
masarykùv
lid

rOèNíK XXI .1. èíSlO . úNOr 2015

ČTVRTLETNÍK NEZÁVIsLÉHO DIsKUsNÍHO KLUBU MILADY HORÁKOVÉ ČTVRTLETNÍK NEZÁVIsLÉHO DIsKUsNÍHO KLUBU MILADY HORÁKOVÉ 

sTATĚ A POJEDNÁNÍ -  AKTUALITY -  ZE VZPOMÍNEK PAMĚTNÍKŮ -  Z ARCHIVŮ -  KNIHY,  KTERÉ NÁssTATĚ A POJEDNÁNÍ -  AKTUALITY -  ZE VZPOMÍNEK PAMĚTNÍKŮ -  Z ARCHIVŮ -  KNIHY,  KTERÉ NÁs
ZAJÍMAJÍ  -  JAZYKOVÝ sLOUPEK -  VZPOMÍNÁME -  ZE ŽIVOTA KLUBU MILADY HORÁKOVÉ -  INFORMACEZAJÍMAJÍ  -  JAZYKOVÝ sLOUPEK -  VZPOMÍNÁME -  ZE ŽIVOTA KLUBU MILADY HORÁKOVÉ -  INFORMACE

ZŠ Na Planinì, Praha 4 - Krè, tel. è.: 233 373 934
e-mail: kmh@joura.cz

www.miladahorakova.cz
ČSOB, č. ú.: 556682/0300

Redakèní rada: J. Adlt, E. Jourová
J. Titzlová, pod vedením Z. Dvoøákové

Produkce a expedice: Nakladatelství Eva-Milan
Nevole, K Údolí 2, 143 00  Praha 12

regIStrOváNO MK èr e 11026
statì a pojeDnánístatì a pojeDnání

aktualityaktualitystatì a pojeDnánístatì a pojeDnání
ze vzpomínek pamìtníkùze vzpomínek pamìtníkù

z archivùz archivù

knihy, kteréknihy, které
nás zajímajínás zajímají

Něk

PRA

Zamyšlení dr. Jiřího Olšovského je inspirováno Masarykovými Ideály humanitními, které nově vyšly 2011. Je tu věnována
pozornost filozofu Augustinu Smetanovi (1814-1851), který,  ačkoliv byl děkanem FF pražské univerzity, byl  1849 ze svého
učitelského místa odvolán pro své filozofické a politické přesvědčení, 1850 vystoupil z církve. Živil se jako redaktor a
soukromý vychovatel. Svými spisy se zasloužil o prohloubení znalostí moderní filozofie a posílení prestiže filozofie v českém
kulturním životě. Předpokládal, že filozofie přispěje k osvobození lidského vědomí a člověka vůbec.

Je dobré se občas věnovat myšlení
T. G. Masaryka. V době krize, jež se
někdy projevuje dokonce popíráním
Masarykova politického odkazu, přináší
krátké zamyšlení nad masarykovským
myšlením jasné povzbuzení k tomu, aby
se problémy řešily, aby se opět otevíraly
ty správné studnice bytí a prosazovala
se pravda a spravedlnost. Podívejme se
proto v této chvíli na Masarykovy
Ideály humanitní (a texty z let 1901-
1903), které vydal Ústav T. G. Masary-
ka, Masarykův ústav – Archiv AV ČR
(svazek připravil Michal Kosák, Praha
2011). 

Z knihy především vyplývá, že
Masaryka vždy zajímala náboženská
otázka, která zajisté patří k celku huma-
nity. I na univerzitách je třeba se k ní
obracet, píše Masaryk. Studovat ji s otev-
řeným srdcem a kultivovat přístup
k transcendenci. Náš zrak ovšem má
být, jak to vidí Masaryk, co nejvíce
vědecky realistický. Co se týče našich
dvou hlavních větví duchovnosti,
protestantismu a katolictví, Masaryk
prosazuje, aby v plodných podmínkách
byly tyto větve „rovnomocné“, jakékoli

MASARYKŮV ŽIVOUCÍ HUMANISMUS
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„popírání reformace“ (takřka protireformační) je nemístné.
Je nutno kritizovat „jezuitskou morálku“, pověrečnost a
vůbec každý klerikalismus a mocichtivě upadlý katolicis-
mus (jak pronikavě a z vlastní zkušenosti uvažoval Ma-
saryk).        

Celkově jde u Masaryka o to, rázně odmítat jak dogma-
tický katolicismus, tak i dogmatický protestantismus, pokud
se zpronevěřují svobodě člověka a kriticky myslícímu
rozumu; i nevěřící člověk může být mravný a mít rozvinuté
svědomí, bohatě se rozvíjející vědění. 

Vždy je tedy možno držet se kritického tolerantního
rozumu, který zde stojí proti papežské údajné neomylnosti a
jakémukoli absolutismu. Mistr Jan Hus tu zůstává stále, jak
to jasnozřivě vidí Masaryk, skutečně živě planoucím
příkladem. Odtud plyne, že se máme pokaždé rozhodovat
podle vlastního rozumu a svědomí, zejména nikdy slepě
nepřijímat falešnou „autoritu církevní“, držet se svobodně
poznané pravdy, vydobývané ze základu důkladného vzdě-
lání a kritického vědění. 

Právě to vystihuje jak husovskou, tak i  masarykovskou
opravdovost, ono „stání v poznané pravdě“, jež z hloubi srd-
ce (a s patřičně rozvinutou skepsí) osvěcuje i praktický
rozum a konkrétní cestu jedince životem. To vystihuje
posléze i postoj Václava Havla s jeho „paličatým“, neústup-
ným postupem za jádrem věci po vlastní cestě, kdy jsme
skrze probuzené svědomí opřeni o transcendenci (ono něco
„nad námi“).     

Tažme se nad knihou dále: jak se vyvíjí v oněch letech
Masarykovo pojetí politiky? Politik je především repre-
zentant voličstva, má tedy reprezentovat své společenství, a
to celou svou osobností, svým „mužným sebevědomím“ a
věděním. Jde vždy o politiku věcnou, realistickou, pravdi-
vou, nikoli chabě diletantskou, jak se právě s takovou často
setkáváme (která často myslí jen na sebeobohacení politiků).
Diletantismus pak v našich poměrech vede pouze ke „ko-
courkovské politice“, jež je bez síly a nepřináší žádný
pokrok v žádném segmentu společnosti – ve vědě, kultuře,
umění.  Každá politická pozice (a nejen ta) se získává po-
dle Masarykova náhledu „prací“, nikoli nějakým tak-
tizováním či rychlým, rychlokvašným vydobýváním
osobního úspěchu. Opravdový politik je v očích
Masarykových člověk vskutