlouhá léta věrní poddaní rakouského císaře, najednou začali houfně 

přecházet na druhou stranu, octli jsme se na východní frontě 1914-1917 právě v rozhodujícím okamžiku.  

Rakouský trůn vděčil v historii českým vojákům za mnohé. V době největšího ohrožení Vídně a Evropy 

Osmanskou říší stály české pluky věrně při obraně Vídně. Zdeněk Kašpar hrabě Kaplíř ze Sulevic, člen 

dvorské válečné rady ve Vídni, vojenský guvernér Tyrolska se vyznamenal hlavně 11. –12. září 1683, kdy 

velel celé císařské straně. Bez českých pluků by Vídeň padla.  

Také Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče byl významným vojevůdcem Rakouska a věrně bránil 

"korunu a majestát" a naplánoval slavné vítězství nad Napoleonem u Drážďan. Nebyl nijak osamocen, 



representoval celou řadu vojáků a důstojníků věrně sloužících císaři - například předka dnešního našeho 

popřevratového ministra zahraničí knížete Karla Schwarzenberga.  

V revolučním roce 1948 byli Češi a Slované obecně hlavní součástí císařských vojsk, která dosadila císaře 

zpět na trůn. Bez slovanských vojáků, kteří obsadili Vídeň, by rakouské císařství padlo už v roce 1848. 

Také v bitvách s Prusy – bitva u Hradce Králové (u Sadové) - stáli Češi věrně při císaři.  

Jenže Franz Josef I. se postupně po v podstatě porážce od Maďarů dostal pod vliv pangermanismu, a to 

hlavně rakouských Němců, a zbytek vykonal tehdejší nacionalismus.  

Praktické ukázky, jak se zachází v krizových situacích se Slovany na "východní frontě" a na Balkáně, tedy 

vražedně, drasticky přesvědčily Slovany, a to nejen mnohé Čechy, že s germanizovaným Rakouskem 

nechtějí mít nic společného. Ani za ně umírat. A masakry civilistů považovali našinci za praktickou ukázku 

toho, co denně bylo hlásáno politiky i novináři z rakousko-německé strany: čeho vůči Čechům a čeho by se 

mohli nadít po vítězství germanofilních sil.  

Historik Jan Křen k této situaci v práci "Česko-německé vztahy do r. 1918" říká: "Tak dospěly tehdy 

vzájemné konflikty k nové, do té doby neznámé hranici: v nacionalisticky radikálních kruzích, které za války 

i u Čechů, i u Němců převzaly politickou iniciativu a vedení, převládlo nové, extrémní pojetí národního 

sebeurčení: nikoli národní optimum, ale maximum, jehož mělo být dosaženo bez ohledu na druhého 

partnera….  

Tento posun národnostního konfliktu do polohy boje na život a na smrt (chápou-li se tyto pojmy v dobových 

rozměrech, a nikoli s takovou nestvůrnou důsledností jako za II. světové války) [zde Křen evidentně nebere 

v úvahu události na "východní frontě" 1914-1918] vytvořil katastrofickou a vlastně neřešitelnou situaci pro 

obě národnostní strany….  

Rozdíly tohoto druhu a vývojové arytmie obou národů Čechů a Němců, podle českého básníka a 

germanisty Otokara Fischera "do sebe vrostlých, v sobě zahryzlých", neměly dobrého řešení."  

Navíc, o masakrech páchaných vojáky k. u. k. armády se již veřejně vědělo. Polský poslanec v rakouském 

parlamentu Daszyński si stěžoval, k jakému vraždění obyvatelstva došlo po příchodu vojska do Haliče. 

Hovořil o 30 až 60 tisících oběšených. Na základě zpráv z tisku z r. 1917 se o této Daszyńského stížnosti 

Masaryk zmínil v memorandu americkému politikovi Robertu Lansingovi dne 26. 6. 1918.  

Hlavním zlomem byl rok 1915, kdy si Češi začali uvědomovat, že tohle je jiná válka, než byly ty předchozí, a 

že oni stejně tak jako rakouští vojáci jen slouží Německu a jeho nacionalistickým agresivním politikům v 

jejich plánech pangermanismu.  

Takže to, že se mají v uniformách Rakouska podílet na zabíjení lidí, kteří jim byli řečí daleko bližší než 

Němci či Maďaři, a obava, že je to jako národ může postihnout také, vyvolalo vlnu desercí na druhou stranu.  

Jen skutečným přesvědčením, že jde národu "o všechno", je možno vysvětlit, proč američtí Češi šli s 

nadšením do války, proč Češi ve Francii vytvořili Rotu Nazdar a později legii, proč přecházely na ruskou 



stranu celé útvary a zajatci, kteří právě unikli z pekla bojů, se do něj pod československými vlajkami 

hromadně nadšeně hlásili. Italové to nechápali vůbec, jak je vidět z jejich zápisů. Jediní, kteří to chápali, byli 

Srbové. Tak se k nim v dalším dílu podíváme. Na naše vojáky a legie v Srbsku.  

P. S. Pokud jste i vy měli pradědečka legionáře, můžete si ho sami podle jména a data narození vyhledat 

na stránkách Vojenského ústředního archivu a najít základní údaje o jeho působení v legiích.  

že popravy na svislém popravčím prkně byly nepochybně vyjádřením národního sadismu. Tak byli 
popraveni všichni retribučáci a političtí z 50. let (s vyjimkou půlroční éry trhacího stolu a popravy 
generála Píky). Odsouzený vystoupal po schůdkách k prknu, nasadili mu krátkou oprátku bez 

možnosti podstatnějšího prověšení (pádu). Nohy měl svázané provazem, vedeným přes kladku a díru 
v úpatí prkna dozadu, kde za provaz pak tahal katův pomocník. Pak se opatrně odstranily schůdky. Po 

několika minutách se opět přistavily k prknu a soudní lékař vylezl k odsouzenci a stetoskopem 
naslouchal, zda mu srdce bije. To se pak opakovalo ještě několikrát. Doba umírání 13 až 24 minut. Z 

lidského hlediska byla odporná poprava Vojtecha Tuky, kterého na popravčí prkno vytahovali 
ochrnutého po mrtvici z pojízdného křesla. Někdy se na takové popravy nemohli dívat ani kati a říká 

se, že když vystupovali k odsouzenému, nenápadně mu přitom zlomili vaz, aby netrpěl. 

Váš český šovinismus, autore, z Vás činí nemyslící individuum: 

Nevíte, že Rusíni se rozlišují podle dialektů na 3 kmeny: Lemky, Huculy, a Síče. Lemkové tedy jsou 
Rusíni. Už jsem Vás na to minule upozorňovat, račte si to konečně zapamatovat!  

Žádné "celé pluky našich hochů" nepřebíhaly k Rusům. Ani jeden! Píšete, že "jsme začali houfně 
přecházet na druhou stranu, octli jsme se na východní frontě 1914-17 právě v rozhodujícím okamžiku", 
aniž tušíte, jaký dříst píšete! Oni přeběhlíci se dostali do zajateckých táborů, kdo chtěl bojovat, musel 
požádat o ruské občanství. Kolik takových asi bylo?  

Všeobecně k věšení na krátké oprátce (do cca 1 m, na dlouhé oprátce se vlivem gravitačního 
zrychlení a uzlu láme vaz). Každá učebnice soudního lékařství Vás poučí, že prostým poklesem v 
kolenou si přivodíte ztrátu vědomí, takže coby sebevrah nebo popravovaný podkopnutím stoličky nic 
necítíte. Když si dáte coby popravčí práci s pomalým odstraňováním podložky, na které stojí 
popravovaný, nedojde k okamžité ztrátě vědomí a je to mučivá smrt. Po veřejných popravách tří 
Němců na Pankráci a K. H. Franka na vstupenky, začali Češi popravovat až do cinkání klíči na krátké 
oprátce, na kolmém popravčím prknu zásadně pomalu, aby si to odsouzenci užili. Začátkem 50. let se 
zkusmo popravovalo asi půl roku na tzv. trhacích stolech. V 70 letech se sice popravovalo na krátké 
oprátce, ale propadliště umožnilo okamžitý nástup bezvědomí.  

+++++++++++++++++++++++++ 
Z tatranskej prirody 

Živé webkamery - vtáci 

 http://www.kukaj.sk/ 

http://www.naturfoto.cz/webkamera-makov.html 

 -----  

 http://www.naturfoto.cz/ 

+++++++++++++++++++++++++ 
Este raz! 
-Skontroluj si vek svojho mozgu - super!!!!  
> >> Tu máte unikátnu príležitosť>> si skontrolovať>> podľa Japonskej  
> >> štúdie  



> >> vek vášho mozgu, tak sa snažte, aby tie mozgy boli mladšie než  
> >> vaše  
> >> telesné ostatky.  
> >>  
> >> 1. Kliknú>> na štart  
> >> 2. Počkaj až odštartuje 3, 2, 1  
> >> 3. Zapamätať si postavenie čísel, ktoré sa objavia na obrazovke.  
> >> Čísla zmiznú a namiesto čísel sa objavia krúžky, ďalej klikať  
> >> na  
> >> krúžky podľa poradia od najmenšieho čísla po najväčšie (0-9)  
> >> 4. Na konci hry, počítač vám povie vek vášho mozgu  
> >>  
> >>  http://flashfabrica.com/f_learning/brain/brain.html 

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

DOBRE VEDIEŤ, VEĽMI DOBRE VEDIEŤ: Henry Kissinger: „Jestli neslyšíte válečné bubny, 
musíte být hluší“ 
http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/131-henry-kissinger-jestli-neslysite-valecne-bubny-musite-byt-hlusi 
 

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

Bývalý veľvyslanec v Maďarsku Štefan Markuš: 

Bývalý generál má vždy pocit, že kedysi bol veľký 

13. januára 2012 - (Pravda.sk) 
Generál zdegradovaný na vojaka bude mať v sebe vždy pocit, že raz bol generálom. „A v 
mysli Maďarov toto stále pretrváva, že oni raz boli veľkí a dnes sú iba obyčajní,” povedal v 
online diskusii s čitateľmi Pravda.sk na margo južných susedov Slovenska bývalý 
veľvyslanec v Maďarsku z rokov 1998 až 2002 Štefan Markuš. Ten tvrdí, že Maďari znášajú 
každý neúspech veľmi ťažko. Tak, ako nostalgicky spomínajú na Uhorsko, rovnako, 
vzhľadom na slávnu históriu Aranycsapatu (slávny futbalový tím z rokov 1950 - 1954 pozn. 
red.) sa cítia ako najlepší futbalisti. „Dnes berú ako poníženie, ak prehrajú s Bosnou, predsa 
pred rokmi boli učiteľmi futbalu. To je pre nich absolútne neznesiteľný pocit,” povedal 
Markuš. Bývalý veľvyslanec, hoci sa narodil v Maďarsku a ovláda aj jazyk, dnes o sebe tvrdí, 
že maďarské prostredie dokonale nepozná. Tento pocit však nadobudol až po diplomatickej 
misii v Budapešti. „Aj Maďarsko má svoju odvrátenú tvár. Mnohé veci ma tam prekvapili. 
Napríklad silný antisemitizmus, pocit krivdy i nostalgia po veľkomaďarstve,” uviedol. Na 
adresu dnešného Maďarska poznamenal, že je ekonomicky na dne. „Neprebehli tam žiadne 
reformy, jedinú nádej Maďari vkladajú do koncepcie národného zjednotenia. Naozaj veria 
tomu, že ak sa Maďari v Sedmohradsku, Vojvodine či na Slovensku stanú jednoliatym 
národom aj vo fyzickom zmysle slova, potom budú dostatočne silní, aby prekonali 
ekonomické ťažkosti. A táto viera je tak silná, že momentálne sa nedá vo fideszovskom svete 
prekonať,” poznamenal. Markuš tvrdí, že Budapešť sa dnes snaží o politickú, ekonomickú aj 
kultúrnu samostatnosť od ostatného sveta. „Zatiaľ je to iba ideológia, prostriedky, ktorými 
chcú túto nezávislosť dosiahnuť, zatiaľ zadefinované nie sú. Charles Gati, známy americký 
politológ maďarského pôvodu povedal, že Maďari pri hľadaní prostriedkov ako realizovať 
svoje ciele, môžu doviesť krajinu až k občianskej vojne,” dodal. Žeby sa však Maďari 
pokúsili vojensky obsadiť Slovensko a pričleniť ho k Maďarsku však považuje za absurdnú 
predstavu. A aké by mohlo byť Maďarsko o dvadsať rokov? Markuš si myslí, že ak „neurobí 
novelu k základnému zákonu štátu, teda k ústave, tak vyhliadky Maďarska sú k návratu k 
akejsi monarchii, forme kráľovstva a nie republikánskemu usporiadaniu. Na tom by nebolo 
nič zlé. Problémom je zachovanie demokratických princípov a rozvíjanie liberálnej 



demokracie. Či sa tento trend dá zvrátiť, alebo nie, je iba v rukách samotných občanov 
Maďarska”. 

Štefan Markuš (nar.: 7. máj 1936, Nyíregyháza) je slovenský vedec a politik. 
Predseda Slovenského helsinského výboru (SHV), hovorca Fóra inteligencie 
Slovenska (FIS), člen výboru Slovenskej asociácie Rímskeho klubu (SARK), 
člen Helsinského občianskeho zhromaždenia (HCA). Od rou 1998 do leta 
2002 bol veľvyslancom SR v Maďarsku. 

Prečítajte si všetky odpovede Štefana Markuša: 
http://spravy.pravda.sk/odpovede.asp?t=MARKUS 

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

Storočná starenka obeťou dvojakého občianstva 

12. januára 2012 - (topky.sk) 
Takmer storočná bývalá učiteľka Helena Tamášová z Rimavskej Soboty stále čaká na 
rozhodnutie našich úradov o ponechaní slovenského občianstva, hoci má aj maďarské, o ktoré 
požiadala vlani v apríli. V decembri mala polícii odovzdať slovenské doklady. Ako povedala 
jej dcéra Judita Tamášová-Fehérová, spoliehala sa na slovenskú ústavu a sľub vlády Ivety 
Radičovej, že sa zákon o občianstve zmení a ona bude príslušníčkou oboch štátov. Namiesto 
toho nasledovala výzva od polície, aby odovzdala slovenské doklady. Pre zdravotné 
komplikácie ju vzala k sebe dcéra do Maďarska. Teraz sa na Slovensku obávajú o zdravie 
mladšej dcéry Heleny Tamášovej, ktorá je po infarkte v opatere kardiológov. Helena 
Tamášová, rodená Szőcsová, sa narodila 16. mája 1912 v Hodejove. Jej matka pochádzala zo 
Székesfehérváru a otec z Mezıkeresztesu. Ona ako občianka Maďarského kráľovstva dostala 
do rodného listu maďarskú štátnu príslušnosť. Pri meniacich sa režimoch sa menilo aj jej 
občianstvo, hoci neopustila Gemer. Jej dcéra zažila tiež pre príslušnosť k inému štátu veľa 
problémov. „Ja žijem 45 rokov v Maďarsku. Dvadsaťpäť rokov som si podržala 
československé občianstvo. Po rozvode som sa však nemohla vrátiť na Slovensko, pretože 
môj syn sa narodil ako občan Maďarska. Musela by som ho nechať svojmu manželovi. Aj pre 
mňa by bolo vtedy dvojité občianstvo riešením. Neskoršie som pracovala na takom mieste, 
kde som potrebovala maďarské občianstvo,” povedala Judita Tamášová-Fehérová. Takmer 
storočná Helena Tamášová, rodená Szőcsová, požiadala o maďarské občianstvo ešte vlani v 
apríli. Vzhľadom na svoj vek jej ho udelili takmer okamžite. „Mladšia dcéra čakala do 
októbra, kedy bol posledný termín. Nechcela mať iné občianstvo ako jej matka. Druhého 
decembra dostali obe predvolanie na políciu do Rimavskej Soboty, aby odovzdali doklady. 
Obe boli v takom strese, že mi telefonovali do Maďarska. Keď som prišla, mama bola v zlom 
stave. Vzala som ju k sebe a políciu na Slovensku som požiadala o odklad. Musím povedať, 
že boli skutočne ochotní. Vrátili sme sa na Vianoce, no zistili sme, že mama nie je vyškrtnutá 
zo zoznamu slovenských štátnych občanov. Rozhodli sme sa teda, že doklady neodovzdáme a 
zároveň sme podali sťažnosť na banskobystrickú políciu, odbor verejnej správy, pretože sme 
presvedčené, a vidíme, že zákon nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nie sú k 
nemu vypracované vykonávacie predpisy. Tento problém je problémom výlučne slovenského 
právneho poriadku a slovenskej vlády a jeho riešenie je len v jej rukách. Pre moju mamu a 
sestru prijatie maďarského štátneho občianstva bolo vecou vnútorného pocitu a 
spolupatričnosti a opierali sa o výroky Ústavy SR,” dodala Judita Tamášová-Fehérová. 

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



Slovensko by si malo posvietiť na žiadateľov o maďarské občianstvo 

12. januára 2012 - (hzds.sk) 
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) je znepokojená informáciami 
z maďarskej tlačovej agentúry MTI, podľa ktorej získalo maďarské štátne občianstvo už viac 
ako 103 tisíc z celkového počtu vyše 200 tisíc žiadateľov. Predpokladáme, že medzi 
úspešnými žiadateľmi sú aj stovky, ak nie tisíce občanov Slovenskej republiky maďarskej 
národnosti. ĽS-HZDS má obavy z takýchto štatistík, ktoré napovedajú, že o maďarské 
občianstvo a pas je veľký záujem, a to najmä v stredoeurópskom priestore. Budapešť si 
takýmto spôsobom veľmi prezieravo buduje úzky politický vzťah s maďarskou menšinou za 
hranicami a neskôr bude môcť manipulovať politikou susedných krajín a zasahovať do ich 
zvrchovaných záležitostí prostredníctvom spriaznenej menšiny. Pre Slovensko je takáto 
politika obzvlášť nebezpečná, keďže naša krajina má svoju historickú skúsenosť 
s,,veľkomaďarským” nacionalizmom ešte z čias Uhorska, ale aj Horthyovského fašistického 
režimu počas druhej svetovej vojny, ktorý okupoval územie celého južného Slovenska vrátane 
Košíc na základe protiprávnej Viedenskej arbitráže. Ľudová strana - HZDS žiada slovenské 
štátne orgány, predovšetkým Ministerstvo vnútra SR na čele s Lipšicom, aby dôslednejšie 
kontrolovali a preverovali žiadosti štátnych občanov Slovenskej republiky a razantne 
postihovali všetkých žiadateľov stratou slovenského štátneho občianstva, ako prikazuje aj 
platná legislatíva. Dnes nikto na Slovensku nevie presne povedať, koľko žiadateľov je zo 
Slovenska. Naopak, v Budapešti takouto informáciou disponujú aj tí najposlednejší úradníci. 
Stará slovenské príslovie hovorí, že národ, ktorý si neváži svoje dejiny, je odsúdený ich prežiť 
znovu. Všetko, žiaľ, napovedá tomu, či sa tak aj skôr či neskôr stane? 

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

Maďarský prezident je podozrivý z plagiátorstva 

12. januára 2012 - (tasr) 
Veľká časť doktorskej dizertácie maďarského prezidenta Pála Schmitta je totožná so štúdiou 
bulharského športového výskumníka, uviedla dnes internetová stránka hvg.hu. Podľa portálu 
takmer 180 strán Schmittovej dizertačnej práce je doslovným prekladom a prevzatím štúdie 
vedca a diplomata Nikolaja Georgieva, ktorý svoje dielo napísal vo francúzskom jazyku. V 
tejto súvislosti sa vynára podozrenie z plagiátorstva, konštatoval portál. Schmitt, ktorý bol v 
rokoch 1990-2010 predsedom Maďarského olympijského výboru (MOV), svoju doktorskú 
prácu s názvom Analýza programu novodobých olympijských hier predložil v roku 1992 a 
získal za ňu najvyššie hodnotenie a profesorský titul. Prezidentská kancelária na obvinenie 
zatiaľ nereagovala. Opozičné strany Maďarská socialistická strana (MSZP) a Politika môže 
byť iná (LMP) vyhlásili, že ak sa toto podozrenie potvrdí, prezident by mal odstúpiť. 

Maďarsky prezident odpisoval 

13. januára 2012 - (Peter Morvay - Sme) 
„Nebudem prekážkou vlády pri vytváraní nových zákonov, naopak, skôr motorom. A už 
vôbec nechcem byť protiváhou,” ubezpečil poslancov vládneho Fideszu pred zvolením 
súčasný maďarský prezident Pál Schmitt. Premiéra Viktora Orbána, ktorý si ho vybral, 
Schmitt za rok vo funkcii nikdy nesklamal. Bez výhrad a hneď podpísal všetko, čo mu vláda 
predložila. Sklon podpísať sa bez zaváhania pod cudzie texty však spôsobil aj zatiaľ 
najvážnejšiu krízu Schmittovho prezidentovania. Magazín HVG informoval, že doktorská 
dizertácia hlavy štátu z roku 1992 o programe novodobých olympijských hier je plagiát. 
Stoosemdesiat z dvestopätnásť strán textu je doslovným či mierne pozmeneným prekladom 



skoršej práce bulharského historika športu Nikolaja Georgieva. Úrad prezidenta podobnosť 
textov vysvetľuje tým, že sa Schmitt a Georgiev poznali a na diele spolupracovali. Schmitt 
však Bulhara ako spoluautora v dizertácii neuvádza a Georgievova dcéra pre HVG poprela, že 
by sa Schmitt akokoľvek podieľal na skoršom diele jej otca. Úrad tiež tvrdí, že dizertáciu 
pozitívne hodnotili profesori histórie. Jediný známy hodnotiteľ však práve v roku obhajoby 
dizertácie získal funkciu pri Maďarskom olympijskom výbore, na čele ktorého stál práve 
Schmitt. Napriek škandálu a výzvam na odstúpenie Schmitt zrejme o funkciu nepríde. 
Niekdajší člen olympijského družstva v šerme, dlhoročný šéf maďarského a vysoký 
funkcionár Medzinárodného olympijského výboru patrí k obľúbeným terčom humoristov. Za 
jednu zo svojich hlavných úloh napríklad označuje starostlivosť o maďarský jazyk, jeho 
písomnosti sa však hemžia pravopisnými chybami a čudesnými jazykovými patvarmi. Fideszu 
často brojacemu proti komunistickej minulosti neprekáža, že Schmitt pred rokom 1989 
zastával vedúce štátne funkcie a v riadení socialistického športu to dotiahol až na úroveň 
zástupcu ministra. Neprekáža mu ani to, že sa v roku 1998 Schmitt ponúkal dnes opozičným 
socialistom ako kandidát na primátora Budapešti. Naopak práve táto prispôsobivosť ho robí 
pre Orbána nenahraditeľným. 

Maďarský prezident sa stal doktorom. A na svete je aféra 

13. januára 2012 - (Nina Klusová - Hospodárske noviny) 
Obrovský škandál zasiahol najvyššie miesta maďarskej politiky. Médiá obvinili prezidenta 
Pála Schmitta (na snímke), že začiatkom 90. rokov vykradol časť vedeckej štúdie bulharského 
športového experta a vydal ju ako svoju dizertačnú prácu. Schmitt, ktorý už v tom čase 
šéfoval Maďarskému olympijskému výboru, na základe toho dostal titul doktor. Kauza sa 
prevalila, keď si Schmitt po zvolení za prezidenta v roku 2010 začal uvádzať titul na webovej 
stránke svojej kancelárie. Schmitt by teraz na prešľap z minulosti mohol tvrdo doplatiť. 
„Maďarsko si podobnú aféru nepamätá. Pre prezidenta môže dokonca znamenať koniec jeho 
politickej kariéry,” povedal pre HN politológ Jiří Pehe. Prezident blízky vládnemu Fideszu 
všetky podozrenia odmieta. Pripúšťa síce, že obsah jeho práce sa zhoduje so štúdiou Nikolaja 
Georgieva z roku 1987. Tvrdí, že na štúdii spolupracoval a Georgieva uvádza v použitej 
literatúre. Prezident získal doktorát na budapeštianskej fakulte telovýchovy a športu v roku 
1992. Päť rokov predtým však športový expert a diplomat Georgiev vydal takmer 500-
stranovú prácu analyzujúcu program moderných olympijských hier. Originál tejto štúdie sa 
dodnes nachádza v Olympijskom múzeu vo švajčiarskom Lausanne, uviedol maďarský 
týždenník HVG. V 215-stranovej dizertačke bolo podľa neho doslova opísaných 180 strán. 
Dizertačka navyše údajne nespĺňa ani základné podmienky doktorskej práce. Napriek tomu 
dostala u hodnotiacej komisii najvyššiu známku. Maďari teraz spustili vyšetrovanie, ktoré by 
mohlo bývalého podpredsedu Fideszu usvedčiť z podvodu. „Plagizovanie je u verejných 
činiteľov neodpustiteľné. V demokratických krajinách by viedlo ku koncu politickej kariéry. 
Schmittovu hlavu možno bude žiadať aj samotný premiér Viktor Orbán, ktorý sa zrejme bude 
chcieť od škandálu očistiť,” dodal Pehe. Schmitt patril ešte pred začiatkom politickej kariéry 
medzi oslavovaných maďarských športovcov. Je dokonca dvojnásobným olympijským 
víťazom v šerme. V 80. rokoch pracoval ako funkcionár v rôznych maďarských športových 
organizáciách. Bol tiež podpredsedom Medzinárodného olympijského výboru. Nejde však o 
prvý prípad u našich susedov. Podobný prípad nedávno riešilo aj Česko, kde mal problémy s 
diplomovkou expremiér Stanislav Gross. Kritici upozornili, že v jeho 33-stranovej práci boli v 
podstate len opísané správy z Českej národnej banky, ktoré dostával ako premiér. 

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

Pero národa odpisovalo? 



13. januára 2012 - (Ivan Drábek - Pravda) 
Dr. Pál Schmitt, prezident Maďarska, vlastnou rukou. Tento podpis stojí pod ústavou i 
všetkými 321 zákonmi, ktoré mu za pol druha roka od nástupu do úradu prišli na stôl. Na 
rozdiel od svojich demokraticky zvolených predchodcov ani jednu právnu normu parlamentu 
nevrátil, za čo si vyslúžil hanlivú prezývku Pero národa. Opozícia teraz žiada, aby odstúpil, ak 
sa potvrdí, že svoj doktorský titul získal nečestne. Dizertačná práca Schmitta, ktorú obhájil 
pred dvadsiatimi rokmi, sa podľa zistenia týždenníka HVG na osemdesiat percent zhoduje so 
štúdiou bulharského športového historika. Z 215 strán textu približne 180 prevzal z o päť 
rokov staršej práce svojho niekdajšieho kolegu Nikolaja Georgieva, s ktorým pracoval v 
Medzinárodnom olympijskom výbore. Schmitt síce spomenul Georgieva v zozname použitej 
literatúry, ale nikde neuviedol, že by ho citoval. Týždenník na svojej internetovej stránke 
hvg.hu zverejnil rozsiahle úryvky z oboch prác, z ktorých jasne vidno, že maďarský text je 
prakticky len prekladom francúzskeho originálu. Schmitt, ktorý bude do konca týždňa ako 
člen Medzinárodného olympijského výboru na mládežníckom športovom podujatí v 
Innsbrucku, sa k škandálu osobne nevyjadril. Jeho kancelária obvinenie z plagiátorstva 
odmietla, ale nevyvrátila. Podobnosť prác prezidentská kancelária vysvetlila tým, že Schmitt 
a Georgiev spolupracovali pri výskume a čerpali z rovnakých zdrojov. Bulharský vedec už 
nežije. Namiesto neho sa k prípadu vyjadrila jeho dcéra. Malina Georgievová vylučuje 
možnosť, že by jej otec pri vypracovaní analýzy programov olympijských hier spolupracoval 
s budúcim maďarským prezidentom. „To, čo otec napísal, vychádza z jeho absolútne 
pôvodného výskumu, predtým to nik nepublikoval v takej forme a s takým obsahom,” 
povedala pre hvg.hu. Dcéra bulharského vedca sa Schmitta nechystá žalovať, lebo to by podľa 
nej mohol spraviť iba Medzinárodný olympijský výbor, ktorý na štúdiu jej otca vlastní 
autorské práva. Predseda Maďarskej akreditačnej komisie György Bazsa podľa portálu 
stop.hu uviedol, že na základe článku sa zdá opodstatnené podozrenie, že ide o plagiát. 
Odobrať vedecký titul podľa neho môže ten, kto ho udelil, v tomto prípade budapeštianska 
Semmelweisova univerzita, ktorá by podozrenie mala preveriť. „Predpokladám, že 
vyšetrovanie bude,” cituje Bazsu stop.hu. Trestnoprávny postih ani odvolanie prezidentovi 
nehrozia. Dvadsať rokov starý prípad je premlčaný, Schmitt má právnu imunitu a zosadiť 
hlavu štátu možno iba pre závažný zločin, ktorý by musel spáchať počas výkonu funkcie. 
Ústavní právnici odmietli aj špekulácie, že by zákony, ktoré Schmitt podpísal nekalo 
získaným vedeckým titulom, mohli stratiť platnosť. Schmitt však čelí sústredenému tlaku 
všetkých troch demokratických opozičných strán zastúpených v parlamente, ktoré ho vyzvali, 
aby odstúpil. Ekologická strana Politika môže byť iná zdôraznila, že vo vyspelých 
demokraciách politik prichytený pri odpisovaní nemôže zostať na vysokom štátnom poste a 
pripomenula vlaňajší prípad z Nemecka, kde po odhalení, že sa v dizertačnej práci dopustil 
plagiátu, odstúpil spolkový minister obrany Karl-Theodor zu Guttenberg. „Schmitt 
jednoducho musí odstúpiť,” citoval šéfa socialistov Attilu Mesterházyho portál denníka 
Népszabadság. Podľa neho sa premiér Viktor Orbán obklopuje ľuďmi, ktorí sú pre niečo 
vydierateľní, a preto nemôžu slobodne konať. Expremiér Ferenc Gyurcsány, líder 
Demokratickej koalície, nevylúčil, že za únikom kompromitujúcej informácie a vypuknutím 
škandálu môže stáť sám Orbán. „Schmitt je Orbánov človek. Potreboval človeka, ktorý všetko 
podpíše. Schmitt si splnil úlohu, teraz môže ísť,” napísal na Facebooku. Gyurcsány pripúšťa, 
že premiér už má pripravenú náhradu. „Ktokoľvek príde, bude to Orbánova kreatúra. Alebo 
sám kreátor Orbán?” podporil expremiér špekulácie, že v prípade, ak ako cenu za pomocnú 
sieť na záchranu Maďarska od bankrotu bude Európska únia žiadať hlavu premiéra, tak Orbán 
sa stiahne do prezidentského kresla. 

+++++++++++++++++++++++++ 
http://zvidavyvincenc.wordpress.com/2011/12/21/to-to-trvalo/ 
Zvídavý Vincenc 



Chceš-li znát pravdu, naslouchej tomu, komu zakazují mluvit! 

To to trvalo…  

Posted on Prosinec 21, 2011  

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční 
transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje 
se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. 

Rodina Havlů patřila k Zvídavý Vincenc 
Chceš-li znát pravdu, naslouchej tomu, komu zakazují mluvit! 

To to trvalo…  
Posted on Prosinec 21, 2011  

Setkání s ovčany 

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční 
transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje 
se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. 

Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. 
Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže „Bohemia“. Oba financovali Sionistické 
organizace, zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. 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 židovským 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. Rodina Havlů patřila 
k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior 
spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestapem a SD (Sicherheitsdienst). V 
Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidentůru SD a zřídili konspirativní byty. 
Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a 
SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal 
doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník 
pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a 
vězení. 

Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. 
Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují 



také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. 
Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa. 

V Západním Německu požádal Miloš Havel jako „pronásledovaný“ český Žid za války o 
odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských 
studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, 
ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v 
plném rozsahu jej odškodnil. 

Vraťme se však k Václavu Havlovi. Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které 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 byl rovněž členem KSČ a to do roku 1967.. Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé 
nebo zednáři. 

Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda 
komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově 
nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat 
své disidentské seance. 

Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným 
statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen 
prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se 
mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě. 

V roce 1990 se uvažovalo, 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 požádal. 

Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na 
svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: „Já jsem se k tomuto velmi důležitému a 
citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já 
chtěl a ne tehdy, když 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 žádný novinář se jimi netroufl zabývat. 
Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou tzv. 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 (Židovka) Marta Chadimová , jejíž restituční 
podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však 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, že 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, že právě Havlovy restituce byly jedny 
z průkopnických v tom smyslu, že 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 
„peněženka“. 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, když 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. Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené 
jinde. 

Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy 
ovládaná 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“ (většinou tvořená Židy) utápí v 
bahně pokrytectví a bezpáteřnosti. 

Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s 
totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně 
spolupracoval. A navíc jak už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 
17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela 
moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra 
Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, 
jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a 
diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím. 

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. Václav 
Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl 
uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. 
stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). Etika 
rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: „Moi, rien que moi, tout ŕ moi, 
tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient“, tj. Já, nic než já, všechno mě, 
všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádoš je pojmenován 
podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl 
zasvěcen ve stupni 1. jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita). 

Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den 
své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v 



nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi 
bosákuslužebníku Židů. Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou 
čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s 
židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a 
skládá přísahu. 

Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku 
morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. 
Ten, kdo jej uznává a uctívá jako „morální symbol“, tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a 
neupřímnou morálku za svou. 

Autor: Richard Král 

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

http://www.svornost.org/asimilacia-zacina/ 

Asimilácia začína 

Marec 17th, 2010 Erich Vinclav  

České ministerstvo školstva plánuje zaviesť cigánčinu ako voliteľný predmet do základných a stredných 

škôl. “Podporujeme vzdelávanie etnických menšín. Chceme, aby bolo na školách povedomie aj o 

rómskom (cigánskom) jazyku a kultúre,” povedala Lidovým novinám vrchná riaditeľka sekcie špeciálneho 

vzdelávania na ministerstve Klára Laurenčíková. 

 

Na ministerstve školstva sa zrejme rozhodli ísť ľahšou cestou. Ak sa cigáni nemienia učiť česky, tak 

čechov naučíme cigánsky. Alebo že by to bolo preto, aby boli cigáni aspoň v jednom predmete lepší ako 

gádžovia? O tom ale dosť pochybujem, pretože učiť sa gramatiku treba aj v cigánčine. A keď sa učiť raz 

nechce, tak je úplne jedno o aký predmet sa jedná. 

Pokiaľ vláde naozaj záleží na vzdelávaní etnických menšín, tak by v prvom rade mala dôsledne trvať na 

ich kvalitnom vzdelaní v úradnom jazyku. Vláda by mala prijať zákony alebo predpisy, ktoré by 

umožňovali zasiahnuť proti rodinám, ktoré nedbajú na dochádzku svojich potomkov. To isté by sa malo 

aplikovať aj pri trvale zlom prospechu žiakov. Jediné, čo dokážu pochopiť bez problémov všetci cigáni, je 

siahnutie na peňažné dávky. 

Všimol som si, že sa objavuje v českých internetových diskusiách aj dosť hlasov, že prečo nie cigánčina. 

Je preto viac dôvodov. Za prvé – v súčasnosti nie je dosť učiteľov, ktorí ovládajú cigánčinu ani pre žiakov 

v triedach, ktoré sú prevažne cigánske. Skade chce vláda odrazu zobrať tisíce učiteľov ovládajúcich 

cigánčinu? Za druhé – cigánčina ako jazyk síce je čiastočne kodifikovaná (Česko a Slovensko), ale 

dovolím si tvrdiť, že tejto verzii cigánčiny nebude rozumieť 90 percent našich cigánov. A už vôbec 

nehovorím o zahraničných cigánoch. Každý dobre vie, že napríklad slovenský cigán nerozumie cigánovi z 

Maďarska. Takže cigánčina ako akýsi druh esperanta je absolútne nevhodná. Takže pokladám za úplne 

kontraproduktívne učiť sa jazyk, ktorému takmer nikto rozumieť nebude. To už radšej zaviesť latinčinu, 

existuje podstatne vyššia šanca, že sa ňou človek dohovorí. 

Zatiaľ je plánované, že cigánčina bude voliteľný predmet. Otázkou zostáva, dokedy bude voliteľný. 

Pretože asimilácia už začala. Ale v opačnom smere. Cigáni začali asimilovať český národ. Môžme už len 



so strachom čakať, kedy tento idiotský nápad dôjde aj na Slovensko. Našťastie, som si takmer istý, že na 

rozdiel od Česka si politici túto stupiditu pred voľbami navrhnúť nedovolia. Čo ale bude po voľbách, to si 

vôbec netrúfam hádať. 

Erich Vinclav 

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

http://www.sns.sk/aktuality/andrej-danko-nehladme-ciganov-po-hlavkach-v-bielych-rukavickach/ 

 Na řadě je Slovensko?  

28. května 2010  
George Friedman ve své knize „Sto příštích let“ říká, že po rozpadu Sovětského svazu, tedy po rozpadu 
bipolárního světa, se opět objevily v plné síle „zamrzlé“ spory, které silná bipolarita rozděleného světa 
držela na uzdě.  

Jako příklad uvádí tzv. „zónu (politického) zemětřesení“ která se na euroasijském kontinentu rozprostírá od 
Kyrgyzstánu, přes Pákistán, Írán, Afghánistán až po Turecko a do bývalé Jugoslávie. Říká: “Tento region byl vždy 
geopolitickým kritickým, bodem, ale konec studené války zde obrazně podpálil sud střelného prachu….. Celý systém 
mezinárodních vztahů vyletěl do vzduchu….. To, co bylo pevné, se roztříštilo.“  

Dalším okruhem, který nás mimořádně zajímá a který G. Friedman pro Evropana poněkud překvapivě řadí 
do kapitoly o problému „americko-džihádských válek“, je jugoslávské válka. Rozpad Jugoslávie, jednoho z 
výsledků Versailleského míru (viz např. zde).  
Uvedené informace jsou poněkud povrchní, chybí v nich například mnoho základních informací právě o 
otázkách, které nás nejvíce zajímají, a to vztahů následnických států, nedávno Jugoslávie, Československa 
a dnes hlavně Maďarska.  
Nenápadně, ale vytrvale posledních dvacet let roste nebezpečí destabilizace podunajského regionu ze 
strany Maďarska. Většinou jsou českými novináři a intelektuály bagatelizovány, což vede jen k zvyšování 
problémů, do jejichž řešení budeme tak jako tak vtaženi. Maďarsko a vývoj jeho vztahů jak vnitropolitických, 
tak zahraničních je jednou z ukázek problémů, které nemůže pominout žádný stát a žádné národní 
společenství. A tou je otázka jeho přežití na daném místě a v daném čase.  
Jak píše G. Friedman: “Národy a politikové se snaží dosáhnout svých bezprostředních cílů a omezuje je v 
tom realita, tak jako šachového velmistra omezuje šachovnice, figurky a pravidla hry…  
.. geopolitika předpokládá dvě věci: Za prvé - lidé se organizují do útvarů, které jsou větší než rodiny… a 
musí se tedy nutně zabývat politikou…  
.. lidé zachovávají přirozenou věrnost prostředí, do něhož se narodili, tj. věrnost lidem a místům…. Věrnost 
…. národu je lidem přirozená. Vztah mezi národy je v lidském životě zásadní, což znamená, že možnost 
války je vždypřítomná..  
Za druhé geopolitika argumentuje, že charakter národa je do značné míry předurčen geografií, stejně jako 
je (tím) determinovaný vztah mezi národy.„  
Pokud toto čte zásadní zastánce multikulturalismu a „trvalého míru mezi národy“, ať si raději jde číst něco 
jiného. Pro hluché je hudba zbytečným kraválem.  
Maďaři jsou do jisté míry „cizorodým „ prvkem v Evropě“. Patří mezi ugrofinské národy a jsou, dle vlastního 
přesvědčení, obklopeni, když ne nepřáteli, tak silnými konkurenty. Staletí bojovali na hranici přežití, až se 
po roce 1848 stali „státotvorným národem“ v Rakousko-Uhersku. A jako každý mladý a nedospělý národ 
začali ihned s nebývalým útiskem svých nemaďarských spoluobyvatel Uher. Navíc jejich národní revoluce 
nepřešla v průmyslovou revoluci a Uhry zůstaly víceméně agrární zemí s důrazem na vládu šlechty – tzv. 
grófský sytém.  
Maďaři pohráli první světovou válku a dopadla na ně strašlivě tzv. Trianonská smlouva – viz. zde a zde. Z 
velikého a hrdého Maďarska se stal bezvýznamný zemědělský stát. Frustrovaní Maďaři se pokusili vše řešit 
silou. Začali válčit na všechny strany, což byl nejhloupější nápad, co mohli dostat: viz maďarsko-
československá válka, kde Maďary doslova rozdrtila čs. armáda vedená v poli čs. legionáři.  
Dále pak maďarsko-rumunská válka, která skončila obsazením Budapešti rumunskými vojsky. Další 
informace a děni v regionu najdete třeba na Maďarská republika rad. Poražení Maďaři se po všech svých 
prohraných válkách nakonec celkem nedobrovolně přidali na stranu nacistického Německa. V tom 
okamžiku udělali Maďaři další zásadní chyby. Na územích, která „získali“ po uzavření spojenectví v 
Hitlerem v takzvané Vídeňská arbitráži, což bylo jen pokračování Mnichovské dohody, se dopouštěli na 
nemaďarském obyvatelstvu odporných zločinů. Na Zakarpatské Ukrajině probíhaly doslova hony na 



Ukrajince a Židy a pouhé zastřelení bylo považováno za štěstí. Mučení, vylupování očí, stahování lidí za 
živa z kůže se běžně odehrávalo na veřejnosti.  
Podobně nesmyslně si počínali Maďaři například na území Vojvodiny a také dnešního Chorvatska, kde 
došlo k několika masakrům – například dodnes vzpomínanému topení stovek lidí v řece na začátku roku 
1945.  
Od roku 1934 existovala a dodnes vlastně v jiné formě (Jóbik) existuje hnutí-politická strana Šípové kříže 
(maďarsky: Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom). Antisemitská a xenofobní strana, která má za cíl 
nejen ustanovení Maďarska v hranicích platných do roku 1918, ale i likvidaci a vyhnání „nepřátelských 
živlů“ z území kdysi patřících Uhrám a jejich přičlenění k Velkému Uhersku. Což se týká ve velké míře 
Slováků a Maďarů ze Žitného ostrova. A jistěže požadují odstranění demokracie v Maďarsku vůbec.  
Vítězství Sovětů v druhé světové válce všechny tyto problémy zakonzervovalo. To však neznamená, jak 
různí „odborníci“ na Slovensko a Maďarsko vykládají, že zmizely. Jakmile padl tak obdivovaný Kádárův 
gulášový socialismus, ukázalo se rychle, že polozemědělský stát a jeho drobné živnostnictvo, které přežilo 
socialismus, nedokáží hospodářsky na otevřeném trhu přežít. K politické frustraci se přidala i frustrace 
ekonomická. A ta se pomalu rozšířila do většiny společnosti. Maďarsko se postupně stává upadajícím, 
xenofobním a útočným státem a po vítězství strany Fidesz a jejího vůdce Viktora Orbána se začala tato 
politika realizovat i na vládní úrovni.  
Všechny ty „pochody„ na Komárno, budování „maďarských gard“, urážky a silácké řeči na stranu Slovenska 
se staly přijetím zákona o maďarském občanství realitou. Maďarsko se vrací ke své nedemokratické a 
pronacistické minulosti. Všechny sladké řeči kolem jsou jen řeči.  
„Tektonický politický zlom“ dospěl až téměř k naším hranicím. To nevěstí nic dobrého. Zvláště, pokud 
maďarští nacionalisté, ale i jejich političtí přátelé z Rakouska a Německa, stejně tak jako Orbán 
nezapomenou vždy připomenout v souvislosti se slovensko-maďarským konfliktem Benešovy dekrety. 
Ukazuje se, že rozpad Československa a vytvoření samostatného Slovenska, což bylo podporováno z 
východu Ruskem a ze střední Evropy značnou částí rakouských politiků, ale také Svazem vyhnanců z 
Německa, nebyl jen náhodným činem. Lze skoro s jistotou říci, že v tomto dění měli své prsty také Maďaři. 
Tak jako v letech 1933-1938, kdy, jak se po válce ukázalo, byli mnozí „velicí slovenští národovci“ nejen 
nacistickými, ale také maďarskými agenty.  
Důvod podporovat ze strany Maďarska rozpad ČSR je důvod „srdeční“, ale i pragmatický. Československo 
bylo příliš velký soupeř, zatímco malé Slovensko s 10% Maďarů, z hlediska tzv. Evropy „nezajímavý stát“, 
se zdá být relativně lehkou obětí.  
Maďarsko sice dnes útočí hlavně na Slovensko a to, co dělá, není možno hodnotit jinak než jako otevřený 
útok, ale podobné „zamrzlé“ problémy má i s dalšími. Rumunsko však, protože samo dává svoje pasy 
etnickým (ale i jen jakoby Rumunům) Moldavanům, nemůže momentálně nahlas moc protestovat.  
(Ale ten nápad s „národními pasy“ není nic nového. Jak mi říkali před lety Němci, když jsme diskutovali o 
„etnických Němcích“, co se stěhovali do Německa ze SSSR. Říkali, že k potvrzení „německého původu“ a 
tím získání občanství SRN často stačilo, aby strýc dotyčného někdy choval německého ovčáka.) Srbsko, 
ohrožené maďarským nahnědlým nacionalismem, jakožto stát držený nad vodou Ruskem, ale toužící se 
dostat do Unie, se bude v protestech také krotit. Na druhou stranu Maďaři vědí, že není radno si se Srby 
zahrávat. Ti nejsou mírumilovní jako Slováci. Ti nejdřív střílí a pak se ptají.  
Takže je logické, že na řadě jsou Slováci. Nejslabší soupeř a bez vlivného zahraničního protektora. Protože 
se však hraje o daleko více než jen o Slovensko – ohroženy jsou Rumunsko, Chorvatsko, Slovensko a také 
ČR (ta důrazem dávaným na Benešovy dekrety) – mohlo by dojít k destabilizaci celého regionu. A k 
plánovaným „přepisům hranic“.  
To by mohlo velkým hráčům vyhovovat. Rusko se chce vrátit do střední Evropy. Rusové drží Srbsko a více 
méně i Bulharsko. Soupeřem mu je ve střední Evropě a na Balkáně Německo. To prakticky drží Chorvatsko, 
Rakousko, společně s Itálií i Slovinsko.  
Ekonomicky pak má Německo rozhodující vliv v České republice a na Slovensku. A tím ovlivňuje 
samozřejmě i praktickou politiku.  
Polsko a Rumunsko jsou a snaží se být ve vlivové oblasti USA. USA také usilují o to získat na svou stranu 
ČR, ale vzhledem k odporu proti cizím vojskům, který má nádech fobie, a silnému levicovému přesvědčení 
obyvatel se mu to moc nedaří.  
Podívejme se na nedávnou historii. „Zamrzlé historické problémy“ v Jugoslávii byly jen částí dynamitu, který 
ji rozmetal. Také to byly zájmy cizích mocností a států. Rusko podporovalo a podporuje Srby. Němci 
podporují Chorvaty. Italové a Němci mají zájmy ve Slovinsku. Rozbuškou bylo, když Německo jednostranně 
uznalo Chorvatsko, svého spojence za druhé světové války. Rusové a Srbové se odmítli podřídit. Přes 
očividný vzrůstající vliv militantních muslimů s nimi nikdo moc nepočítal. Euronovináři a politici žvanili, 
politici jednali. USA dlouho nestabilita v regionu vyhovovala. Když přestala vyhovovat, USA válku rázně 
ukončily.  
Dnes se snaží Německo (spolu s Rakouskem) získat celou oblast pod svůj vliv. To nemá nic společného s 
nacismem. To je dlouhodobý, geopolitický tisíciletý zájem Německa. Staronacisté v pozůstalých státech po 
Rakousko-Uhersku toho však samozřejmě jistě využívají.  



Rusko potřebuje zůstat na Balkáně. Ale rádo by získalo větší vliv. Bude tedy podporovat Slovensko. 
Čechům nezbude nic jiného, než s ohledem na plány a ideologii vedení Svazu vyhnanců Slovensko 
podporovat. Pokud to neudělají, jsou na řadě oni sami. Geopolitika jiné řešení neumožňuje.  
Maďarsko hledá cestu z krize a sní svůj sen o Velkém Uhersku. Na Srby si nedovolí. Kdyby se pokusil přejít 
maďarský president přes most do Slavonie, jako to zkusil na Slovensko, nečekala by jej tam skupinka 
policistů a státních úředníků, ale pravděpodobně tank.  
Rumunsko si je celkem jisto podporou USA. Navíc Orbán ví, že kdyby si něco začal a Rumunsko 
vyprovokoval, zastaví se Rumuni opět až v Budapešti a nebudou tentokrát tak „mírumilovní“, jako byli tehdá 
v letech 1918 až 1920.  
Znamená to tedy, že cílem nasměrování záměrně vybuzené nenávisti bude Slovensko. Podpora 
„nároků“ agresora ze zahraničí je zajištěna. Heslo „Benešovy dekrety“ svolá ty „správné“ bojovníky na 
maďarskou stranu. Prakticky jednomyslné hlasování v maďarském parlamentu o zákoně o zahraničních 
Maďarech ukazuje, že „národ“ je již připraven a kulisy postaveny.  
Na tom, co udělá Slovensko tak moc nezáleží. Přesto, že jak papoušci vykřikují naši komentátoři, že za to 
může Fico, pravda je taková, že kdo stojí v čele Slovenska je v této věci jedno. Maďaři se rozhodli. Teď se 
ukáže, kdo má z rozhodujících evropských a světových politických sil na čem zájem.  
Kostky jsou vrženy. Bude zase západní Evropa předstírat mrtvého brouka jako v roce 1938? Bude mít 
Německo zájem a dost sil Maďary zastavit? Tedy bude pro ně mít dost peněz?  
Bude záležet Rusům víc na „neochvějném přátelství“ s Němci anebo, jak se zdá na příkladu Polska, už pro 
ně oslabení Němci nejsou zase až tak zajímaví?  
Bude Rusku a Německu vyhovovat že konflikt kolem Maďarska prakticky zastaví napojení ropovodů a 
plynovodů z Asie k nám, Slovákům a Polákům?  
Neklid jistě bude vyhovovat USA. Evropané budou muset být zticha a přestat dávat Američanům hraběcí 
rady, co mají dělat. A pak, jestli bude skutečně zle, Američané jsou jediní, kteří to dokáží rychle zastavit. A 
nastolit Pax Americana. A pak budou mít páku jak na Němce, tak na Rusy a dalších dvacet let vděčné 
východní Evropany na své straně.  
P. S. Již skoro dvacet let poslouchám plácání o tom, jak bylo nelidské a nekulturní a politicky hloupé vyhnat 
po druhé světové válce Němce z Čech. Rozhodně to bylo kulturnější než to, co připravovali oni pro nás. A 
dovedete si po dnešních zkušenostech Slováků s Maďary představit, že by dneska žily na území ČR asi tak 
čtyři miliony Sudetských Němců? Jak by se asi chovali – tedy jejich politické špičky - k nám? Někdy možná 
zkusím takový scénář vymyslet. (Někteří už jej jistě mají dávno vymyšlený.)  

Václav Vlk st. 

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

Tendencne 

Výzvu o oboznámení sa o superpodvode pripravovanom Richardom Sulíkom sa 
odhodlala mediálne šíriť dlhoročná pijavica a parazit v odboroch,  za Ficovej 
vlády  štátna tajomníčka - spoluvykrádačka fondov EÚ na vymyslené projekty aj 
s Tomanovou a ďalšími spriaznenými zlodejmi. (viď napr. predaj nevymožiteľných 
pohľadávok  SP Bernátkom, založenie II. Dôchodkového piliera Kaníkom a Brockom... ). 

Aj napriek tomu má predloha reálnu vypovedaciu hodnotu pripravovanej podľa nej 
genocídy obyvateľstva, na ktorej pracovali a pracujú takmer 22 rokov všetky garnitúry 
KDH, HZDS, SNS, DS, DÚ, SDKÚ, OKS... 

Súdružka Emília Kršíková opomenula veľa skutočností degradácie zdravotníctva a jeho 
rozkladu počnúc Soboňom, Zelníkom a najmä Rudom Zajacom (a jeho maďari z HPI), 
ktorý sa najviac zaslúžil o jeho disfunkciu.  

Jediným, ktorý pochopil tragický úpadok zdravotníctva (a hospodárstva SR) bol bývalý 
minister zdravotníctva Javorský, ktorý voči sebe vyvodil osobnú zodpovednosť. 



Za  dvadsaťdva  rokov  sa  nenašiel  na  Slovensku žiadny iný charakter a aj preto bol 
zrealizovaný návrat späť k reinkarnovanému ranému kapitalizmu s  jeho 
najnegatívnejšími prvkami vykorisťovania a sofistikovaného otrokárstva. 

Husákov aký-taký právny štát bol zmenený v bezprávny, umným budovaním disfunkcie 
justície, prokuratúry, polície a nových ŠtB (VOS, SIS...), spoločne s  tzv. politikmi 
chrániacimi zločin a potierajúcimi už i tak okrádaných obyvateľov. 

Kauza Gorila predstavuje nanajvýš 5% zo všetkých svinstiev, ktoré tu judeo-
kresťansko-komunistickí gauneri napáchali od roku 1989. 

Nie je také zložité personifikovať hlavných aktérov ničenia a likvidácie štátu, ktorí tento 
bezprávny a mafistický hybrid vytvorili a napriek tomu sa väčšina z nich bezostyšne 
tlačí späť k pokračovaniu barbarstva. 

Niektorí amatéri ako napríklad Matovič ich dá (dinosaurov) dokonca na svoju 
kandidátku, aby bola záruka, že sa vrátia späť a je vysoko pravdepodobný predpoklad, 
že práve štyria obyčajní ľudia vyjdú na posmech. 

Takto sa súčasné a budúce generácie sotva dočkajú založenia nového štátu, o ktorom 
snívajú nielen Milan Šútovec a Eduard Chmelár. 

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

Spoveď Gotta 
 
   
http://www.topky.sk/cl/11/1295492/Sokujuca-spoved-Gotta--Svet-vraj-ovlada-
uzka-skupina-ludi- 
[1] 
 
Links: 
------ 
[1] 
http://www.topky.sk/cl/11/1295492/Sokujuca-spoved-Gotta--Svet-vraj-ovlada-
uzka-skupina-ludi- 

+++++++++++++++++++++++++ 
Databazy filmov a chrbtica 
 
pre volne chvile su tu filmy 
http://4tv.cz/ 
 
http://www.kinotip.cz/ 
 
a do tretice simulacia chrbtice a suvislosti k nej 
http://www.chiroone.net/why_chiropractic/index.html 

+++++++++++++++++++++++++ 
Uz presla nejaka doba odvtedy co som vas upozornil na DVD Milan Rastislav Stefanik na ktorom je film z roku 1935, 
dobrej technickej kvalitny aj dobre spracovany zivotopis, tohto nasho velikana. 
Chcel by som vas tymto mojim druhym listom upozornit na filmoteku ktoru si mozete pozriet na www.sfd.sfu.sk  Maju 
tam slovenske filmy od roku 1920 az do dnesnych cias. 
Na objednavku vam ich spravia na DVD, az ich na DVD nemaju. Ja som si objednal asi tucet z nich. Najviac sa mi pacili 
filmy Zemianska cest, film spracovany na motivy knihy Janka Kalinciaka- Restauracia, druhy film ktory ma velmi zaujal 
bol film Niet inej cesty, podla knihy Ludovita Zubka, Jar Adely Ostroluckej a treti film ktory sa mi lubil bol Sokoliar Tomas, 
na motivy rovnomenej knihy Jozefa Cigera Hronskeho. Ten posledny sa pacil aj mojim styrom vnucatam aj ked po 
slovensky len vedia malo. Nadherna sceneria priroda, mnozstvo zveri domacej a lesnej. Je to skutocne velkofilm, ktory 
zatieni holywoodske animovane braky ako happy feet 2, s nasilnym a umelym humorom. 
  



Az si mate zaujem niektory s filmov objednat po prezreni databazy, obrate sa na email; 
roman.jasovsky@sfu.sk 

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

Pán bůh nám dal pro 
chování,                                                                                                          
deset svatých 
přikázání,                                                                                                        
 ale církev, naše 
máť,                                                                                                                 
 zkrátila je v jedno: Plať!    

                          (Karel Havlíček Borovský) 

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

Male Karpaty, Pezinok, ... 
 
http://www.ta3.com/publicistika/175/slovensky-t-r-ip.html 

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

jedna z mála vecí, čo ma za posledné dni srdečne rozosmiala: 
http://spravy.pravda.sk/ceski-recesisti-navrhuju-premenovat-klausa-na-havla-f92-
/sk_svet.asp?c=A120112_213840_sk_svet_p58 
 
alebo máte niečo veselšie? ;) 

+++++++++++++++++++++++++ 
Antisemitismus je v Německu hluboce zakořeněn, varuje studie 

23.1.2012 15:22 – Zahraniční 

Antisemitismus je v německé společnosti i více než 65 let po pádu nacistického režimu 

hluboce zakořeněn a značně rozšířen. Tvrdí to autoři dnes zveřejněné nezávislé odborné 

studie, podle níž se protižidovské postoje nejvýrazněji projevují u německých stoupenců 

krajní pravice a tamních radikálních muslimů. Latentně antisemitských je podle této 

expertizy ale zhruba 20 procent německé populace. 

diskuze: 6 

 

Antisemitismus (ilustrační foto). Zdroj: Profimedia.cz 

V Německu se podle autorů materiálu stále vyskytují "návyky ke každodenním antisemitským 

slovním výlevům a praktikám, které jsou rozšířené až do středu společnosti". Ty podle nich 

vycházejí z hluboce zakořeněných klišé o židovství nebo z prosté neznalosti tohoto 

náboženství. Antisemitské pokřiky jsou tak nadále časté například mezi fotbalovými fanoušky.  

 



Významnou roli při šíření těchto zhoubných názorů v Německu má podle autorů více než 

dvousetstránkové studie internet, který urychluje jejich rozšiřování především mezi mladými. 

V některých případech islámského antisemitismu u Němců arabského nebo tureckého 

původu napomáhá také k jeho radikalizaci. 

 

29 radikálně islámských skupin 

 

Krajní pravice, popírači holocaustu a radikální islamisté používají světovou síť "s naprostou 

samozřejmostí jako platformu pro svou propagandu", konstatují němečtí experti.  

 

Nejvýraznějším "politickým nositelem antisemitismu" jsou podle nich nadále stoupenci 

extrémní pravice. Jsou pachateli 90 procent všech trestných činů spojených s 

antisemitismem. Ten je podle studie "nejvýznamnějším ideologickým spojníkem" mezi všemi 

skupinami tohoto zaměření, k nimž se v Německu hlásí asi 25.000 lidí.  

 

Důležitým ideologickým prvkem je antisemitismus rovněž pro německé islamisty, tvrdí 

zpráva. Na rozdíl od neonacistů je ale jejich protižidovství motivováno nábožensky. Podle 

poslední výroční zprávy německé vnitřní rozvědky působí ve Spolkové republice 29 radikálně 

islámských skupin, které mají asi 37.400 přívrženců. 

 

Extrémně vysoké hodnoty antisemitismu 

 

V celoevropském srovnání se Německo v míře rozšíření antisemitismu podle autorů nachází 

ve středu. Polsko, Maďarsko nebo Portugalsko podle nich vykazují místy až extrémně vysoké 

hodnoty antisemitismu.  

 

Desetičlennou odbornou skupinu sestavila německá vláda v roce 2009 na základě rozhodnutí 

jednoho z parlamentních výborů. Její pracovníci mají pravidelně předkládat studie a 

doporučení, jak postupovat proti antisemitismu v Německu. Toto byla její vůbec první zpráva. 

— TISCALI/jp/ČTK 

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



Daruj elektrinu 

Poznámka: Autor tohto článku nepoužil slovko rómovia alebo cigáni, ale 

„neprispôsobiví spoluobčania“, aby nebol považovaný pseudohumanistami 

a inými milovníkmi bordelu a magormi za rasistu. Aj tak nepochodil... Preto 

sa 

tento blog SME rozširuje e-mailmi. 

Po babičke sme so sestrou zdedili rodinný dom v jednej hladovej doline 
niekde na juhu stredného Slovenska. 
Chodievali sme tam zriedka - len dva razy ročne, na jar a na jeseň. Ako to 
už v takých hladových dolinách býva, z dôvodu nízkych cien nehnuteľností 
sa 
tam často sťahujú niektorí neprispôsobiví spoluobčania z väčších miest, 
ktorí za 
odstupné predali svoje už „vybývané“ byty, čo dostali od štátu zadarmo a 
kúpili 
si za ne na vidieku lacné bývanie. 
A so sebou si prinášajú i svoj obľúbený spôsob života, spojený s hlukom 
a špinou, pre ktorý však väčšinová časť spoločnosti nemá pochopenie, a v 
dôsledku ktorého v blízkosti ich bydlísk prudko klesá cena priľahlých 
nehnuteľností. 
Aj v babičkinej rodnej dedinke došlo k takémuto sťahovaciemu procesu 
z „vybývaného“ bytu vo väčšom meste, a niekoľko desiatok metrov od 
nášho 
domu sa v jednej lacnej chalúpke na spadnutie, bez vody a elektriny, 
zabývalo 
niekoľko neprispôsobivých spoluobčanov a začalo si jej okolie okrášľovať 
narastajúcimi hromadami odpadkov. 
V dovtedy tichej, pokojnej, ospalej a kľudnej dedinke sa ozrazu objavili 
bitky, výtržnosti, konflikty, nočný hluk a drobné krádeže, vidiecka idyla 
zrazu 
skončila. Zanedlho nato na jeseň na Pamiatku zosnulých sme opäť šli na 
hroby 
do otcovej rodnej dediny. Chcel som aj skontrolovať elektromer, pretože 
rozvodné závody mi poslali neuveriteľne vysokú faktúru a bol som si istý, 
že 
spravili chybu pri odpočte. 
Po príchode do domu neskoro večer sme si všimli, že susedia - 
spoluobčania už majú zavedenú elektrinu. Vo všetkých miestnostiach 
domčeku 
i na dvore sa svietilo, televízor bežal, rádio vyhrávalo, reproduktory duneli 
na 
celú ulicu... - všetky elektrospotrebiče naplno pracovali, ako keby 
spoluobčania 



elektrinu mali zadarmo. Na svojom dvore som sa o niečo potkol. Posvietil 
som 
si baterkou - a našiel som kábel „dvojlinku“, ktorý sa tiahol z mojej 
vonkajšej 
zásuvky 230V na dvore, kde bol len tak odizolovanými koncami vodičov 
zastrčený cez burinu a žihľavu, za plotom niekam smerom ku chalúpke 
spoluobčanov. 
Rozzúrený som vytrhol kábel zo zásuvky a mojou prvou myšlienkou bolo 
rozbehnúť sa, spraviť s celou tou rozvetvenou rodinou spoluobčanov 
poriadok. 
Ale aj keby som bol špecialistom v ázijských bojových umeniach a bol 
schopný 
si poradiť holými rukami s početnou prevahou odborníkov na boj zblízka 
s roztočenou britvou na gumičke, myšlienka na moje automatické 
vyhlásenie 
vyšetrujúcimi orgánmi alebo médiami za zarytého odporného rasistu, 
napadajúceho dobráckych nevinných spoluobčanov ma od toho zámeru 
okamžite odradila. Hlásenie krádeže elektriny policajtom by bol holý 
nezmysel. 
Škoda nepresiahla limit, nad ktorý by šlo o trestný čin, mohlo by ísť len 
o priestupok a prípadnú pokutu by aj tak páchatelia (stále nezamestnaní 
profesionálni poberači sociálnych dávok) nemali z čoho zaplatiť. Spôsobenú 
škodu by mi tiež nikdy neuhradili, po mojom odchode by bol kábel 
samozrejme 
znovu okamžite zapojený na svoje pôvodné miesto a musel by som preto 
automaticky účty za elektrinu za nich platiť i ďalej. Ak by vonkajšia 
zásuvka 
nebola pod napätím, pripojili by sa priamo za elektromerom. No a dať si 
elektromer demontovať a nechávať tak dom bez elektriny a zapnutého 
alarmu 
sa mi pri takomto susedstve naozaj nechcelo. 
Plný beznádeje a zúfalstva som sa preto rýchlo upokojil a namiesto 
unáhlenej neprimeranej reakcie som radšej úporne premýšľal, čo ďalej. A 
už po 
krátkej chvíli ma osvietila prekrásna spásonosná elegantná myšlienka, ako 
definitívne odnaučiť susedov - spoluobčanov mi tú elektrinu kradnúť a 
nestať sa 
pri tom rasistom. Tým, ktorí si už nepamätajú z posledného ročníka 
základnej 
školy rozdiel medzi striedavým obyčajným („svetelným“) a trojfázovým 
(„motorovým“) prúdom, to na jednoduchom príklade pripomeniem. 
Predstavte si tri body umiestnené vo vrcholoch rovnostranného 
trojuholníka, v strede ktorého je štvrtý bod. Medzi každým vrcholom 



trojuholníka a jeho stredom je cievka generátora, vyrábajúca striedavý 
prúd. 
A napätie medzi ktorýmikoľvek dvomi bodmi sa rovná ich vzdialenosti. 
Medzi 
vrcholom trojuholníka (fázou) a jeho stredom (nulákom) je to 230V 
obyčajné 
napätie – „svetelný prúd“, medzi dvomi vrcholmi (dvomi fázami) je 1,73 
krát 
viac - 400 V (združené napätie – „motorový prúd“). 
Vlastním malú zváračku na jednu alebo 2 fázy a podľa potreby (ak nie je 
k dispozícii zásuvka na trojfázový prúd) si do zásuvky na „svetelný“ prúd 
pridám 
druhú fázu (na 2 fázy a 1 nulák stačí obyčajná trojkolíková zásuvka), aj 
keď to 
odporuje príslušným elektrotechnickým normám. 
A tak teda ako oprávnená osoba s elektrotechnickým vzdelaním podľa 
Vyhlášky 74, § 22, som vo svojom vlastnom dome, vo svojej vlastnej 
rozvodnej 
skrinke vzájomne prehodil 2 drôty nulák a jednu fázu) a do svojej vlastnej 
zásuvky na svojom vlastnom dvore som tým pustil združené napätie 400V, 
ako 
keby som sa práve chystal zvárať... 
Na druhý deň už za tmy som odišiel z domu. Za križovatkou som zastavil, 
vystúpil z auta, nenápadne som sa pešo vrátil do domu a pozoroval som, čo 
sa 
bude diať ďalej. Zanedlho z chalúpky vykĺzla tmavá postava, s dvojlinkou 
v ruke 
preskočila plot a vliezla mi do dvora, kde opäť zapojila kábel do zásuvky... 
Svetlá v chalúpke jasne zažiarili ako výbuch supernovy v neďalekej galaxii, 
televízor blikol intenzívnym modrastým svetlom ako zváračka na stavbe 
a zhasol, rádio i reproduktory začali zrazu revať ako na diskotéke, aby už 
o niekoľko sekúnd definitívne stíchli... 
A po mnohých dňoch nikdy nekončiaceho sa hluku sa v dedine konečne 
rozhostilo hlboké hrobové večerné ospalé ticho, úplne rovnaké, aké tam 
bývalo 
pred prisťahovaním sa spoluobčanov... 
Združené napätie som v zásuvke na dvore ponechal trvale zapnuté, akoby 
som chcel na dvore zvárať trvale. Po čase, keď som otcovu rodnú dedinku 
opäť 
navštívil, mi hromada spálených rádií, televízorov, satelitných prijímačov 
a magnetofónov na neodmysliteľnom neustále sa rozrastajúcom smetisku 
pred 



chalúpkou prezradila, že spoluobčania to ešte veľmi dlho nevzdali a 
elektrinu sa 
mi neochvejne pokúšali kradnúť znovu a znovu. Posledný ročník základnej 
školy 
s výučbou základov elektrotechniky na hodinách fyziky očividne buď vôbec 
neabsolvovali alebo na nich minimálne nedávali dostatočne pozor. 
Principiálne z morálneho hľadiska to bolo absolútne objektívne, správne 
a korektné riešenie - vyhoreli im totiž výhradne iba tie elektrozariadenia, 
ktorými sa mi tú elektrinu opakovane pokúšali kradnúť. V podstate som 
vlastne 
prejavil sociálne cítenie - namiesto očakávaných ukradnutých 230V som ich 
sponzoroval dokonca 400V. Len som tam nedal reklamný leták „Akciová 
BOMBA! 73% zdarma naviac!“ Naozaj ľutujem, že som nemohol vidieť tie 
prekvapené tváre s vytreštenými očami v oslepujúcich zábleskoch 
ohňostroja 
vybuchujúcich žiaroviek... 
Odvtedy mi už nikdy viac elektrinu nekradli. Nie že by už nechceli. Ale 
nezostal im už ani jeden funkčný elektrospotrebič. A tak som teda niekoľko 
našich spoluobčanov úspešne odnaučil kradnúť mi elektrinu a napriek 
tomu 
som sa nestal rasistom. 
P.S. Trvalo mi viac než rok, kým sa mi ten krásny murovaný trojizbový 
rodinný dom po babičke, v strede dediny, s veľkým dvorom a prekrásnou 
záhradou, konečne podarilo predať. Hlboko pod úradný odhad. Za 6000 €. 
Dodatok: Necelé štyri hodiny po zverejnení tohto článku som bol 

vyradený z Titulky SME. Ostávam s pozdravom: Ing. Miroslav Holek. 

+++++++++++++++++++++++++ 
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denikreferendum.czDeník Referendum 

V polovici novembra minulého roka vystúpila 

slovenská premiérka Iveta Radičová so zásadným 
prejavom, v ktorom po prvýkrát otvorene 
pomenovala politickú situáciu na Slovensku: 
Korupcia narástla do takých rozmerov, že sa už nevieme 
nadýchnuť.“ Hovorila o chobotnici, ktorá má 
svoje chápadlá všade, hovorila o korupcii ako bežnej 
súčasti politiky a biznisu, hovorila o tom, že tento 
systém trestá slušných ľudí a odmeňuje gaunerov. 
Tieto slová (ktoré neprekvapili obsahom, ale tým, 
kto ich vyslovil) majú jeden háčik: keby ich vyslovila 



predsedníčka vlády len o pár mesiacov skôr, 
som si istý, že by sa za ňu postavila celá spoločnosť 
a ocenila jej odvahu. Lenže ona ich vyslovila v čase, 
keď dni jej kabinetu boli už zrátané, vyslovila ich 
ako zatrpknutá žena, ktorá stratila moc. Takto si 
vyslúžila len zdvorilý potlesk bratislavskej intelektuálnej 
smotánky (jej jedinej skutočnej opory), ale 
inak táto otvorená obžaloba systému z úst jednej 
z najvyšších ústavných činiteliek nevyvolala takmer 
žiadnu odozvu. Boli to slová vyslovené príliš 
neskoro. Pol roka predtým Iveta Radičová vysmiala 
novinára, ktorý sa jej spýtal, či si nemyslí, že politické 
strany fungujú ako mafie. Nie, to si nemyslím,“ povedala 
pobavene. O pár mesiacov tento predpoklad 
vyslovila sama – čo sa však zmenilo, že na to prišla 
tak neskoro? 
Žiaľ, bežný človek pochopil Radičovej prejav už len 
ako sebaprezentáciu a ďalší vývoj mu dal skôr za 
pravdu. Slovenskom totiž v súčasnosti zmieta bezpochyby 
(a o tom som presvedčený) najväčší škandál 
od roku 1989. Najväčší napriek tomu, že väčšina 
politikov, ale aj médií sa ho snaží buď bagatelizovať 
alebo dokonca ignorovať. Svojou závažnosťou však 
otvára kľúčové otázky o podstate politického systému, 
v ktorom žijeme. Kauza Gorila (zverejnené 
prepisy rozhovorov medzi spolumajiteľom finančnej 
skupiny Penta a vysokými štátnymi úradníkmi a politikmi) 
neprekvapila ani tak svojím obsahom. O 
tom, čo sa v týchto dokumentoch píše, hovoríme na 
Slovensku už niekoľko mesiacov: áno, za udalosť 
uplynulého roka treba považovať všeobecné poznanie, 
že politický život na Slovensku neriadia legálne 
zvolení zástupcovia ľudu, ale dve až tri finančné 
skupiny a päť až šesť veľkopodnikateľov – poznanie 
také silné, že sa už nedá zavravieť, že sa stalo 
bežnou súčasťou politického diskurzu i vášnivých 
debát na sociálnych sieťach. Ako by povedal Zorro 
– bože môj, oni to už vedia... Oveľa dôležitejšie ako 
moralizovať nad obsahom zverejnených praktík, 
ktoré aj tak mnohí tušili, je však sledovať správanie 
politických špičiek a médií. 
To vystrašené mlčanie, bľabotanie a zavrávanie 
by bolo až komické, keby blížiace sa voľby 
neumocňovali závažnosť situácie. Nielen radoví 
občania, ale aj ústavní právnici si už totiž kladú 
otázky, aká je legitimita nadchádzajúceho sviatku 
demokracie“. Aký zmysel má voliť nastrčené a skorumpované 
bábky, aký význam má posvätiť svojím 
hlasom systém, v ktorom zvolení politici nehrajú 
hlavnú úlohu. Voľby v parlamentnej demokracii 
sú legitímne len do tej miery, kým v nich občania 
rozhodujú o tom, komu odovzdajú moc v štáte. Ak je 
však občan z tohto rozhodovania prakticky vylúčený 
a dostane na výber iba komparz tejto absurdnej 
drámy, potom by malo byť ľuďom pripomínané nie 



občianske právo voliť, ale ústavné právo postaviť 
sa na odpor každému, kto demontuje základy demokracie. 
Slovenská spoločnosť dospela do štádia, kedy sú 
voľby pre mocenské pozície finančnej oligarchie 
neškodné. Je úplne jedno, či sa za tejto situácie rozhodnete 
pre pravicu a ľavicu. Hoci sa v kauze Gorila spomína najmä  
finančná skupina Penta a jej 
prepojenie na špičky druhej Dzurindovej vlády, 
nezostávajme v naivnej ilúzii, že tento škandál zasahuje 
iba pravicu. Nezabúdajme na to, že finančné 
skupiny uskutočnili prvý pokus o zotročenie štátu 
v roku 2002, no v plnej miere sa im to podarilo až 
po voľbách roku 2006, ktoré vyhral Smer. Ak bol 
vtedajší premiér Robert Fico zo strany šéfa SIS informovaný 
o skutočnostiach uvedených v záznamoch 
z odpočúvania, boli iba jediní ľudia, ktorí mu 
mohli zabrániť v jeho zámere vychutnať si Dzurindovu 
hlavu na tanieri – jeho vlastní sponzori. 
Spis Gorila totiž určite nie je jediný a len naivný 
človek môže predpokladať, že ďalšia, možno ešte 
mocnejšia finančná skupina - J&T – v podobných 
kauzách nefiguruje. Skutočnosť, že Fico mlčí, hoci 
inokedy nevynechá príležitosť kopnúť si do SDKÚ, 
skutočnosť, že zdanlivo iracionálne mlčia niektoré 
médiá zapadajúce do vlastníckej štruktúry J&T (nie 
Penty) signalizuje skôr predpoklad, že Gorila je len 
časť zverejnenej pravdy o Slovensku“, ktorá môže 
slúžiť rovnako dobre na vydieranie ako aj alibi na 
účelové predvolebné zverejňovanie ďalších záznamov. 
A tak zbabelosť a strach straníckych pohlavárov 
zľava doprava utkal podivuhodnú sieť zločineckého 
spojenectva dávnych politických rivalov, ktorí sa 
zo zodpovednosti a jasných vyjadrení vyvliekajú 
čarovnou formulkou nech to vyšetria orgány činné 
v trestnom konaní“. Ak vás však politik v skorumpovanej 
spoločnosti odkazuje na inštitúcie, ktoré 
sú súčasťou tohto prehnitého systému, nemožno za 
tým hľadať otvorenosť demokracie, ale sebavedomie 
mafie. Na políciu by vás v takejto kauze odkázal 
totiž skôr don Corleone ako zodpovedný politik. 
Quod non vetat lex hoc vetat fieri pudor – Čo ti nezakazuje 
robiť právo, nech ti zakazuje robiť hanba 
– hovorieval Aristoteles. Mocenské skupiny vedia, 
že formálne demokratické mechanizmy neohrozujú 
ich pozície. Klasická zastupiteľská demokracia už 
nie je schopná krotiť globálny korporativistický 
systém. Práve preto nás tak ženú do volieb, ktoré 
posväcujú ich legitimitu a udržiavajú našu aktivitu 
pod kontrolou. Kto vás volil?“ spupne volal Tony 
Blair na dva milióny ľudí, ktorí sa prehnali Londýnom 
vo februári 2003 počas protestov proti vojne 
v Iraku. Tento legendárny výrok, ktorý s takou 
radosťou po britskom premiérovi opakovali všetci 
východoeurópski miestodržitelia neoliberálneho 
poriadku, obracia pozornosť na ústredný problém 



dneška – je čas, aby vlády, na ktoré dennodenne 
vykonávajú tlak finančné skupiny, korporácie, bankári 
i veľkopodnikatelia, pocítili minimálne rovnako 
silný tlak od svojich občanov – lebo im jediným sú 
podľa ústavy zodpovední. 
Otázka, ktorú si v týchto dňoch kladie znechutený 
slovenský občan, by teda nemala znieť, či voliť 
alebo nevoliť – pretože veľa vecí nezmenia nielen 
tí, ktorí ešte niekomu dôverujú, ale ani tí, ktorí sa 
zatnú a ostanú doma. Otázka by mala znieť – ako za 
súčasnej situácie dosiahnuť, aby hlas občana nebol 
pochovaný do urny (doslova), ale aby ho bolo počuť. 
Bez ohľadu na to, či sme voliči alebo nevoliči, by 
sa 10. marca mali stať našimi hlavnými volebnými 
miestnosťami námestia. Je to len jeden deň za štyri 
roky, keď môžete ovplyvniť veci verejné – falošne nás 
presviedčajú politici. Bez ohľadu na zhubnosť tejto 
predstavy prijmime ich hru a vykonajme si našu 
občiansku povinnosť – verejne, demonštratívne, 
na znak tichého protestu, že nech už zvolíme 
akokoľvek, tento systém nemá našu dôveru, že títo 
ľudia nevykonávajú mandát v našom mene, že tí, 
ktorí voliť nejdú, nie sú ľahostajní, ale pobúrení. 
Nech si to pamätajú. 
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PROVOLÁNÍ 
Co dělat? Připravovat občanskou a demokratickou 
revoluci!  Nadechněme se, postavme se, braňme se! 
Petr Kužvart, Štěpán Steiger, Josef Mrázek, Jan Prokeš, František Krejča, Fratišek 
Postupa 10.1.2012   

Volby roku 2010 nastolily vládu morální a mocenské lůzy, která si přivlastnila stát a začala na 
nás, občanech, realizovat experimenty, které se neosvědčily v žádné zemi světa. Koalice ODS, 
TOP 09 a VV uspokojuje své mocenské a finanční zájmy, poklonkuje finančním kruhům a 
přeměňuje Českou republiku v zemi, ve které žít je nejen nepříjemné, ale také mimořádně 
obtížné. Nekompetentní správou země zhoršuje ekonomickou situaci většiny obyvatelstva i 
státu jako takového a svůj mandát, který obdržela ve volbách, zneužívá výhradně k upevnění 
vlastní moci prostřednictvím obsazení mocenských pozic vlastními "spolehlivými" lidmi. 
Důchodová reforma, zdravotní reforma, daňová reforma a reforma školství zatěžují dosud 
nevídaným způsobem občany a zároveň vytvářejí prostor pro ničím neohraničené podnikání 
velkých finančních a podnikatelských skupin. Stále rostoucí účty za její nekompetentní 
rozhodování, plýtvání a sprosté rozkrádání máme zaplatit my, občané a obyvatelé České 
republiky.  

Svým vládnutím pošlapává a ničí veškeré principy demokracie. V parlamentu se ohání svojí 
„legitimitou“ 115 hlasů a bezhlavě přikyvuje stále tragičtějšímu obrazu vlády.                     
Vláda se rozhodla nahradit stát sociální soudržnosti státem, ve kterém budeme my, občané, 



nuceni platit vše a neobdržet od státu jako protihodnotu nic!                                                    
Vláda je rozhodnuta prosadit důchodové spoření do soukromých fondů, které na celém světě 
prožívají krizi, krachují a znehodnocují se v nich vložené prostředky a přeměnit je dříve či 
později dokonce ve spoření povinné.                                                                                       
Vláda je rozhodnuta zprivatizovat zdravotnictví a přeměnit je na další podnikatelský prostor, 
ve kterém bude „standardní“ občan odkázán na péči druhého řádu, bez ochrany a bez jistot. 
Vláda zatěžuje obyvatelstvo stále vyššími daněmi a pod heslem „zvyšování 
konkurenceschopnosti“ snižuje daně z podnikání. Naprosto přitom opomíjí např. zdanění 
burzovních a finančních operací a dokonce připravuje zrušení daní z dividend jako další 
významné oslabení rozpočtu, který je již tak deptán daňovými a pojistnými úlevami pro 
nejbohatší.  

Občané jsou vystaveni díky činnosti této vlády zvůli úřadů, velkých firem a soukromých 
exekutorů. Slabá a nevýkonná soudní moc je neschopná zajistit alespoň elementární 
zdání spravedlnosti, účinnou a rychlou soudní ochranu proti bezpráví.                                              
Stát se ubírá cestou zvyšování napětí, společenského rozkladu a prostupuje jej nedůvěra 
občanů v samotné základy demokracie.  

O možných cestách z tohoto marasmu je následující text.  

Nejsme žádní extrémisté nebo jiní divousové, nejsme „blouznivci našich hor“. Vyšli jsme z 
prostředí různých občanských iniciativ a aktivit posledních 20 let, řada z nás již po léta bojuje 
jako občanští aktivisté proti bezpráví a darebáctví všeho druhu. Naše názory, orientace a 
přístupy jsou přirozeně různé, nicméně na tom, co by mělo náledovat, jsme se s vědomím 
vzájemného pochopení a respektu k odlišnostem shodli jako na pravděpodobném směru 
dalších rozumných snah o změnu.  

Prosíme, přečtěte si přiložené. Bojujme společně dál! Je málo lepších osudů, nežli jít do bitev 
za pravdu, spravedlnost a slušnost, proti zdrcující přesile lži, darebáctví, zneužité moci, nahé 
zištnosti a nemravností všeho druhu!  I prohra v takových dílčích bitvách, jsou-li dostatečně 
urputné,  je jen přípravou a předzvěstí příštích vítězství! 

Rádi bychom pozvali všechny zájemce ke spolupráci na aktivitách občanských opozičních 
struktur. Čas se nachyluje a bude zapotřebí nesedět doma, ale něco dělat! 

Existuje řada občanských iniciativ a aktivit, ke kterým se lze přidat, připojit a pomáhat v 
jejich úsilí: např. Akční spolek nezaměstnaných ASN), Alternativa zdola (AZ), Holešovská 
výzva, Iniciativa za společenskou změnu (IZSZ), Ne základnám (NEZA), ProAlt a další. 
Kontakty na ně lze snadno vyhledat na webu. 

Snažíme se rozvíjet myšlenku, že tento špatný společenský systém je možno měnit 
podstatnými systémovými opatřeními a zásahy, které je možné prosadit, pokud budeme 
náležitě připraveni na vyvrcholení společenské krize (nejen v důsledku světové hospodářské 
krize či represe, ale také díky neoliberálním reformám, jež zvláště poslední dvě česká vlády 
prakticky provádí). Společenská krize vytváří možnosti dík rozhořčení lidí udeřit do 
prohnilého politického establishmentu ze strany občanů - organizačně zvládnutým tlakem 
méně bohaté části, tedy 80%-90%, společnosti (odpočteme-li horních deset tisíc a jejich 
bezprostřední  posluhu a námezdní bodyguardy - tedy i nejniternější bezpečnostní a fízlující 
aparát státu a nejbohatších oligarchů). Chceme působit k tomu, aby se rozhořčení lidí vtělilo 
do racionálních požadavků systémové změny a nevyplýtvalo se v rozbíjení výloh bank a 



McDonaldů či oken Strakovky nebo parlamentních paláců. Hořící auta stejných ubožáků, jako 
jsme my sami, nejsou žádným rozumným argumentem - pouze vítanou záminkou ke spuštění 
protilidových represálií.  

Jste velice zváni a je naléhavě potřeba, abyste se připojili, a to každý podle míry svých 
možností a dovedností a v souladu se svým zaměřením. Iniciativy jsou krystalizačními jádry, 
základem širokého budoucího občanského opozičního hnutí, nezávislého na partajích, jehož 
postuláty budou směřovat ke změně darebáckých pravidel hry v této zemi, k 
vybojování  reálné demokracie (v kombinaci zastupitelského principu s odpovědností za 
výkon mandátu a přímé demokracie), k posunu společenského systému vstříc sociální 
spravedlnosti, ekologické citlivosti, vstříc budoucím nárokům  a civilizačním výzvám.  

Stačí, pokud se ozvete některé z výše uvedených iniciativ. Pojďme společně! 

Proč připravovat občanskou a demokratickou revoluci? 

Ekonomická krize je tu–a v zákrytu za ní lze čekat celkovou krizi 
společenskou! 

Nyní tu máme podle všeho z hlediska stavu společnosti dobu před vypuknutím fáze akutní 
společenské krize. Protože krize již probíhá, je zjevně vázána na problematiku krize světové – 
finanční a celkově hospodářské i sociální, jež může vyústit ve vleklou globální recesi s 
hlubokým dopadem do naší ekonomiky. Víme z publikované analýzy ČMKOS, že 
developerské projekty kolikrát v těchto týdnech a měsících končí, protože banky odvolávají 
své přísliby úvěrů. Jsou to totiž vesměs pobočky západních bank, jež v zájmu zachování 
likvidity prostě z pobočných struktur odčerpaly peníze za účelem záchrany centrály a čerta se 
starají, co to u nás, na periférii světového dění, způsobí.  

Ale není tato naše společnost v krizi nebo před krizí i bez toho – i jinak?? Vedena svou 
vlastní vývojovou trajektorií? Neoliberální reformy, ostrý rozvoj třídních rozdílů, krize 
důvěry v tuto formu zastupitelské demokracie, měšťácká normalizace poměrů po 
popřevratových „demokratizačních excesech“ 90. let, korupčně-mafiánský charakter zdejšího 
kapitalismu – to vše vypadá jako docela zajímavý koktejl, kde je pravděpodobné nějaké 
akutně-krizové vyústění. A pokud se obojí, tedy vnější i vnitřní předpoklady sejdou, 
zkumulují, pak je společenský výbuch více nežli pravděpodobný.  

Proč se dosud ve společnosti skoro nic neděje? 

Co se u nás vlastně nyní děje? Proč se „nic“ neděje? Lidé se mají stále poměrně slušně a 
nejdrsnější dopady pociťuje zatím opravdu jen menšina, byť se rychle rozšiřuje. Nižší 
společenské třídy se právě dotvořily nebo ještě dotváření (výrazná vertikální mobilita 90. let 
je podle všeho u konce, její těžiště bylo ve 2. polovině 90. let, nyní se již po několik let 
vzniknuvší rozvrstvení stabilizuje). Ale ti, kdo se ocitli „dole“, si toto zdaleka ještě ve všech 
souvislostech neuvědomují, stali se třídou o sobě, ale v hlavě mají guláš, živený mediálními 
mnohohlavňovými metači bulvárních výkalů, vedoucími obvyklou přehradnou palbu k 
překrytí toho podstatného a určujícího, tím nepodstatným a okrajovým.  

Sociální životopis těch „dole“ k tomu guláši v hlavách také přispívá. Od 70. let se v této 
společnosti rozvíjel konzumní ideál, zprvu mlsně pošilhávající po Západu, posléze lidé uvítali 
svůdný a přežraný západní konzumerismus i zde, a to i se všemi jeho „ale“. Tohle je zátěž, 



kterou si s sebou nesou příslušníci nižších tříd do nových poměrů spolu s nejrůznějšími 
úpornými iluzemi a až teprve jisté procitnutí a vystřízlivění povede k jakés-takés reálné 
reflexi vlastního postavení.  

Zatím není tak zle – jenže jak kde! V Novém Boru, na Bruntálsku, na Zlínsku, ve 
Šluknovském výběžku, na Jesenicku, v podhůří Šumavy a jinde to bude o hodně odlišné nežli 
v Praze a ve velkých městech nebo jejich bezprostředním okolí!  

Možné varianty dalšího společenského vývoje u nás 

S přijatelnou dávkou nejistoty lze formulovat tyto základní varianty vývoje v nejbližších 
měsících a letech:  

I. Vše pojede dál poklidně, tak jako dosud, a to i navzdory hospodářské krizi a jejím 
dopadům vláda dokončí své funkční období a poslanecká sněmovna též, "blbá nálada" bude 
sice přetrvávat, nebo i zhoustne, společenská deziluze se bude spíše zvětšovat, ale mimo 
menšinové kritické publicistiky a málo úspěšných dílčích pokusů o odpor (místní stávky, 
„týdny neklidu“ či jiné dílčí akce) a nepovedených pokusů o společenskou mobilizaci (petiční 
akce, snahy o zakládání nových pidistran, sem tam nějaká ta nečetně navštívená demonstrace 
atd.) - bude celkem vzato klid. 

II. Dojde k otřesům, ale oficiální politický establishment je bude zvládat standardními 
prostředky, tedy dílčími ústupky, hlasováním o důvěře vlády a její případnou demisí, 
případně předčasnými volbami do poslanecké sněmovny, vše kombinováno s obvyklými 
planými sliby opozice (v prvé řadě ČSSD), že po změně vlády nastane téměř ráj na zemi... . 

III. Dojde k živelné nespokojenosti, kterou se nepovede standardními prostředky 
establishmentu utlumit ani zkanalizovat do oficiálních procedur a institucí: stávky, 
rozšiřující se stávkové hnutí, vznik sítě stávkových výborů, masové demonstrace proti 
propouštění, proti vládě a "reformám", následované represemi proti spontánním aktivitám - 
neohlášeným srocením lidu a nadivoko zahájeným stávkám. Na Slovensku zbídačení Romové 
vzali v obdobné situaci před pár lety útokem obchody se základními životními potřebami. 
Praha je zatím místem, kde je něco takového možno čekat nejméně. Je pravděpodobné, že by 
takové aktivity mohly začít v periferních oblastech s nejnapjatějšími poměry v zaměstnanosti 
a výši reálných výdělků. 

<="" b="">Jde tedy o rozvinutí varianty III. S tím, že byly využity její potence pro vyvinutí 
tlaku na provedení systémových změn. 

Na všechny základní varianty bychom se měli připravovat. Měli bychom vědět, co dělat, když 
ta která nastane. Zajímavé je to, že pokud se připravíme na třetí variantu, budeme do jisté 
míry připraveni i na ty zbylé. Pro čtvrtou variantu vývoje vycházející z třetí je nutno pracovat 
– a právě k tomu vás zveme! Náš aktuální odhad ke druhé až čtvrté variantě:  

Kumulace hospodářské krize a neoliberálních „reforem“ může být docela zajímavou 
výbušnou směsí. Nicméně politické otřesy lze očekávat asi zpravidla koncem roku, méně 
pravděpodobně během léta. Kolem poloviny roku (koncem jara?) zpravidla vzrůstá 
nezaměstnanost (doba dovolených spojená s ukončováním krátkodobých pracovních poměrů 
a s odchodem absolventů ze škol) a již naplno reálně dopadnou i prvá praktická opatření 
destruktivních "reforem" - spolu s pokračováním ekonomické recese lze jako výsledek 



očekávat: masové propouštění, útlum výroby a investic, ale i zdražování životních potřeb v 
kombinaci s redukcí sociálních dávek a různých výhod. Očekáváme pak zpravidla přes 
prázdniny tlumený (díky dovoleným a výlukám z práce s příslibem podzimního rozjezdu), ale 
vzrůstající neklid. Plný nápor případné sociální krize by mohl nastat v podzimních měsících a 
s nástupem zimy (absolventi škol budou hledat uplatnění, stejně jako sezónní profese, pokud 
nastoupí rychle špatné počasí nebo přijdou mrazy, utlumí se práce ve stavebnictví i nad míru 
útlumu způsobenou krizí). Tak nějak se situace vyvíjí každým rokem. Časové souvislosti 
mohou být samozřejmě i jiné, vývoj může být případně i rychlejší – na podstatě to ale nic 
nemění. Pro nás je to zajímavé z hlediska pravděpodobnosti vypuknutí akutní fáze 
společenské krize. Ale jsou to odhady - bez záruky! 

K tomu jednu důležitou poznámku: partajní opozice se nepochybně chopí příležitosti a pokusí 
se obyčejnému člověku vsugerovat, že stačí zvolit ji - a vše bude pak již její vládou zařízeno, 
vše se vyřeší. Pokud opravdu následně ve volbách zvítězí, její vítězství ovšem asi nebude tak 
pronikavé, aby mohla vládnout jediná strana a spolupráce současných opozičních stran je jak 
víme nejistá. Tedy opět bude „východiskem“ přibrání nějakého toho lidoveckého či 
zelenomodrého trpaslíka nebo konzervativně-klerikálního trpaslíka. Zdrojem postupného 
zklamání obyčejného člověka z nové koaliční vlády by tak byla nejen průběžná vnitřní 
intelektuální i mravní degradace a impotence politických stran u moci, jejich potácení mezi 
blairovskými koncepty, tlakem lobbistů a náporem politické korupce, dokud bude u moci, ale 
i brzdící účinek trpaslíka, který byť malý, bude pravděpodobně nemilosrdně vydírat ve 
prospěch zachování podstatných "výdobytků" neoliberálních reforem. Celý tento proces může 
trvat několik let, kdy k žádné krizi nemusí vůbec dojít, když naděje okrádané a zbídačované 
většiny se nejprve soustředí na vítězství soc.dem a pak bude několik let probíhat postupná 
deziluze - to vše za přičinlivé pomoci prodejných mediálních profesionálů (vesměs kopajících 
za "lidi pravé vůle", tedy za ty, kdo tento dnešní establishment aktivně podporují) a pokládání 
běžné bulvárně-mediální clony pseudotémat, dezinformací a lží pro masovou indoktrinaci, 
výrobu podmíněných reflexů a zábran (příkladem budiž dnešní zastydlý antikomunismus 
studenoválečnických kvalit). Takto by asi vývoj probíhal, pokud by podle druhé varianty 
stávající partajní systém krizi zvládl. Nic podstatného by se nezměnilo a hniloba by utěšeně 
pokračovala. Právě tomu bychom měli zabránit.  

V nynější situaci je tedy nepochybně racionální zamyslet se nad tím, jak současného a 
budoucího vývoje využít k vybojování reálně fungující demokracie, ku prospěchu sociálních a 
důchodových jistot lidí, ku prospěchu ochrany prostředí a zdravých životních podmínek 
populace, ochrany kulturního dědictví národa a k nápravě četných škod způsobovaných tímto 
nynějším pořádkem a asociálními "reformami". Víme celkem dobře, jak devastující účinek 
má dnešní systém na prostředí i na celkový fyzický i mravní stav společnosti. Ať již jde o 
hospodářské nebo politické švindly jako zobecněný standard nemravnosti, o korupci, jež se 
stala integrálním prvkem politického i hospodářského života a nezbytnou součástí fungování 
politiky v nynější její kvalitě, o otřesné zacházení s volnou krajinou nebo o bezohlednou 
hypertrofii individuálního automobilismu se všemi jeho drtivými důsledky a následky pro 
veřejné zdraví. A takových problémů je celá řada. Základním a podstatným problémem 
ovšem je prolongace starého industriálně-tržního společenského modelu trvalé materiální 
expanze a neustálého růstu, dramaticky zesilovaného a zároveň mrzačeného globalizací 
kapitálu. Nejde o nic jiného, nežli o nezodpovědný postoj oligarchických elit: dokud se kšefty 
točí, je nutno shrabovat zisky – a po nás potopa!  

Nedělejme si ale iluze o reálných šancích na dosažení rychlých a zásadních změn. Bez našeho 
nasazení to ale nepůjde. Někde se však začít musí a dobře připravené požadavky změn mohou 



uvést do chodu vývoj charakterizovaný potřebou dalších změn, dalšího jejich postupného 
prohlubování.  

Jaký vztah k oficiálnímu politickému establishmentu zvolit? 

Reálný kapitalismus české provenience potřebuje adekvátní politický výraz, tedy politický 
pořádek, jehož proměny, aféry, reformy, personální obměny, volby, reorganizace a veškeré ty 
pestré politické hrátky jsou jen zárukou neměnnosti toho podstatného, co je v základech 
daného celkového společenského pořádku. Tento politický systém je dobře vystižen heslem, 
nastříkaným sprejem před lety na zeď kteréhosi svatostánku konzumu: Kdyby volby mohly 
něco změnit, dávno by je zakázali!  

Neměli bychom si dělat žádné iluze o reálném fungování této současné masové 
zastupitelské demokracie – jde o vyprázdněnou formálně-procedurální hru, 
glajchšaltující názorové spektrum pomocí politického zákona velkých čísel. Probíhající 
politické divadlo není sférou skutečných rozhodovacích procesů a volební akt je pouhou 
procedurální a zformalizovanou legitimizací mocenských struktur pomocí vydáním bianco 
mandátu (zásada neodpovědnosti zvolených zástupců voličům!). Za tímto falešným 
politickým divadlem se nalézá neveřejná, nekontrolovatelná sféra reálného, neformálního, 
často korupčně-mafiánsky organizovaného mocenského rozhodování podstatných věcí.  

Tento celkový společenský pořádek včetně oficiálního politického establishmentu - jakkoli 
odpudivého - je vlastně docela dobře, nicméně scestně fungující relativně dovršenou 
soustavou. Pokud by se mělo na něm něco podstatného měnit (a praktických podnětů i výzev 
k zásadní změně přináší realita hodně), pak bude nutno do něj udeřit zvnějšku, asi tak, jak 
provedla NSZZ Solidarnosć, blahé paměti, když narazila do reálně socialistického politického 
establishmentu v Polsku v srpnu 1980!  

Každopádně poučení z dosavadního selhání a zprofanování Strany zelených, ale i Věcí 
veřejných, je jednoznačné: zakládat stranu jako klasickou součást tohoto nynějšího 
politického establishmentu nemá smysl – buď se bude muset přizpůsobit pravidlům dané hry 
a tedy se stane neškodnou součástí oficiální politické soustavy s veškerým tím svinstvem, jež 
to spolu nese (kariéristé a političtí spekulanti se rychle prosadí do čela) – nebo se 
nepřizpůsobí a zaujme roli okrajového outsidera bez politických šancí.  

Dále: poučením z událostí i protestů v jiných zemích je důležité pravidlo, nenechat se 
zmáknout oficiální partajní opozicí pro její vlastní cíle. Takové občanské opoziční hnutí musí 
být svébytnou silou s kritickým vztahem a odstupem k celému politickému establishmentu a s 
cílem prosazení systémových změn proti jeho odporu a jemu navzdory. Chvilkový soulad cílů 
s některou stranou či s parlamentní opozicí je nutno zúročit a využít – ne však tak, aby se 
nezávislá společenská akce stala jen účelově využitým beranidlem opozice proti politickým 
protivníkům!  

Co prosazovat? Jaké postuláty formulovat - tady a teď ? 

Ve chvíli propuknutí akutní společenské krize se samy od sebe objeví podstatné - nebo také 
jen veskrze symbolické - požadavky daného momentu (např. odchod toho kterého politika z 
funkce, zastavení propouštění tam či onde), jež bude nepochybně nutno podpořit, byť půjde o 
dílčí nebo jinak omezené požadavky. Přesto nelze vše nechat náhodě. Je nutno rozvíjet a 
připravovat okruh návrhů či požadavků systémových změn, jež bude nutno v pravý 



okamžik a na pravém místě předložit a neústupně prosazovat. Je nutno krizi pochopit 
nejen jako neštěstí či selhání, ale také a především jako příležitost k nápravě. 

Představa podstatných, systémových změn – jaká vůbec je? Před vypuknutím akutní sociální 
krize je nutno v tomto mít jasno! Je nutno zvažovat i rizika změny k horšímu. Případný úplný 
sociální rozklad by v nynějším globalizovaném světě mohl mít v případě zhroucení poměrně 
křehkých struktur a vztahů ještě daleko horší dopady, než ty známé z historie 20. století! Prvý 
sled požadavků by měl mít silný sociální akcent a měl by být veden snah o důslednou 
demokratizaci poměrů. Postupné změny (případně postupně se radikalizující požadavky) 
vypadají jako pravděpodobnější nežli představa náhlé celkové radikální změny.  

Klíčovým požadavkem bude ukončit neoliberální reformy a důsledně revidovat to, co bylo 
již provedeno (zejména reformu daní a veřejných financí, opět zavést daňovou progresi, 
refomu zdravotnictví, důchodového systému). Rozhodně neprovádět další kroky reformy 
zdravotnictví a důchodů a nezahajovat připravovanou neoliberální reformu vysokých škol. 
Prosadit, aby sociální a zdravotní pojištění mělo veřejný statut, aby zdravotní pojišťovny 
fungovaly na neziskovém základě a musí nad nimi být ustavena spolehlivá veřejná kontrola. 
Dále: mělo by jít o požadavky důsledné státní, krajské a obecní podpory veřejnému 
zdravotnictví, veřejné sociální péči a také veřejnému systému vzdělání, tedy tomu, co lze 
chápat jako podstatu sociálního státu. Soukromé aktivity v těchto oblastech nerušit, ale mít je 
k přijetí neziskového statutu veřejné služby. Výrazná podpora vědě a výzkumu, zejména 
základnímu a společenskovědnímu. Revidovat pracovní zákonodárství, zajištění v 
nezaměstnanosti, otázku minimálních mezd, posílení kolektivního vyjednávání, zavedení 
zaměstnaneckých rad s podstatnými kompetencemi zejména při prodeji podniku, 
propouštění, změně výrobního programu, předmětu podnikání, technologie, uzavření provozu 
nebo restrukturalizaci podniku až po odkoupení zbytkové hodnoty závodu zaměstnanci. 
Důsledná zemědělská politika k zajištění ekonomického přežití českých zemědělských 
podniků, což musí být strategickým cílem. Pro případ potravinové krize musí být české 
zemědělství v takovém stavu, aby bylo schopno zajistit základní přežití národa. S tím je 
spojena i nezbytnost zpřísnění ochrany zemědělské i lesní půdy, zejména pokud má být 
odnímána natrvalo. V posledních dvou desetiletích se množí škodlivá komerční a rezidenční 
zástavba, zejména zemědělské půdy. V oblasti výkonu veřejné správy je nutno důsledně 
institucionálně oddělit výkon státní správy od územní samosprávy, tedy přerušit 
zhoubnou a nemravnou podřízenost úřednictva nyní vykonávajícího přenesenou působnost od 
podřízenosti politickým reprezentacím obci, měst a krajů. Výrazně rozšířit kontrolní 
pravomoci NKÚ i dalších orgánů, zavedení kontrolních pokladen a opatření proti praní 
peněz. Důsledně zjednodušit a zefektivnit přístup k soudní ochraně práv, zrušit 
neobhajitelná procesní omezení rychlé a účinné soudní ochrany a potlačit neplodný, 
obstrukční procesní formalismus. Jednoznačné posílení ochrany veřejných zájmů při 
výkonu rozhodovací činnosti ve státní správě, tak hanebně przněných a zbaběle opouštěných 
úřednictvem: veřejným zájmem mj. je ochrana zdravých životních podmínek, právo na 
příznivé životní prostředí, ochrana kulturně historického dědictví, ochrana přírody, ochrana 
všech obecných, společných statků, ochrana a výrazná podpora hromadných forem 
dopravy a nutné, důsledné zpoplatnění externalit individuální dopravy. Zavedení 
obecného principu, že občan má právo na účast v každém úředním rozhodování, jehož 
výsledky nebo i nepřímé důsledky se jej mohou přímo dotýkat. Každý volený zástupce 
musí být odpovědný za výkon své funkce a musí být povinen zveřejňovat informace o své 
činnosti. Může být odvolán kvalifikovanou většinou svých voličů. Konečně na všech 
úrovních územní správy (celostátní, krajské, regionální, obecní, v části obce) zavést 
procedury přímé demokracie tak, aby jejich užití mohlo být prakticky účinnou pojistkou 



proti selhávání demokracie zastupitelské. Problémem je určitě nynější oficiální tendence 
rozdělovat dotace na kulturu i mezi ryze komerční subjekty ziskového podnikání v kultuře a 
krátit či přímo potlačovat neziskově založené, veskrze tvůrčí, experimentální a avantgardní 
umělecké snahy včetně nekonvenčních (např. Galerie Artwall, grafitti i další formy 
„pouličního umění“ apod.) a společensky angažovaných a problémových uměleckých 
projektů. Důsledná demokratizace prostředků veřejného sdělování, důsledné oddělení 
veřejnoprávních sdělovacích prostředků od závislosti na politických orgánech a 
partajních vlivech a zvýraznění jejich charakteru veřejné služby.  

Určitě se najdou na stejné úrovni obecnosti další podstatné potenciální systémové požadavky. 
O tomto bychom měli přemýšlet, diskutovat, posléze pracovat na konkretizaci požadavků a na 
rozpracování jejich uskutečnění. Nezbytné je kontaktovat odborníky. Pamatujme: náhoda i 
dějiny vždy přejí připraveným!  

Jak se tedy snažit o přípravu systémových změn? 

Přípravné občanské iniciativy by měly splnit některé důležité podmínky: vznikají a budou 
tvořeny zdola, bez účasti nynějších partají a jejich sekretariátů, bez účasti oficiálních politiků, 
byť momentálně jakkoli opozičních.. Problémem totiž je, že takových iniciativ by nemělo být 
následně po jejich vystoupení užito či zneužito k pouhé podpoře oficiálního establishmentu, 
tedy kterékoli jeho části. Výměna vládní sestavy - jakkoli nyní potřebná - není a nemůže být 
konečným cílem, ale jen prvotní podmínkou pro další, podstatné změny. Ústředním a 
podstatným cílem je prosazení a provedení systémových společenských změn, nikoli tedy 
jen rutinní obměna politických partají a k nim náležejících postav u kormidla moci. 
Taková obměna není nežli opakem systémové změny: je potvrzením neměnnosti daného 
systému. 

Je svrchovaně na čase, abychom se zbavili iluzí, že ti, co vykonávají moc, to dělají špatně, ale 
až „my“ je vystřídáme, tak že se to zásadně změní. To jsou pro někoho ideály, pro jiného jen 
vhodné záminky k usilování o kariéru politického profesionála. Už jen proto, abyste obstáli v 
politické konkurenci, musíte pak začít politikařit - tedy se přizpůsobíte velmi rychle 
pravidlům hry tohoto politického establishmentu. Musíte chtě nechtě užívat běžných 
prostředků a nástrojů politické soutěže. A pokud se vám podaří být zvoleni či jmenováni do 
funkcí, tak válcování vašich ideálů, programových postulátů i vaší páteře dál pokračuje. 
Nepřijetí veškerých pravidel dané hry způsobí, že budete ze hry tak či onak eliminováni. 
Přijetí těchto pravidel bude znamenat, že jste se stali adekvátní součástí daného politického 
establishmentu. Jaká pak systémová změna! Na takové věci koukejte rychle zapomenout! I 
když: politika je z velké části vzbuzováním a šířením nereálných představ, tedy iluzí. Takže 
pokud jste dost šikovní, tak můžete pokračovat ve své původní rétorice a předstírat zásadní 
změny. Pokud se vám povede vyvolat iluzi změn, nebo i jen dostanete do vaší blízkosti 
kterýkoli jev, který by bylo možno alespoň vzdáleně považovat za naplňování vašich 
radikálních idejí, tak jej musíte náležitě nafouknout, prohlásit za svou nehynoucí zásluhu a 
široce zveřejnit jako důkaz toho, že plníte, co jste slibovali. Jenže: právě toto je jen důkaz 
vašeho přizpůsobení a konečného krachu vašich původních ideálů či programových postulátů 
- a také vašeho charakteru. Jde o jejich sprosté, cynické zneužití, jež je ale naprosto adekvátní 
a zcela na místě z hlediska reálných pravidel nemravné, darebácké politické hry. Pokud 
budete bez skrupulí postupovat tímto způsobem, čeká vás nejspíš skvělá kariéra politického 
profesionála v nezměněném prostředí stávajícího politického systému. Dobrou chuť a 
upřímnou soustrast! Krach Strany zelených je aktuálním příkladem neplodnosti vstupu do 
vysoké establishmentové politiky nynějších kvalit a jeho destruktivních důsledků. Čili: touto 



cestou rozhodně nejít. Ale jakou tedy? Neopustit iniciativu zdola se přímo nabízí. V jejím 
rámci pak vyjednávat a vyvíjet tlak právě na politický establishment. Ovšemže ani toto není 
bez úskalí. Jednak je tu stále svůdná nabídka jít blíže výkonu moci a za cenu kompromisů se 
začlenit mezi establishmentové postavy. Má to své výhody statusového vzestupu a také 
hmotné výhody. Můžete uspávat své svědomí třeba tím, že přece volíte účinnou cestu k 
prosazení alespoň něčeho výměnou za kompromisy v ostatku. V iniciativě spočívající v tlaku 
zdola vám nikdo nic nedá, kdežto tady budete hmotně zajištěni a budete mít jiné možnosti. 
Tyto svody nelze podceňovat. Budou tu pořád!  

Ano, budeme pracovat s velice omezenými zdroji. Vedle své obživy, jako amatéři v nerovném 
zápase s politickými profesionály, kteří disponují administrativním, mocenským a finančním 
zázemím, mají řadu profesionálních pobočníků, pomocníků a zřízenců. Mají peníze, reálnou 
moc, špicly, policajty a kriminály, najaté vrahy i ozbrojenou moc profesionálních 
landsknechtů. Vtip je v tom, že ve zlomových, krizových situacích jim to nebývá moc platné. 
Pokud jste dobře připraveni, máte odvahu a cítíte opravdovou podporu ostatních 
spolubojovníků, můžete v rozhodné době ustát i velmi asymetrická střetnutí. Věřte, že víme, o 
čem mluvíme.  

Jaké zásady by měly v takovém širokém hnutí za společenskou změnu – hnutí občanského 
odporu platit? Především vědomí vzniku zdola, přičemž cílem není přeměnit hnutí ve 
formální politickou stranu, tedy standardní součást dnešního politického establishmentu.             
S oficiální mocí se nebratří, s mocí se vyjednává nebo bojuje. Profesionální politiky a 
pracovníky aparátů politických stran mezi sebou nechceme. Struktura hnutí je horizontální, 
síťová, neformální, tedy nejde alespoň zprvu o právnickou osobu, ale o neformální pružnou 
organizační a akční síť. Kolektivním účastníkem nemohou být politické strany, pochopitelně 
ani obchodní subjekty a ani náboženské společnosti nebo církve. Jejich členové samozřejmě 
ano. Musí se hned na počátku v onom zakladatelském jádru vydefinovat cíle, tedy ty 
systémové změny, jež budou prosazovány především a společně. Poté je nutno rozpracovávat 
konkrétní podobu požadavků i způsobů jejich uskutečnění. Nemůže stačit, aby byly nastoleny 
jakkoli správné, nicméně jen obecné postuláty. Čím konkrétněji budou rozpracovány, tím lépe. 
Proto je velmi žádoucí členství či spolupráce odborníků z těch sfér, o jejichž změnu jde. 
Deprimovaných a otrávených odborníků je dost - jen je nutno snažit se je vyhledat a vyzvat ke 
spolupráce. Kolikrát mají docela zajímavé věci již dokonce připraveny v šuplíku. 

Proti dnešnímu zahnívajícímu politickému establishmentu by se tedy mělo postavit široké 
občanské hnutí odporu, organizované přirozeně především jako horizontální struktura. Bude 
muset mít uvnitř připraveny a vydiskutovány požadavky a cíle prvého sledu (odchod vlády, 
předčasné volby do PS) a také hlavní požadavky systémového charakteru, jež bude jednotně 
prosazovat. Takto může v rozhodné chvíli uděřit do selhávajícího politického ústrojí a donutit 
je k akceptaci podmínek jeho vlastní přeměny. Pouze masově podpořené hnutí tohoto 
charakteru je schopno toho dosáhnout.  

Nicméně je pravdou a ověřeným faktem, že takové ad hoc hnutí k prosazení aktuálních 
požadavků je schopné výrazného kumulativního účinku v dané chvíli akutní společenské krize. 
Je ale nutně složené z různých skupin, reprezentujících různé zájmy a představy, je 
nevyhnutelně vnitřně pluralitní, nikoli monolitní. Tedy bude následně velmi náchylné k 
rozpadu, drobení a při opadnutí lidové protestní energie bude rychle slábnout. Nicméně proti 
této tendenci lze postavit do značné míry možný následný vývoj. Varianty jsou v podstatě dvě, 
obě počítají s následnou formalizací hnutí, jež se bude muset transformovat v právnickou 
osobu, případně svazek právnických osob.  



Prvou variantu nazvěme „modelem polské Solidarity“ z let 1980 - 1981. Jde o mohutné 
hnutí operující mimo dosavadní politické struktury a k jejich změně. Samo do konvenční 
politické konkurence nevstupuje a spoléhá na svůj tlak vůči politickým reprezentacím na 
různých úrovních, kterým vnucuje své postuláty změn. Tento styl má své výhody i své slabiny. 
Nebude zde sice tak silná tendence k degeneraci hnutí v součást starých politických struktur, 
ale takto se dají systémové změny prosazovat jen do určité míry. Konvenční partajní politika 
bude fungovat - byť pod tlakem. Je otázkou, zda ke své skutečné změně. Tento postoj by 
mohl být racionální v případě předčasných komunálních voleb, kdy by bylo účelné politickou 
opozici podpořit, ovlivnit její požadavky a po jejím úspěchu ji tvrdě tlačit po cestě změn.  

Ale může to být i dramatičtější. Pokud se lid opravdu v pravou chvíli pohne, mohl by 
pominout parlamentní i jiné procedury a jednat přímo. Je totiž prvotním zdrojem vší moci ve 
státě. Je suverénem, odpovědným jen sobě a dějinám. Není vázán ústavou ani zákony asi tak, 
jak jimi nejsou vázány samy dějiny. Může kupříkladu rozehnat vládu i parlament, vyhnat 
neřádného prezidenta z Hradu a může např. ustavit přechodnou vládní radu, jež připraví 
novou ústavu, návrh systémových změn a nových pravidel svobodných voleb k odsouhlasení 
ve všeobecném referendu... . To by ovšem už byla opravdová revoluce! Zatím to na ni u nás 
moc nevypadá, nicméně jde o jednu z možných variant vývoje. 

Druhá varianta spočívá v transformaci v politické hnutí, jež jednak vyhoví požadavkům 
příslušného zákona, jednak ale bude "politickým hnutím nového typu" a také nástrojem k 
výběru a podpoře vlastních kandidátů do volených shromáždění na všech úrovních politiky. 
Jak toho dosahovat? Zde jsou základní poznatky, jež by mohly být dále použitelné: 

Občanské politické hnutí transformované z onoho občanského hnutí odporu by mohlo 
vstupovat do voleb jako volební strana a své kandidátky by naplňovalo lidmi z různých 
zahrnutých skupin a iniciativ, které v daném volebním regionu působí. Pořadí na 
samostatných kandidátkách by se stanovilo podle umístění v místních primárkách. 
Nezávislost zvolených zástupců na direktivách zkorumpovaných sekretariátů konvenčních 
politických stran by byla hlavním rozdílem proti současné praxi a měnila by zásadně politický 
život a fungování zastupitelských sborů. Různorodost takových zástupců hnutí by nebyla na 
závadu, ale naopak by přispívala k nalézání věcně správného řešení.  

Program hnutí, který může být požadován při registraci podle zákona, by zahrnoval společné 
záměry systémových změn a upravoval způsob, jakým bude v hnutí dosahováno konsenzu při 
řešení společenských problémů. Místo slibů by obsahoval návrhy řešení, na kterých již v 
rámci hnutí došlo ke shodě a dával by vyhlídku, že další návrhy budou respektovat práva a 
potřeby občanů. Ani stanovy hnutí by nepředepisovaly názor, ale jen dodržování Ústavy, 
zákonů a věrnost společným cílům.  

Princip fungování hnutí jako formalizované struktury vyvíjející tlak na politický systém a 
zároveň umožňující přímý vstup občanských představitelů do zastupitelských sborů na všech 
úrovních je něco nového a může to být klíčové jak v počátcích, tak i za dalšího vývoje. Měla 
by vzniknout silná přímá vazba zástupců na voliče v regionu, protože poslance a zastupitele 
by na kandidátku dostávali oni a ne žádný sekretariát. K žádnému ideologickému štěpení 
hnutí by nemuselo docházet, protože hnutí by žádnou ideologii nevyznávalo, mělo by jasně 
vydiskutován a odsouhlasen závazný program systémových změn a vedle toho by zde byly 
přirozeně pluralitní orientace a přístupy jednotlivých zastupitelů, a to by byly názory, pro 
které si je vybrali voliči, kteří zastupitele do volitelné pozice nominovali. Když by zklamal, 



nejen že příště by se už neprosadil, ale odpovědnost za výkon mandátu a prvky přímé 
demokracie by umožnily jeho odvolání.  

Měl by být přijat jakýsi morální kodex členů i zástupců "politického hnutí nového typu", 
kterého bychom se přidržovali. Jeho závažné porušení, zejména nedbání Ústavy a zákonů o 
lidských právech, zrada nebo selhání ohledně prosazování systémových změn by byly 
důvodem k ukončení spolupráce. Přijímání veřejných funkcí by bylo tedy za daných 
podmínek možné a žádoucí (takový aktivista hnutí určitě může být zastupitelem obce, města 
či kraje nebo i pracovníkem výkonných složek - správních orgánů, poslancem, senátorem). 
Měla by být řešena otázka výše příjmu zástupců (nejlépe v přímé závislosti na průměrné 
mzdě), aby se omezil příliv kariéristů a pouze hmotně zainteresovaných lidí, chápajících 
politiku jako soukromé podnikání..  

„Politické hnutí nového typu“ je tedy koncipováno jako organizační forma a brána za účelem 
vstupu občanských iniciativ zahrnutých původně do širokého neformálního občanského hnutí 
odporu do zastupitelských orgánů. S další vývojovou perspektivou snažit se o nový styl 
výkonu moci - pod tlakem společnosti zdola. Zatím není k dispozici žádný jiný alespoň 
vzdáleně použitelný zárodek řešení. Rizik má takové řešení rovněž dost. Takové hnutí bude v 
obležení starých politických struktur s nabídkou všech švindlů a neřestí a pod jejích tlakem. 
Bude operovat v hodně nepřátelském prostředí. Tím důležitější bude jasné definování a 
rozhodné prosazování společných cílů, systémových změn a také pravidel bránících 
sklouznutí do konvenčního partajničení starého stylu. 

Další informace k tomuto modelu "politického hnutí nového typu": Jaroslav Langer:     
Grenzen der Herrschaft – die Endzeit der Machthierarchien, Westdeutscher Verlag, Opladen 
1988. Z této práce vycházejí publikace Josefa Mrázka, zejména lze doporučit jeho článek  
"Jak nahradit politické strany občanským politickým hnutím", Britské listy, 27.12. 2011.  

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

K čemu by rozhodně nemělo dojít 

Neměli bychom dopustit, aby došlo ve chvíli akutní sociální krize k násilným excesům. 
Jakkoli budou mnozí pravděpodobně zcela právem rozhořčeni. Ani kdyby dobyli Strakovu 
akademii nebo po právu vyhnali zákonodárce z jejich zasedacích sálů a restaurací, není tím 
žádná systémová změna zajištěna. Ba právě naopak: takové události by měly za nevyhnutelný 
následek nasazení ozbrojených sborů a vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu nebo 
stavu ohrožení státu podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a suspendování 
veškerých občanských a politických práv. Takto může politická oligarchie krizi velmi účinně 
zvládnout a všechny nepohodlné pozavírat, umlčet či zastrašit. Jakkoli sami uznáváme, že 
dlažební kostka vržená v pravý čas a na pravém místě může být dějinotvorným fenoménem, 
zde bude zapotřebí takové případy nedopustit, i když se o ně určitě budou pokoušet některé 
horké hlavy a také úřední provokatéři - právě aby silové řešení umožnili.  

Daleko účinnější bude sice poklidná, ale rozhodná a masová podpora požadavků a jejich 
prosazení. Daleko účinnější bude reálná hrozba masovou vlnou okupačních stávek, občanské 
neposlušnosti a nakonec v případě nezbytnosti ostrou a neomezenou generální stávkou. I při 
užití těchto prostředků to bude druhou stranu konfliktu velmi svádět k silovým řešením, k 
násilí a represáliím. Tomu riziku se do značné míry nelze vyhnout. Nemá však žádný 
rozumný smysl nahrávat soupeři na smeč. 



Dále je nutno si uvědomit, že spontánně vzniklé iniciativy, ale i jejich síť jsou svého druhu 
nouzovými strukturami, jež zpravidla docela dobře fungují v době akutní krize. Jakmile se 
však krize stane vleklou či latentní anebo skončí, takové nouzové struktury mohou výrazně 
selhávat. Ať již dík únavě aktérů, nebo - a to je velmi závažné - z toho obecného důvodu, že 
ve změněných podmínkách po odeznění akutní fáze krize, se jejich organizační principy a 
způsob fungování stávají neadekvátními, nevhodnými, neodpovídají ani situaci, ani 
problémům a úkolům, jež se na takové struktury nově začnou valit. Zde lze předpokládat silné 
tlaky na přizpůsobení, tedy formalizaci daných struktur a jejich včlenění do existujícího 
institucionálního rámce společnosti, do politického establishmentu. Bude to naléhavý problém 
zejména v situaci, kdy bude nutno dál hlídat moc, zda plní závazky a v případě neplnění ji k 
tomu průběžně nutit. Tady neformální krizové sociální struktury mohou docela výrazně 
selhávat a časem se i rozpadat a zanikat - nebo se formalizovat, byrokratizovat a cestou 
vynucených kompromisů se samy sobě zpronevěřovat. Proto byly výše zmíněny možnosti 
dalšího organizačního vývoje původního hnutí, jež by mohly mimo jiného přispět i k 
překonání uvedených rizik. 

Ovšem úplně největším rizikem je možnost, že k ničemu nedojde. A pokud krize nastane, že ji 
politický establishment vyřeší dříve, než bude možno vnést podstatné požadavky na pořad dne. 
A pokud budou požadavky přece nastoleny, bez opravdu výrazné, masové podpory zdola se 
nic z nich neprosadí. A veškeré prostředky establishmentu budou napřeny k tomu cíli, aby se 
nic podstatného neprosadilo, to je jisté! Naše požadavky jsou vlastně obecně demokratické, 
tedy k zajištění toho, aby ústavně proklamovaný právní stát nebyl jen oplzlým vtipem, aby 
byly naplňovány (ne tedy destruovány) v rámci ekonomických možností funkce moderního 
sociálního státu. Aby volené politické reprezentace byly lépe kontrolovatelné a také aby měl 
lid proti jejich selhávání a darebáctvím reálné prostředky obrany.  

Co dělat tady a teď ?? 

Samozřejmými průběžnými výstupy mohou být kratší tematické texty (články, studie) zvoucí 
a provokující k debatě, jež přitáhne zájemce – lidi, kteří se přidají k iniciativám a propojí se 
na webu. Po proprání v interních debatách by měly být texty publikovatelné v Britských 
listech, Literárních novinách, v časopisech jako je A-kontra, A2 a v podobných periodikách a 
přitahovat další zájemce. Vždy by měla u textu nebo v redakci být k dispozici nějaká 
kontaktní e-mailová adresa či adresa webové stránky. 

A další možnost: za pomoci lidí ze sítě občanských struktur aktivně a cíleně vyhledávat 
ohniska konfliktů a společenského odporu. Navázat s nimi kontakt a v ideálním případě se 
účastnit a pomáhat jim - a to bez snahy je řídit! V čele musí být vždy autentičtí představitelé 
daného protestu. My jim musíme pomáhat svými zkušenostmi, styky a kontakty, praktickou 
podporou a šířením pravdivých informací o věci – nepochybujme o tom, že oficiální masová 
média budou mlčet nebo desinformovat!                                                                              
Taková dílčí ohniska odporu lze čekat tam, kde se oficiální destrukce a její důsledky výrazně 
projeví: kolem odborů a propouštění z práce, zejména v problémových regionech. Bude nutno 
být u toho a jakmile uzraje situace, mít izolovaná ohniska k tomu, aby se navzájem propojila. 
Tak by mohly vznikat zárodky onoho občanského hnutí odporu - jež by bylo schopno v 
pravou chvíli nastolit požadavky systémových změn, podložené širokou lidovou podporou.  

Je nevyhnutelné, aby se každý z vás, vážení čtenáři, snažil aktivně zapojit. Práce je hodně a 
vládní destrukce začíná již zcela prakticky působit. Je nezbytné navazovat kontakty do 
regionů i různých sociálních prostředí (odbory, vysoké školy, publicistika, kultura, kontakt se 



sociálně problémovými regiony, alternativními politickými prostředími).                       
Pamatujme si dobře: příležitost přeje připraveným! Už je tu čas se připravit.                         
Budou vykřikovat, že chceme návrat před rok 1989. Nevěřte jim! Nejen že takový návrat není 
možný – ale my přece chceme pohnout společenským uspořádáním kupředu! Jejich darebácký 
reálný kapitalismus korupčně mafiánského střihu zjevně selhal a musí být změněn! Jejich 
oligarchická nadvláda musí skončit.                                                                                        
Budou nám spílat do populistů. Budou pokládat mlžnou clonu bulvárních pseudotémat a 
nesmyslů. Nenechte se zmást. Musí dojít k opravdovým změnám. To je podstatné.            
Různí političtí spekulanti a oligarchové se budou snažit – se skromností sobě vlastní – se nám 
vecpat do čela. Nevěřme jim! Podporujme svou vlastní, zdola vzniklou a zdola kontrolovanou 
autentickou reprezentaci!                                                                                                  
Pamatujme, že naše pokusy jsou nedílnou součástí občanských demokratických snah v celé 
Evropě a v mnoha dalších zemích světa. Všichni máme proti sobě obdobné protivníky. Naší 
perspektivou je proto také spolupráce a podpora obdobných aktivit v zahraničí.                   
Mějme na paměti, že v tomto textu jde pouze o odhady možného budoucího vývoje, nikoli o 
hotové recepty. Ty v dějinách předem nikdy neexistují. Na mnohé bude nutno reagovat za 
pochodu a mnohé řešit nově, bez precedentů a návodů. 

Ať žije občanská a demokratická revoluce!  V Praze dne 9. ledna 2012 
František Krejča, etnograf 
Petr Kužvart, environmentální právník  
Josef Mrázek, systémový analytik  
František Postupa, stavbař  
Jan Prokeš, úředník   
Štěpán Steiger, politický publicista a překladatel  

Jak nahradit politické strany občanským politickým hnutím 
Josef Mrázek 27.12.2011 
 
 Ať chtěně, nebo nechtěně, podařilo se pomocí rozruchu okolo skonu státníka, jehož dobré i 
nešťastné skutky mají stejně již nezměnitelné následky, úplně odvrátit pozornost od toho, že 
země nevzkvétá a je pěkně prohnilá. Ale pohřební ruch utichl a účinek vánoc vyprchá jako 
vypitá lahev a procitneme obklopeni drsnou skutečností. O tom, co s tím udělat, chci napsat.  

Jsme rozhořčeni, ale nestačí jen vyměnit vládu  

Navráceni na zem zase uvidíme, že rozhořčení občané a rostoucí občanské iniciativy hledají 
způsob, jak zastavit vládu, kterou stále více vnímají jako škůdce bez ohledu na to, jak 
usilovně se stav věcí lhaním zastírá. Valí se na nás změny, které je obtížné vyložit jinak, než 
jako nemravné zvýhodňování bohatých a prosazování zákonů podle objednávky silných 
kapitálových skupin s cílem dostat peníze středních a sociálně slabších vrstev na domácí i 
zahraniční konta těch, kteří asi vládním stranám platí. Ještě posílena se vrací stálá hrozba, že 
přijdeme i o zbytky společného majetku a za všechno, co obstarával stát, budeme draho platit 
soukromým majitelům. Ani clona aktuálních potíží v Evropě nemůže smazat odpovědnost 
vedení státu za špatné hospodaření a devastaci, od tradičního průmyslu po zemědělství, a za 
všeobecný kulturní a mravní úpadek národa.  

Ale nestačí odmítnout vládu, je nutné vyměnit obsah Parlamentu, tato Sněmovna nemůže 
nabídnout přijatelné řešení. Jsou nutné nové volby a nejen to. Hrozí, že po volbách zase 



upadneme do područí politických stran a tak se to bude znova a znova opakovat. Před 
stošedesáti lety Karel Havlíček Borovský napsal o formujících se politických stranách:  

„...vlastně jen jsou dvě politické strany: jedna totiž poctivá a spravedlivá, žádostivá svobody, 
rovnoprávnosti, veřejnosti, pevného práva, druhá zase milovnice nadpráví, despocie, 
libovolnosti a tajnosti. Ona první, strana svobod, drží se pravidla: co nechceš sám trpěti, nečiň 
jinému; druhá strana, despotická, drží se pravidla: ber jiným, hrab pro sebe.“  

Doufal, že strany poctivé se dokáží tak domluvit, aby to vedlo k porážce stran despotických. 
Nestalo se to a po sto šedesáti letech příliš často vidíme zdegenerovaný systém stran 
ovládaných ze stranické centrály bez toho, že by je občané mohli donutit k práci pro 
obyvatelstvo.  

Právě hierarchická mocenská struktura stran umožňuje bohatým zájemcům koupit si potřebné 
strany, nákladnou kampaní a poplatnými medii ohlupit dostatek voličů a ovládnout Sněmovnu. 
V typické straně se příkazy předávají shora k nižším složkám a poslancům. Tak může být 
vyřizována objednávka zajištěná korupcí. Část korupčních peněz potom strana použije k 
oklamání voličů, aby se oslabily méně zkorumpované strany. Ideologie se používá jako 
maskování.  

Jak nebýt otrokem stranického státu  

Čelit uvedenému vývoji působením opozice roztříštěné do množství malých stran se nedaří, 
protože velké strany pošlapaly ústavní princip poměrného zastoupení a protiústavním 
volebním zákonem vyloučily z parlamentu všechny strany a hnutí, které by podle poměru 
hlasů ve sněmovně měly méně než 10 poslanců. Programy malých stran si konkurují často v 
nepodstatném a žádný z nich není tak geniální, aby na sebe strhl dost opozičních hlasů. 
Narušit tento systém je přesto možné. Podíváme se, jak dostat do Sněmovny poslance 
občanského politického hnutí, kteří by se řídili svým svědomím a rozhodovali ve prospěch 
občanů, jak to žádá Ústava ČR, a zůstávali stále v úzké a přímé vazbě na své voliče.  

K tomu účelu založené občanské politické hnutí by se přihlásilo jako volební strana a své 
kandidátky by naplnilo lidmi z různých iniciativ, které v daném volebním regionu působí. 
Pořadí na kandidátce by se stanovilo podle umístění v místních primárkách. Přitom by 
nezáleželo na tom, jak by se daly názory kandidáta označit, ale jakou si získal podporu u 
občanů na základě svého působení v regionu. Nezávislost takto zvolených poslanců na 
direktivách zkorumpovaných sekretariátů obvyklých politických stran by byla hlavním 
rozdílem proti současné praxi a změnila by zásadně politický život ve sněmovně. Různorodost 
poslanců hnutí by nebyla na závadu, ale naopak by přispívala k nalézání věcně správného 
řešení.  

Program hnutí, který může být požadován při registraci podle zákona, by se dotýkal způsobu, 
jakým bude v hnutí dosahováno konsenzu při řešení společenských problémů. Místo slibů by 
obsahoval návrhy řešení, na kterých již v rámci hnutí došlo ke shodě, a dával by vyhlídku, že 
další návrhy budou respektovat práva a potřeby občanů. Ani stanovy hnutí by 
nepředepisovaly názor, ale jen dodržování Ústavy a zákonů a již z tohoto důvodu by hnutí 
nemohlo uzavírat s nikým koaliční smlouvy, protože by nemohlo po svých poslancích žádat, 
aby hlasovali podle smluvních závazků. Bylo by to poprvé, kdy by byla respektována Ústava 
ČR a slib poslance, že bude jednat podle svého svědomí a v zájmu občanů.  



Budoucnost občanských politických hnutí  

Ve stranách rozhodují mocenské zájmy a k tomu je uzpůsobena jejich struktura s dominujícím 
tokem příkazů shora dolů. Hnutí si musí občany získat tím, že hájí věcné zájmy a jeho síla je 
založena na přímé vazbě poslanců a jejich voličů v regionech. Místo příkazů je zde tok 
informací a převážně horizontální komunikace.  

Nová občanská politická hnutí musí odmítnout dotování politických subjektů z veřejných 
prostředků až na nevelký příspěvek za získaný hlas, ten ale by museli dostat všichni, bez 
ohledu na jakékoliv limity. Je nutné vyloučit všechny sponzorské dary od korporací (podniků 
apod.) a dary od fyzických osob musí zákon radikálně omezit. Tak by se mělo zabránit tomu, 
že by se výsledek voleb dal převrátit nasazením velké lživé kampaně.  

Za ušetřené veřejné prostředky by se měl zřídit v každém volebním okrese Dům demokracie 
jako obecně prospěšné zařízení pro poskytování služeb ke svobodné společenskopolitické 
činnosti občanských skupin, iniciativ a organizací. Byly by to prostorově a technicky 
vybavené domy pro setkání, schůze, konference a semináře, dotované státem a přístupné za 
malé poplatky i pro politické strany. Bylo by to místo pro hledání konsensu různých skupin 
formou kulatých stolů a místo pro výběr kandidátů pro primární volby.  

Když lidé budou mít vyhlídku na lepší systém parlamentní demokracie, budou energičtěji 
požadovat nové volby a k těm přijde více voličů. Občanské politické hnutí sice nebude mít 
peníze na nákladnou volební kampaň, ale mělo by na kandidátkách kandidáty známé svou 
aktivitou v daném volebním obvodu. Neporazilo by asi tradiční strany výrazně hned v prvních 
volbách, ale mohlo by zabránit ovládnutí sněmovny nejvíce zkorumpovanými stranami. A 
protože některé strany nejsou úplně pod vlivem korupce, byla by vyhlídka na prosazení 
lepších zákonů. Ovšem s ohledem na strukturu těchto stran by vazba jejich poslanců na voliče 
v období mezi volbami zůstala pochybná, prakticky žádná, a to by mohlo přivést další občany 
do občanského politického hnutí. Jakmile by občanské politické hnutí zesílilo tak, aby mohlo 
sestavit vládu, došlo by ke kvalitativní změně, pokud jde o státní správu.  

Úkolem ministra stranické vlády je uplatňovat moc ve prospěch toho, pro koho strana pracuje. 
U stran a koalicí, které se samy umísťují vpravo od středu, jsou to zpravidla bohatší lidé a 
zejména kapitálové skupiny, které strany vlastní, nebo jim aspoň platí. Zde potom vidíme 
ministry, kteří nepokrytě škodí obyvatelstvu, lžou průběžně a nejvíce před volbami, a 
nemohou ve svém škodění povolit, protože je to objednáno a zaplaceno. Někteří ministři 
hledají cesty, jak potřebám občanů aspoň trochu vyhovět, ale vždy má přednost zlodějská 
objednávka.  

Úloha ministra vybraného občanským politickým hnutím je těžší, protože musí být schopen 
jednat věcně správně. Ale nic jiného se po něm nechce. Tvrzení, že ministři se mohou 
přiklonit k některé části spektra poslanců za hnutí a to se může rozštěpit, není důvodná. Přímá 
vazba mezi poslanci a voliči regionu, kde byli zvoleni, neumožňuje, aby se poslanci a na nich 
závislí ministři odklonili od hájení zájmu občanů. Posílení prvků přímé demokracie by 
zabránilo i krátkodobým selháním.  

Historické ohlédnutí ukazuje cestu  

Při hledání cesty, jak dostat občanské politické hnutí do Sněmovny se nám může hodit 
historické ohlédnutí. V době vlády jediné strany korupce nebyla tím problémem, jako dnes, 



ale poslanci komunistické strany stejně dostávali příkazy vydávané ze stranického centra, ne-
li až z Moskvy, bez ohledu na názor a přání většiny občanů. To vyvolalo dost všeobecný 
odpor a připravilo to půdu pro rychlý rozvoj Občanského fóra po listopadu 1989 jako 
občanského politického hnutí angažovaných nestraníků. Kontaminace jinými druhy účastníků 
byla značná a chyběly zkušenosti. To umožnilo Václavu Klausovi, aby se dal v rozporu se 
stanovami OF za pomoci volebních manažerů zvolit předsedou OF (byl jsem toho svědkem), 
zlikvidoval OF a udělal stranu s podobnou strukturou, jako měla KSČ, a zde začal 
uspokojovat své mocenské ambice.  

Klaus vyměnil zájmy státu za pochvalu od MMF, odmítl držet zločince na uzdě a dal svobodu 
rozkrádání národního majetku. Když jsme přišli o všechno, co se dalo ukrást jednoduše, došlo 
na upravování zákonů, aby se dalo kořistit na jednotlivých občanech. K tomuto cíli se ODS 
spojila s vybranými k tomu ochotnými stranami. Ukázalo se, že některé strany jsou lehce 
prodejné vcelku. Velký kapitál, který potřebuje prosadit své zájmy legislativně, může s hlavou 
hierarchicky uspořádané strany projednat svou objednávku a v případě koalice je ještě 
potřebná dohoda o dělení výtěžku. Opozice tomu čelit nedokázala, protože korupčníci podle 
potřeby posílili lživou kampaň a sdělovací prostředky nepomohly, dostaly se skoro výlučně 
do rukou cizinců a velkých peněz již krátce po začátku privatizace.  

Tímto vývojem jsme během posledních dvaadvaceti let dohnali a předehnali degeneraci 
stranického státu, která již dříve probíhala v západní Evropě. Pamětníci právem připomínají, 
že jako hráz proti tomuto vývoji v České republice stále více chybí takové univerzální 
občanské politické hnutí, jako bylo OF. A navíc, poznání za více než dvacet let pokročilo a 
dnes bychom uměli názorovou různost stoupenců a poslanců občanského politického hnutí, 
která byla OF vyčítána, využít positivně, jak výše naznačeno. Naplnění kandidátek OF podle 
primárek dobře fungovalo v některých okresech již při volbách v roce 1990. Stanovy OF, 
které byly potom schváleny, byly sice jen kompromisem, ale stejně nebyly nikdy uvedeny do 
života, protože stály v cestě Klausovým záměrům.  

Nový lepší způsob politiky leží před námi, stačí ho zvednout  

Selhávání parlamentní demokracie a stranického státu bylo v západní Evropě dobře známo již 
v roce 1989 a vývoj OF vzbuzoval naděje až do doby, kdy se podařilo OF rozbít. Můžeme se 
pokusit na tehdejší naděje navázat. Zůstaly zkušenosti ze vzniku a úkladného rozbití OF a je k 
dispozici teorie občanských politických hnutí, kterou vypracoval český politolog Jaroslav 
Langer, který žil v exilu v Bonu a vydal knihu: Grenzen der Herrschaft – die Endzeit der 
Machthierarchien (Westdeutcher Verlag, Opladen 1988). Langerovu teorii jsem se snažil 
uplatňovat během trvání OF jako člen Rady Koordinačního centra Občanského fóra (KCOF), 
vrcholného orgánu OF, zvolený za Středočeský kraj. Přihlédl jsem k ní také při psaní tohoto 
pojednání.  

Jsem přesvědčen, že stav společnosti a poznání, které je k dispozici, umožňuje založit 
životaschopné občanské politické hnutí odlišné od stran svým horizontálním zakotvením v 
regionech, vyhledáváním kandidátů pro volby podle jejich činnosti ve volebním obvodu a 
odmítnutím jejich řízení příkazy shora. Dalším a klíčovým rozdílem by bylo, že každý 
kandidát by byl volen za to, co nabídl voličům, kteří ho v primárkách prosadili na kandidátku. 
Na ní mohou být spolu i kandidáti s odlišným světovým názorem a přesto nakonec mohou 
dojít ke stejnému, možná optimálnímu, věcnému řešení, rozhodne se až ve sněmovně. K 
odhlasování výsledku by docházelo mnohem snáze, než tvrdí kritici, ale nevědělo by se 



dopředu, jaký bude, protože by se to neřešilo v sekretariátu, ale až ve sněmovně. To by mohl 
být ten hledaný lepší způsob politiky.  

Autor byl v době trvání OF členem Rady KCOF zvoleným za Středočeský kraj  

 

Důchovový systém, který zavádí vláda v ČR, bude katastrofou 

Neměl jsem sice v úmyslu rozšiřovat zprávy o dalších katastrofách ženoucích se na českého 
občana, nicméně, nedá mi to, abych neupozornil na jeden pořad v německé ARD, který byl 
vysílán 9.1. ve 22:45. Pořad se zabývá 10. výročím zavedení druhého německého 
důchodového pilíře, tzv. Riester Rente. Jsou probrány dosavadní zkušenosti s tímto systémem, 
které lze shrnout následovně, píše Petr Škoda: 

• Penzijní připojištění v privátních fondech nepřináší pro nízko a středně příjmové 
vrstvy žádné výhody, spíše ztráty.  

• Systém je podstatně dražší než státní systém průběžný.  
• Výnosy systému jsou v podstatě uměle zvyšovány státním příspěvkem. Odvádějí 

tedy peníze jak ze státního rozpočtu, tak z průběžného pilíře. 

Námitky jsou natolik závažné, že stojí opravdu se nad nimi zamyslet, protože důsledky 
jsou skutečně katastrofální. Relativní klid, který v této oblasti v SRN zatím panuje, je 
zřejmě způsoben tím, že dosud se do systému platí, a penze se zatím nevyplácejí. Jak 
začne první vyplácení, pak zmíněné skutečnosti zasáhnou prakticky celou generaci 
nových důchodců.  Na změny bude ale již pozdě.  

Ne, že by k podobným závěrům nedošla určitá část odborníků v ČR (prof. Potůček, prof. 
Vostatek, Ing. Pikora). Zmíněný televizní pořad ale doplňuje tyto podklady velmi názorně        
o řadu čísel, diagramů a praktických zkušeností.  

Není bez zajímavosti také názorná analýza toho, kam se peníze na důchody ztrácejí i popis,      
v jakých zájmech jednotliví aktéři pracují.  

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

Je načase zrušit nesplatitelné dluhy   
 
Historie ekonomiky je plná příkladů úspěšně nesplacených dluhů, píše v deníku 

Guardian Aditya Chakrabortty.  10.1.2012  Mezi Vánocemi a Novým rokem zveřejnil deník 
Guardian zprávu o tom, že Dimitris a Christina Gasparinatos v řeckém přístavu Patras se 
dostali do takové bídy, že byli nuceni před Vánocemi předat čtyři své děti do sociální péče. 
Řecko je zemí, kde hraje rodina velmi významnou roli. Přesto jsou řecká média dnes plná 
zpráv o nemluvňatech, které matky opouštějí před vchody do klinik anebo o malých dětech, 
posílaných do dětských domovů.                                                                                                 
Když politikové hovoří o evropské hospodářské krizi, o takovýchto skutečnostech se při 
tom nemluví. Přitom opuštěné řecké děti jsou přímou součástí naší dnešní krize.                        
Většina řeckých dluhů jsou historické přísliby, které věřitelům učinily předchozí řecké 
vlády, často za velmi pochybných okolností. Přesto byly Athény donuceny dát přednost 
splácení těchto pochybných dluhů před vytvářením hospodářského růstu a před svými 



budoucími příjmy. Jedním z důsledků této politiky bylo, že děti z rodin, jako jsou 
Gasparinatosovi, byly připraveny o možnost slušného života.  

Totéž se děje v Británii. David Cameron v podstatě nemá jinou politiku než splácet dluhy.  
Ani ne dva roky, poté, co se dostal k moci, jsou nyní nuceni jeho ministři vysvětlovat v 
televizi, proč je v Británii nyní více než milion mladých lidí nezaměstnaných. Desítky studií 
dokazují, že když je mladý člověk na začátku své kariéry nezaměstnaný, poškozuje to trvale 
jeho vyhlídky. Přesto dává přednost vládní politika minulosti, i když to znamená zničení 
budoucnosti. 

Proč? Věřitelé mají peníze, a proto politickou moc. Loni v létě odmítali politikové dopustit, 
aby se Řecku nějaké dluhy odpustili. Nakonec bylo Řecko odpuštěno 50 procent jeho dluhů - 
a ekonomové z MMF odhadují, že se mu mělo odpustit nejméně 75 procent jeho dluhů a tržní 
ceny naznačují, že to mělo být až 90 procent. Avšak bankéři nám vládnou - a ti tvrdí, že žádné 
jiné evropské zemi nebudou její dluhy odpuštěny. 

Přesto je ekonomická historie plná příkladů úspěšného vymazání dluhů. Když nedávno 
oznámila letecká společnost American Airlines, že udělala bankrot a nemůže dál splácet své 
dluhy, dostalo se jí za to od analytiků z Wall Street potlesku. Účelem vyhlášení bankrotu je 
zjistit, jakou hodnotu má zbývající podnik a zda se dá provozovat dál. Banky a ostatní věřitelé 
dostanou jen část svých úvěrů a firma dál funguje. 

Totéž se týká států. Režimy, které byly poraženy v revoluci, nesplácejí své dluhy. Ani země, 
které prohrály války. (Když jsou donuceny své dluhy splácet, jako se to stalo s Německem po 
první světové válce, následují děsné věci.) Za posledních dvacet let aktivisté úspěšně 
přesvědčili svět, aby byly odepsány dluhy chudých zemí v Africe. Jiné státy, jako Ekvádor či 
Argentina nebo Island prostě oznámily, že nejsou schopny splatit všechno, co dluží. 

V konečném důsledku je půjčka společenskou dohodou a jako každá dohoda, i půjčka se 
může nově vyjednat. Před časem archeologové objevili první právní kontrakt v Lagaši, v 
dnešním Iráku. Je starý 4400 let a je vyřezán do cihel chrámu v Mezopotámii.                  
Je to kontrakt o zahlazení dluhu.  

Tvrdí se, že země, které nesplatí své dluhy, už nikdy žádné půjčky nedostanou. Avšak i 
ekonomové MMF argumentují, že "ekonomické dopady jsou často významné, ale jen 
krátkodobé - jejich efekt málokdy trvá déle než tak dva roky."                                            
Jestliže budeme i nadále ochraňovat bohaté na úkor chudých a vracet se do minulosti 
namísto, abychom utvářeli budoucnost, tato dluhová krize se bude jen dál systematicky 
zhoršovat.  

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

Hrst osobních vzpomínek na Václava Havla, ale 

nejenom na něho                        Daniel Strož 3.1.2012 

Rozhovor s Danielem Strožem, exilovým vydavatelem Havlových her, zaznamenal Karel Sýs 

Sledoval jsem skutečně všechno, co se v posledních týdnech událo v médiích kolem úmrtí 

Václava Havla. Nenašel jsem ale nikde jediné vyjádření od tebe. A ani o tobě se nikdo 

nezmínil slovem, přestože přece musí být známo, že jsi byl kdysi s Havlem v poměrně 



čilém styku a v Mnichově vydal tiskem několik jeho divadelních her. Můžeš mi k tomu něco 

říct? 

No, nejspíš jsem asi se svou „trochou do mlýna“ k Havlově osobě vyčkával, až přijdeš 

ty, s tímhle rozhovorem…  

Ale teď už úplně vážně: Já jsem také sledoval onen mediální humbuk, bylo to snad až 

znásilňování veřejného mínění! Skutečně hrůza. Napřed se – a to je v této zemi dávnou 

tradicí – k Havlovu úmrtí vyslovovali lidé, kteří s ním za jeho života nic do činění neměli 

anebo se k němu v minulém režimu stavěli i zády. Pak teprve s odstupem hodin 

následovala skupinka z těch, kteří mu byli opravdu blízcí a zůstávají ještě naživu.                   

Já jsem nikdy žádným Havlovým kamarádem nebyl, spíš v osmdesátých letech po 

určitý čas a jenom do určité míry jeho sympatizantem. A to až do doby, než mě jako 

člověk a poté i v roli prezidenta, zklamal. Pozůstatkem toho tehdejšího několikaletého 

vzájemného kontaktu zůstávají mnou tři knižně vydané jeho divadelní hry. Tím myslím v 

mém nakladatelství Obrys/Kontur-PmD. Byly to Largo desolato, Pokoušení a Asanace. 

Všechny mezi lety 1985 až 1988. 

Abych ale odpověděl na celou tvou otázku: Není tomu tak, že by se o mně v souvislosti 

s Havlem v těchto dnech vůbec nikdo nezmiňoval! V Lidových novinách zveřejnil 

pohotový Petr Zídek rozsáhlou recenzi nedlouho před Havlovou smrtí vydané publikace, 

sestavené z dopisů, které si vyměňovali Václav Havel s Vilémem Prečanem (V. Havel – 

V. Prečan: Korespondence 1983-1989. Vydalo Československé dokumentační středisko 

v Praze – pozn. aut.). Recenzent zaznamenává, že v knize lze nalézt i „řadu 

kritických poznámek o osobách, s nimiž Havel i Prečan spolupracovali, např. o 

Erazimu Kohákovi, Jánu Mlynárikovi, Danielu Strožovi, Petru Uhlovi, Františku 

Janouchovi…“ atd. Takže přece jenom cosi…  

Jak jsi to myslel s tím, že je tu tradicí, aby nad rakví význačného člověka hovořili lidé, kteří 

s ním za jeho života nebyli v souznění, nebo k němu byli dokonce nepřátelští? 

To snad ví v tomto státě opravdu každý, že Havel a Klaus si nebyli sympatičtí, že 

spolu nevycházeli a velmi často si odporovali. Přesto teď prezident Klaus nad 

svým předchůdcem Havlem ronil pomyslné slzy, které nemohly být jiné než 

krokodýlí. Podobně tomu bylo ve čtyřiadevadesátém roce při pohřbu Karla Kryla. 

Tam skutečností znalí pozůstalí museli snášet výlevy Ivana Medka, kterého Karel z 

hloubi duše nenáviděl. Medkovi přece také kromě jiných morálních poklesků 

vyčítal jeho údajné americké agentství. – A mimochodem: Na Krylův pohřeb se 

Havel nedostavil, což asi bylo správné, trápilo ho zřejmě nečisté svědomí. Mohli 

bychom jít ale třeba i hlouběji do historie, k pohřbům Gottwalda, Zápotockého…  

Ty si na ta léta pamatuješ? 



Jak by ne! Pamatuju si už pohřeb prezidenta Edvarda Beneše, stáli jsme s 

maminkou v davu na nábřeží, někde poblíž kavárny Slavie. Bylo mi pět let a ten 

pláč a vzlykot lidí se mi vryl do paměti. Loučili se s ním vlastně jako s 

pokračovatelem Masarykovým, kterým on vůbec nebyl. Také prezidenta Klementa 

Gottwalda ve třiapadesátém roce lidi spontánně oplakávali a myslím si, že chvíli 

předtím truchlili dokonce o něco víc, když přišla zpráva o úmrtí generalissima J. V. 

Stalina. Vyhlašovalo se to nepřetržitě městskými tlampači a mnozí Pražané přitom 

propadali davové hysterii, ženy na ulici i omdlévaly. Byl jsem z toho jako kluk dost 

vyjevený. A oficiální řečníci ho vynášeli jako nějakého boha, aby ho – v podstatě titíž – 

zanedlouho zase zavrhli. Množství slzí teklo taky při pohřbu prezidenta Antonína 

Zápotockého. Dneska se o něm píše už pouze v souvislosti se zatajením tehdejší 

měnové reformy, ale proč se s ním dojatí občané v ulicích i jeho političtí souputníci loučili 

jako by snad patřil rovnou do jejich rodin, o tom se zarytě mlčí.  

Nepochybuji, že i v těch dobách, o kterých teď mluvím, existovali zrovna jako dnes 

jedinci, jimž pohřby státníků neříkaly nic, prostě k těm událostem byli lhostejní. Dát 

veřejně najevo svou lhostejnost, nebo dokonce snad – nedej bože – jakési opovržení, za 

takové jednání hrozily tvrdé postihy. V současné české demokracii, jíž se zdejší režim 

zaklíná, tomu ovšem není o moc jinak. Trestá se tu pro změnu tím, že se zruší 

internetové stránky seskupení, která odmítají za Havla tesknit, smažou se negativní 

postoje jednotlivců na webu a veškerá ostatní masová média unisono veřejnosti 

lživě vnucují, že „národ“ stojí pevně sevřen jako jeden muž za Havlovou rakví. Ve 

skutečnosti nejde ovšem o nic jiného, než o výraz pověstného českého sklonu k 

manipulacím. Toho sklonu, který též zabraňuje vyváženému pohledu na vlastní 

současnost, neřeknu-li potom na dějiny. Dovedu si představit, že by Havel ze svého 

teatrálního pohřbu, kdyby to šlo, načerpal téma na novou absurdní divadelní hru. 

Ta by se možná mohla nazývat Truchlení anebo Pohřbívání.  

Měl bych se teď asi zeptat, v čem tě Havel „jako člověk a prezident zklamal“, jak jsi říkal na 

počátku, nebo proč si myslíš, že ho „trápilo nečisté svědomí“, že nešel na pohřeb Krylovi. 

Ale k tomu se jistě dostaneme později. Chtěl bych napřed vědět, jak ses k Havlovi vlastně 

dostal, co tě přimělo vydávat jeho hry v nakladatelství, které se věnovalo téměř výlučně 

poezii. 

Tady, prosím, zadrž! V mém mnichovském nakladatelství Obrys/Kontur-PmD jsem se 

nevěnoval výlučně veršům, to jsou pozdější tuzemské fámy. Vycházely tam i jiné literární 

žánry. Kupříkladu prózy Ivana Binara, Jana Herbena, Maxe Mannheimera, Vlastimila 

Třešňáka anebo dokonce i romány pro mládež Jaroslava Foglara. O ty si psali nejenom 

mládenci a dívky z tehdejšího Československa, ale třeba právě i Václav Havel, zpěvák 

Pavel Bobek nebo Miloslav Šimek a další lidé známých jmen, na která si teď v rychlosti 

nevzpomenu… Knihy ode mne dostávali samozřejmě zadarmo.  



Takže promiň. Vraťme se ale k položené otázce… 

Co se týče Havla, musím předeslat, že byl v sedmdesátých a ještě počátkem 

osmdesátých let osobou, kterou československý politický exil nijak 

neupřednostňoval. U jeho levicové, ale ani pravicové části neměl žádnou zvláštní 

důvěru a tím pádem ani oporu. Ti pravicoví mu – hlavně pak po vzniku Charty 77 – 

vyčítali, že je prakticky beze zbytku obklopen reformními komunisty z roku 1968, 

levicoví zase buržoazní původ a kolaboraci s nacisty jeho rodinných příslušníků. A 

všem těm postarším osvíceným exulantským pánům dohromady pak vadily 

Havlovy styky s podivnými, z jejich pohledu bezprizornými živly, slučujícími se v 

tzv. undergroundu.  

Někdy na rozhraní let 1979-80 mě Jiří Pelikán, s jehož Čs. socialistickou opozicí jsem 

volně spolupracoval, upozornil na existenci Dokumentačního střediska v Hannoveru. 

Vysvětlil mi, že tam historik Vilém Prečan soustřeďuje veškerou domácí samizdatovou 

produkci, která se do Německa pašuje přes hranice z ČSSR. A požádal mě přitom, jestli 

bych tyhle věci nepřebíral v mnichovském bytě dalšího historika Karla Kaplana. Slíbil 

jsem to příteli Pelikánovi a od té doby vypravoval za pomoci jednoho svého 

spolupracovníka na Prečanovu hannoverskou adresu desítky balíků. Odvážel jsem je ve 

svém autě a platil za ně poštovné ze svého. Trvalo to tak po určitý čas, ale mělo to pro 

mě i jednu přednost: S Prečanovým souhlasem jsem si mohl ze samizdatových 

svazků vybírat, co mi bylo libo.  

Takhle v mém nakladatelství začala vycházet tiskem básnická díla, jako třeba Seifertův 

Deštník z Piccadilly, nebo Šiktancův Český orloj… O povolení k tisku a honorářové 

záležitosti se staral zčásti Prečan, ale hlavně profesor František Janouch, šéf Nadace 

Charty 77 ve Stockholmu, který spoustu těch knižních titulů i finančně dotoval.       V 

exilových knihách mnohých samizdatových autorů, kteří přece jenom nebyli tak 

odvážní, jak se tvářili po převratu, se používalo formulky „vychází bez vědomí 

autora“, čímž se mělo předejít jejich postihu. Během doby mne někteří autoři 

oslovovali už také přímo – kupříkladu Jaromír Hořec, nebo Jaromír Šavrda – a těm jsem 

pak vyplácel honoráře prostřednictvím firmy Alimex, která zařizovala, že peníze, tedy 

tuzexové poukázky, jim docházely poštou rovnou do domu. Podrobnosti o mé spolupráci 

s Janouchem si může zainteresovaný čtenář vyhledat v publikaci Václav Havel, František 

Janouch: Korespondence 1978-2001. (Vydalo nakladatelství Akropolis, Praha 2007 – 

pozn. aut.).  

S návrhem, abych vydal hru Václava Havla, přišel Vilém Prečan. To už jsme si spolu 

více méně pravidelně telefonovali, vyměňovali poštu. Zhruba na podzim 1984 mi nabídl 

Havlovo Largo desolato s tím, že „panu Václavovi“ se moje knižní produkce velmi 

zamlouvá, především také kvůli tomu, že v ní texty vycházejí bezchybně a knihy v ní mají 

profesionální úpravu. – No, a mně se zase naopak zamlouval manuskript Larga, proto 



jsem jej k vydání bez dlouhých cavyků přijal. Netušil jsem tenkrát ještě, že Havel tu hru 

už předtím nabízel Josefu Škvoreckému, který mi později k tomu rádoby bezelstně 

napsal: „Díky, Dane, že jsi tu Havlovu věc vzal na sebe. My už jsme doteď vydali 

Havlovy hry z let 1970-1976 a také jeho Dopisy Olze, takže máme docela 

přehavlováno.“  

Largo desolato, jak vím, vyšlo u tebe v roce 1985 a ty to zdůvodňuješ tak, že se ti text líbil. 

To je mi poněkud málo. Navíc jsi někde popisoval, jak ses rozlítil, když ještě těsně před 

distribucí knihy přetiskl celou hru Pavel Tigrid ve Svědectví. To tě od další spolupráce s 

Havlem neodradilo? 

Neodradilo, věřil jsem Havlovi i Prečanovi, kteří se dušovali, že s tím nemají nic 

společného. Že se Tigrid nějakým jim neznámým způsobem neautorizovaného 

opisu Larga zmocnil, čili zcizil jej a autor nestačil dost rychle zareagovat. Tigrid byl 

pro exil poměrně záhadnou figurou a dost si tuhle imidž o sobě i pěstoval. Říkalo 

se mu „agent všech rozvědek“ a nějaké férové jednání se od něho nedalo očekávat. 

Sám Havel o Tigridovi v dopisech nemíval zvlášť dobré mínění, hlavně také kvůli 

jeho odlišnému politickému směřování. Havel totiž platil za levičáka, nesčíslněkrát 

to o sobě zdůrazňoval. O to víc mě potom po převratu překvapilo, že si Tigrida vzal 

k sobě na Hrad a umožnil mu „vypracovat se“ dokonce až do postu ministra 

kultury.  

Předhazuješ mně, že ke hře nedodávám víc, než „líbila se mi“. Tak já to tady poněkud 

rozvedu: Ke čtení divadelních her jsem měl totiž kladný vztah už od nejútlejšího mládí. 

Asi tak zhruba od deseti let. Nejenže jsem vlastnil třeba souborné vydání her Voskovce a 

Wericha, ale bylo mi dáno přelouskat i nejrůznější další hry, klasické i moderní, neboť 

jsme v Praze bydleli v sousedství nakladatelství hudebnin a divadelních libret, odkud mi 

dávali zdarma ode všeho, co jsem – jak se říká – unesl. Miloval jsem tohle čtení, jitřilo až 

neskutečně mou fantazii, mnohé kusy jsem si v duchu často i inscenoval. Vilém Prečan 

pochopitelně nemohl tušit, že se svým nápadem padl na člověka, který má k divadelnictví 

takový přístup.  

Zatímco Tigridovi tenkrát jeho pirátský kousek, kterým mně coby vydavateli hry 

uškodil, prošel zcela hladce, na mne se obrátil jistý pan Klaus Juncker, který byl 

Havlovým literárním agentem v nakladatelství Rowohlt Verlag v Hamburku. Nějak se 

nemohl smířit s tím, že Largo desolato vydávám a dodnes mám pocit, že ze mne chtěl 

vytřískat nějaké peníze. Vyjednával jsem s ním dost ostře, spor ale nakonec vyřešili 

Havel s Prečanem. A když pak knižní Largo bylo venku, obdržel jsem slova díkůvzdání 

nejen od Havla, ale i od Junckera, jenž přiznával, že v jeho německém nakladatelství by 

se hře v tištěné podobě nemohla věnovat taková péče. Z toho pak nějak automaticky 

vyplynulo, že jsem byl požádán i o vydání dalších her. Bylo to Pokoušení a poněkud již 

slabší Asanace.  



Z tvého vyprávění jsem vyrozuměl, že jsi byl s Havlem v písemném styku, hlavně tedy 

nejspíš prostřednictvím Viléma Prečana. Poznal ses vůbec s Havlem osobně? 

Prečan byl po léta prostředníkem, přes něhož mi docházela převážná většina Havlovy 

pašované pošty z Československa. Některé dopisy mi však přicházely i dalšími 

utajovanými kanály. Nejenom ty od Havla, ale i od jiných disidentských tvůrců. Teprve 

mnohem později, když se už domácí politická situace rozvolňovala, přišla na řadu také 

regulérní pošta, ale hlavně se hojně využívalo telefonu. Od Havla jsem obdržel číslo jeho 

domácí telefonní linky a přibližný rozvrh časů, kdy mám z Mnichova do Prahy volat. Přes 

telefon jsme s Havlem udělali například korektury Asanace, trvalo to asi hodinu. Tenhle 

telefonát jsem tehdy s jeho vědomím z technických důvodů nahrával, a tu kazetu 

uchovávám samozřejmě do dneška.  

Promiň, že tě přerušuju, ale napadlo mě, že musíš mít za ta desetiletí spousty zajímavých 

dokumentů v archivu… 

Tak to mám tedy opravdu. Určitě je to několik tisíc dopisů, mnohdy od význačných 

osobností, k nimž naposledy přibyly i ty, s nimiž jsem spolupracoval v Evropském 

parlamentu. Havel tenkrát pod svůj podpis v dopisu ještě nekreslil srdíčko, ale dával 

tam takové dětské razítko zobrazující psíka s kostí. Mám ale třeba i takové kuriozity, 

jako je vysušený list ginkga z posvátného stromu Vontů, ten od asijských Foglarových 

nadšenců. Anebo originální sadu ručně vyráběných pohlednic kolážisty Jiřího Koláře, 

které mi s nejrůznějšími přípisy posílal z Paříže. Také spoustu Krylem rýpaných linorytů. 

A protože jsem už ve věku, kdy je zapotřebí zauvažovat co s tím vším, rozhodl jsem, že 

všechno uložím v archivu Bavorské státní bibliotéky v Mnichově, společně s veškerými 

vlastními knihami a písemnostmi, a také kompletní sadou těch knih, které jsem kdy vydal. 

Pro tuhle zemi totiž nic z toho nemá cenu, propadla se do kulturního barbarství, k 

němuž lze jen ztěžka hledat obdobu. Je to z velké části taktéž jedna z Havlových 

„zásluh“.  

Vraťme se zpět k tvým osobním setkáním s Václavem Havlem. Kolik jich vlastně bylo a jak 

probíhala? 

Zrekapituluju to tak nějak popořádku, jak se ta setkání postupně uskutečňovala. Vůbec 

poprvé jsme se tedy s Havlem osobně setkali na schodišti pražského Špalíčku, kde sídlilo 

Občanské fórum. Do Prahy jsme s manželkou přijeli dva dny po vánočních svátcích 1989 

a písničkář Jiří Dědeček nás ubytoval na Václavském náměstí, v hotelu Evropa. Chtěl se 

mi tím, jak tvrdil, revanšovat za přenocování v Mnichově, kam za mnou v létě 1989 přijel 

se svou ženou Terezou Brdečkovou a odvděčit za knihu, kterou jsem mu předtím vydal. Z 

hotelové recepce jsem pak hned odpoledne telefonoval k Havlovým do bytu a sluchátko 

vzala paní Olga, která mě okamžitě po hlase poznala. Vyzvala mě, abych přišel rovnou k 

nim, ačkoliv je prý všechno poněkud ve zmatku.  



To, čeho jsem byl pak u Havlů svědkem, mě docela zviklalo: Nepředstavitelná 

mačkanice lidí, asi „revolucionářů“, mezi nimi spousta zahraničních novinářů a 

všude kolem mraky cigaretového dýmu, lahví a sklenic tvrdého alkoholu. Po 

skříních, na gauči poházené celé štůčky bankovek v nejrůznějších měnách. Když 

jsem v té tlačenici paní Olgu konečně našel, řekla mi, že Václav mezitím odešel do 

Špalíčku. Vrátil jsem se tedy zpět a potkal se s ním na těch schodech, jak jsem říkal, 

protože už zas někam odcházel. Havel byl očividně vystresovaný, a když jsem mu 

předával pár výtisků nejnovějšího čísla Obrysu, exilového časopisu, který jsem 

tehdy vydával, ušklíbl se nad svou fotografií na obálce, která se mu očividně 

nezamlouvala. Na to mě přímo vyzval, abych se nějak rychle rozhodl, co chci po 

svém návratu dělat, protože prý na tom všem, co se událo, mám spoustu zásluh. 

Odpověděl jsem vyhýbavě, to také proto, že jsem ještě žádný návrat neplánoval a 

rozloučili jsme se s přáním do Nového roku.  

Druhé naše setkání následovalo hned za pouhých několik dnů. To Havel už coby 

čerstvě zvolený prezident ČSSR, na jejíž socialistickou ústavu přísahal, odletěl se 

svým doprovodem na první zahraniční návštěvu. K údivu mnoha 

československých občanů to bylo však do Německa a hlavně před tím, než by byl 

navštívil Bratislavu. Napřed vedla jeho cesta do Bonnu a odtud do Mnichova, kam ho 

následovala opět celá německá vládní garnitura včetně tehdejšího kancléře Kohla a 

prezidenta von Weizsäckera. Byl jsem na ten mnichovský slavnostní akt přizván a 

zažil při něm další velký šok, tentokrát z bezbřehého politického diletantismu 

nejenom ovšem Havla, ale doslova všech jeho přítomných druhů: Čalfy, 

Dienstbiera, Kocába, Vondry, ale i Uhla a také ostatních, na jejichž jména si už 

nevzpomínám. Ve srovnání s německými politickými profesionály se mi tam jevili 

jako smečka nějakých vinárenských flamendrů. Sympatická mi byla jen spisovatelka 

Eda Kriseová, která zastávala úlohu jakési Havlovy našeptávačky a podstrkovačky 

taháků, aby vůbec věděl, co má přítomným novinářům odpovídat.  

Během následného slavnostního přípitku mě pak Václav Havel rozjařeně oslovil 

„jé, můj pan nakladatel je tu taky“ a zajímal se opětně o to, čemu se chci do 

budoucna věnovat, když už nebude zapotřebí vydávat exilovou literaturu. Vzápětí 

mi navrhl, abych, až budu v Praze, neprodleně zašel na Hrad za výtvarníkem Joskou 

Skalníkem, jeho tehdejším důvěrníkem a poradil se s ním o podrobnostech. Dal jsem se 

v ten podvečer pak ještě do krátkého hovoru s Jiřím Dienstbierem. Vzal jsem ho za 

loket a odvedl k velikému oknu vyšňořeného sálu. Venku na chodníku postávala 

dost hlučná skupina slovenských separatistů, oddělená ulicí od davu nadšených 

československých krajanů, provolávajících Havlovi slávu. Ti Slováci měli na 

transparentech hesla, požadující rozdělení státu. Dienstbier je pár vteřin pozoroval 

a pak se ke mně obrátil a řekl: „Jen přes naše mrtvoly, jinak ne.“ A já už jenom 

špitnul: „Bude průser, Havel měl přece jenom jet v první řadě na Slovensko.“  



Využil jsi Havlovy tehdejší nabídky a zašel za Skalníkem na Hrad? 

Ale ano, zvědavost zvítězila! Byl jsem tam potom dokonce několikrát. Vysedával 

jsem se Skalníkem a myslím, že také s Jiřím Křižanem, ale i s jinými… Jejich jména 

už nevím. K ničemu konkrétnímu to ovšem nevedlo. Připadalo mi, že Hrad okupují 

jacísi zastydlí hippíci, z nichž nikdo nevěděl a snad ani netoužil vědět, co má být 

dál. A ani je to nijak nezajímalo. Vychutnávali si prostě jenom svou hvězdnou chvíli 

a dávali si přitom důkladně do nosu. Hlavně alkohol. Na Hradě prostě panoval 

vyložený bordel…  

Ve stejnou dobu jako já na Hrad také pravidelně docházel Pavel Tigrid. Míjeli 

jsme se spolu občas na chodbách a ke všemu ještě bydleli ve stejném hotelu. Ten 

hotel se jmenoval Budovatel, dnes je z toho, myslím, nějaká herna s nočním 

pajzlem, což považuju pro dnešek za příznačné. Tam jsme na sebe s Tigridem 

naráželi navíc ještě ve výtahu, ale i u snídaně. Vídávali jsme se v tom krátkém čase 

tolikrát, jako nikdy předtím během mých dvaceti exilových let.  

Pokračujme s těmi setkáními… 

Ke třetímu vzájemnému setkání došlo při předpremiéře Larga desolata v Divadle 

Na Zábradlí buď koncem roku 1990, nebo začátkem 1991, teď už to nevím přesně. 

Havel mě tam vzal kamsi stranou a vynadal mi, že jsem podstoupil tiskové předlohy 

všech tří jeho her Karlu Srpovi a Joskovi Skalníkovi, kteří je vydali v jednom 

svazku. Upozornil mě, že ta kniha vyšla v závratně vysokém nákladu, a že z toho 

ani jeden z nás dvou neuvidíme jedinou korunu. Namítl jsem, že ta fotosazba byla 

mnou poskytnuta bezúplatně, a to poté, co mě oba ti pánové ujistili, že jednají s 

jeho vědomím. A že jsem jim důvěřoval, protože v případě Skalníka se jedná 

vlastně o jeho osobního tajemníka. Havel s mou odpovědí ale nebyl spokojen, 

zabrumlal pouze cosi v tom smyslu, abych nic podobného do budoucna už nedělal.  

Než dojdu k svému poslednímu setkání s Václavem Havlem, chtěl bych ještě, než na to 

zapomenu, připojit několik postřehů z té pražské předpremiéry. Něco k té atmosféře, 

která tenkrát v tom divadle panovala…  

Tak prosím, jen povídej! 

Hlediště bylo zaplněné k prasknutí, takže někteří návštěvníci, ačkoli vpuštění do 

divadla, zůstávali ve foyeru a u baru. Čili hru ani neviděli. A ti, co ji mohli sledovat, 

zažili si představení neuvěřitelného patolízalství, jaké je možné jen v těchto 

končinách. Herci – mezi nimi Bartoška, Preissová, Přeučil, Dlouhý – své role až 

úděsně přehrávali a plazili se skoro po jevišti, zatímco diváctvo složené z 

Havlových blízkých přátel i donedávna vyložených nepřátel reagovalo na každý i 

nejdrobnější štěk doslova frenetickým potleskem. A pakliže někde nereagovalo 

zrovna dostatečně, vztyčil se pokaždé Jiří Kodet, který seděl uprostřed hlediště a 



výkřiky „bravo, bravo“ diváky k dalšímu potlesku vybízel. Někdy i poznámkami, 

které vyznívaly dost obhrouble. Také mně se dostalo za to, že jsem dost silně 

netleskal, několika štulců od divačky, která seděla za mnou. Vzpomínám na tu 

událost nyní záměrně a právě v souvislosti s Havlovým pohřbem.  

Takže nyní přijde setkání s Havlem v pořadí čtvrté. Nepletu se? 

Nepleteš, počítáš správně. Poslední moje setkání s Havlem se odehrálo na jaře 

1993, krátce po jeho znovuzvolení prezidentem pahýlu, který zbyl z původní 

společné republiky Čechů, Moravanů a Slováků. Stalo se tak v Bonnu, kam si Havel 

pravděpodobně vyrazil pro nějakou novou radu svého velkého přítele, prezidenta 

von Weizsäckera. Odpoledne pak probíhal slavnostní program na bonnském 

velvyslanectví, z minulých dob pojmenovávaném „bunkr“. Pro jeho masivní 

architekturu z betonu. Přijeli jsme tam s manželkou na výslovnou žádost Jiřího 

Gruši, který teď už jen půlce té budovy – z jedné strany na štangli trčela česká a z 

druhé slovenská vlajka – tou dobou šéfoval. Tady už šel pan prezident ke mně na 

odstup, protože mu nevoněla kritika, kterou jsem v tisku zveřejňoval na jeho 

adresu. Odmítl dokonce podepsat i jednu jeho vlastní knížku, podstrčenou mi 

jakousi přítomnou dámou, která si netroufla ho o to sama požádat. Trapnou situaci 

ale vyřešil Gruša a já jsem si pak šel chvilku povídat s paní Olgou, která se zdála 

být nějaká nesvá a svěřovala se mi s některými dost soukromými  příčinami  jejich  

manželského  rozkolu.  

Pohoštění na ambasádě bylo už v plném proudu, když se znenadání v hale 

objevila  nejméně dvacetičlenná skupina sudeťáků, poskládaná z postarších mužů 

a žen. Obklopili okamžitě prezidenta a jeden přes druhého mu vyjadřovali vděk za 

to, co pro ně udělal a jistě ještě udělá. Gruša se postavil za Havla a do ucha mu to 

všechno překládal. Pak nastala ta nejtrapnější fáze, na kterou nezapomenu do 

konce života:  Někteří z těch lidí poklekali na zem a líbali mu ruce! Právě vzniklá 

samostatná Česká republika v nich asi vzbuzovala naději, že bude něčím jako 

protektorát Böhmen und Mähren. Otočil jsem se překvapeně k Olze Havlové a 

vyčetl z jejího pohledu, že jí to nebylo vhod. Mnou to ale otřáslo natolik, že  jsem  s  

Havlem  a  jeho  politickými  čachry  nechtěl  mít  definitivně už  nic  společného.  

Říkal jsi, že tou dobou už vycházely tvé články, ve kterých se objevovala Havlova kritika. 

Já o tom samozřejmě vím, pracovali jsme spolu, ale přibliž to čtenářům. 

Víš co, zestručním to trochu, a to se dá jenom básní. Takhle zněla jedna, kterou jsem 

zrovna tenkrát publikoval: Snad půjde dřív, než zhyne země, / kterou si vybral ke 

svým hrátkám. / Ve které zasel hnusu sémě, / a k NATO vehnal syny matkám. // 

Snad půjde dřív, než napadne ho / dát ještě víc milostí vrahům. / A než z života 

vylhaného / podlehne ohavnějším svodům. – A tak dále, ještě to pokračovalo. Také 



Kryl svými písňovými texty kritizoval tu „havlárnu“ a upadl kvůli tomu v nemilost. 

Tím, že mu Havel nepřišel na pohřeb, prokázal jenom, že si svých poklesků byl 

vědom. Že dobře cítil, do jaké míry propadl svodům politické moci, kterou si hodlal 

udržet za každou cenu. Dokonce se o ni bál a začal se i zbavovat svých 

potenciálních konkurentů. Při zemi ho držela jenom jeho manželka Olga, která mu 

často oponovala. Škoda, že odešla tak brzo.  

Havla bych přirovnal k jakémusi zpupnému puberťákovi, který rodičům dělá 

naschvály, protože se k němu nezachovají pokaždé úplně tak, jak by si 

představoval. Mluvíval sice o pravdě, ale často lhal. Kupříkladu už od začátku v 

tom, že chtěl být prezidentem jen na přechodné období, ale šlo mu ve skutečnosti 

pouze o to, aby vyšaltoval Dubčeka. Adoroval lásku, ale sám ve vztahu podváděl, 

kde jenom mohl. Říkal, že ho restituce nezajímají, ale docílil skrze ně miliardového 

majetku. A jestliže z jeho úst vyšlo slovo o míru, vzápětí je pokazil souhlasem s 

„humanitárním bombardováním“ Srbů. A podporou Bushových válek. Anebo také 

podporou dalajlámy, přestože tím škodil obchodování s Čínou. Nemíním tu rozvádět 

všechno, v čem si protiřečil, snad jenom ještě připomenu jednu lež, kterou o sobě mohl 

vyvrátit: Neonemocněl totiž v kriminálu. Svůj těžký zápal plic si uhnal počátkem září 

1989, když silně opilý, kdesi u Havlíčkova Brodu spadl do hlubokého potoka, v 

němž málem utonul.  

Ještě bych od tebe závěrem chtěl slyšet, co bys lidem doporučoval ke čtení, aby si o 

Havlovi mohli udělat obrázek oproštěný od těch všech publikovaných blábolů posledních 

dnů. Co by to tedy podle tebe mělo být? 

Rozhodně žádné Havlovo filozofování! V první řadě jeho Dopisy Olze, v nichž se 

čtenář od samotného autora dozví, jak se žilo v kriminále minulého režimu 

prominentnímu vězňovi. Dále potom oba soubory Havlovy korespondence, tedy té 

s Prečanem a Janouchem, o kterých jsem už mluvil. Jde v nich v podstatě také 

zároveň i o souhrn dnes už nemanipulovatelných Havlových názorů, tak jak se lety 

vyvíjely a proměňovaly. Osobně mi v té Prečanově publikaci vadí jen to, že mě tam 

jakýsi šmoula, který je autorem doslovu, označuje za emigranta, ačkoliv se on sám 

o pár odstavců nad tím mudrlantsky pokouší vysvětlit rozdíl mezi výrazy exulant a 

emigrant. Vpravdě hloupá neznalost!  

Každopádně – a to bez jakéhokoli přehánění – by si měli lidé přečíst Indiánský 

běh Terezy Boučkové, jinak dcery Pavla Kohouta, který je, ač jde o beletristické 

zpracování, poměrně věrným záznamem ze života disentu. Kdo je tím indiánem, bez 

problému čtenář ihned pozná a navíc jsou tu i pikanterie z Havlova bohatého 

milostného života, kterých jsem se při našem povídání z piety vyhýbal.                       

No, a jako poslední knížku bych doporučil text divadelní hry, tentokrát ale mé 

vlastní, s názvem Pohroužení, anebo když se u nás režim mění. Tady je Havel pro 



změnu Princátkem a hra se pokouší sarkastickým humorem postihnout zmatečné 

zákulisí listopadového převratu 1989.  

(Rozhovor se uskutečnil v prosinci 2011)   
+++++++++++++++++++++++++ 

Reakcia na predchadzajuci prispevok 
Par pripomienok.  
 
z USA na pomoc revolucie bolo poslane niekolko lodi z revolucionarmi na cele z Trockim a 
Bersteinom. 
 
Vyhnali ich do Ruska za trest davno po nastoleni bolsevickeho rezimu. Trocky vsak nepatri do 
tejto skupiny. Vratil sa do Ruska skor, z vlastnej vole, hned po abdikacii cara. A to bolo jeho 
stastie, lebo o par rokov by ho tam boli vyhnali. A nebolo to niekolko lodi, ale zhruba 200 
anarchistov, komunistov a kriminalnikov povodom z Ruska, ktorych sa Americania potrebovali 
zbavit. Americka vlada im potrebovala ukazat: "Len si tam uzite toho Vasho komunizmu." Z tychto 
200 ludi sa nikto nedostal do bolsevickej vlady, aspon o tom neviem. Niektorym sa potom na 
zaklade urgencii a prosieb podarilo vratit so stiahnutym chvostom do USA.   
 
Vami spopminany Trocky a Bronstein je jeden a ten isty clovek. Ja som si dal tu namahu, ze som 
si precital Trockeho autobiografiu. Bol to clovek s velkym egom, smadny po moci a uspechu, a 
nie velmi historicky spolahlivy. Prosto, na jeho historicke informacie sa vobec neda spoliehat. No 
jedno Vam mozem povedat s uplnou istotou. Trockeho vobec neposlala americka vlada do Ruska, 
a uz rozhodne nie s nejakymi politickymi zamermi. Trocky-Bronstein bol jeden z tych 
skrachovanych emigrantov, ktori nevedeli nic ine, ako mlatit hubou. Z toho sa vsak v emigracii, a 
hlavne v USA, tazko da vyzit. Zil na pokraji spolocnosti, ci uz v Zapadnej Europe, ci v USA. 
Naivne si myslel, ze v USA urobi karieru ako novinar a politicky agitator. No nedarilo sa mu a zil 
tu v biede. A to bol hlavny dovod, preco sa vratil do Ruska. Americka vlada s velkou nevolou 
trpela lavicovych agitatorov a buricov. Preto tam bol Trocky iba trpeny ako "persona non grata". 
Poslal ho do Ruska jeho stary kamarat, marxisticky milionar Alexander Parvus Gel'fand, ako 
Leninovho pomocnika. Pretoze mal skusenosti s agitovanim robotnikov a pri organizovani 
petrohradceho Sovietu v r. 1905. 
 
 Amerika namiesto do Ruska a vychodnej Europy teda aj k nam na Slovensko stahovala 
investicie do Ciny, z komunistickej Ciny vyrobili supermodernu krajinu. Zatial co za Jelcina Rusko 
rabovali, rovnako ako u nas za Dzurindu Slovensko bolo rabovane. Koniec tomu urobil az Putin a 
preto je na zapade tak kritizovany. Cize demokracia pod Jelcinom im priniesla daleko velke 
zhorsenie zivotnej urovne aj proti poslednym rokom ZSSR. Preto pri porovnani ako sa im zilo za 
komunizmu za Brezneva a ako sa im zilo za Jelcinovej demokracie, sa im Lenin zda byt dost 
vzacny? Ale vy my viete vysvetlit co bolo motivom okrem zisku investovat take obrovske financie 
do komunistickej Ciny a nie do novodemokratickeho Ruska?  
 
Na tuto otazku Vam mozem lahko odpovedat. Osobne a velmi dobre poznam americkych 
podnikatelov, ktori sa snazili podnikat v Rusku aj v Cine. Takze mohli porovnavat. Stazovali sa, 
ze v Rusku proste neboli podmienky na investovanie a podnikanie. V prvom rade tam bola 
hrozna byrokracia a korupcia. Na vsetko ste potrebovali bumazku a uplacat byrokratov za kazde 
jedno z dlhej serie vsakovakych povoleni a byrokratickych obmedzeni. Okrem toho, kde ste prisli, 
vsade ste nachadzali tu socialisticku nevrlost, neprivetivost, neochotu... Na kazdom kroku Vam 
dali pocitit, ze Vas tu, ako Americana, neradi trpia: "Prisli ste nas tu vykoristovat."  A potom, v 
Rusku bola velmi nekvalitna pracovna sila s hroznou pracovnou moralkou. A napokon mafia a 
nedostatocna ochrana proti organizovanej kriminalite. 
 
Naproti tomu, v Cine boli podla nich podstatne lepsie podmienky. Tiez sa tu sice na Vas pozerali 
s podozrenim, ci nie ste nejaky spion, ale vsade tam mali dvere otvorene pre poctivych 
podnikatelov. Minimalna byrokracia. A kvalitna pracovna sila s vynikajucou pracovnou moralkou. 
 
A pozrite sa na dnesnych ruskych kapitalistov. Vacsina z nich sa snazi nahrabat peniaze a potom 
s nimi zmiznut do Zapadnej Europy. Su tito lepsi, ako americki? Kolko tychto rychlozbohatlikov 



zije v extravagantnom komforte v Anglicku, Svajciarsku, Monaku...? A svoje miliony, namiesto 
toho aby investovali na zveladenie svojej rodnej krajiny, ktora im pomohla zbohatnut, vyvazaju 
von a plytvaju na luxusne a extravagantne hluposti. Pritom mnohi prosti ruski ludia ziju na pokraji 
biedy. Pocul som interview so starym ruskym veteranom, co bojoval pri Stalingrade. A pytal sa 
toho zurnalistu: "Ako je to mozne, ze sme pred 65. rokmi doslova rozdrvili Nemcov a dnes maju 
Nemci 20-x vyssiu zivotnu uroven ako my?!" Ruku na srdce - mozno z tohoto vinit Nemecko, ci 
Ameriku? Alebo skor socializmus? 

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

Víš, co znamená nápis K + M + B napsaný křídou nade dveřmi? 
To je upomínka pro důchodce před odchodem z domu. 
 
Klíče + Mobil + Brýle... 

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

Jak Švýcaři kempují se ŠKODOU  

Praktické 

<http://manneli.com/movies/tech/Swiss-RoomBox.html> 

+++++++++++++++++++++++++ 
Este raz 

Pozorně čti: 

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, 
jen nevidět, jak žebrá poctivec, 
jak dme se pýchou pouhý parazit, 
jak pokřiví se každá dobrá věc, 
jak trapně září pozlátko všech poct, 
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, 
jak lidskou slušnost korumpuje moc, 
jak zchromlá vláda na nás bere bič, 
jak umění je pořád služkou mocných, 
jak blbost zpupně schopným poroučí, 
prostá pravda je všem jenom pro smích, 
jak zlo se dobru chechtá do očí. 
znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě, 
jen nemuset tím sbohem dát i tobě.... 
 
Pokud Vás oslovila aktuálnost básně a ptáte se, který mladý talentovaný 
autor dokázal tak přesně vyjádřit naši prohnilou dobu, pak vězte, že 
to byl William Shakespeare a tento jeho sonet je starý 400 let!!! 
Co z toho plyne? 
Že neprožíváme žádnou krizi identity, kultury, vztahů a čehokoli dalšího. 
Pravda je, že lidé jsou -alespoň soudě dle velkého mistra - pořád stejní. 
Tak hlavu vzhůru. A nenechte se otrávit! 
 
Život je boj, tak ahoj 

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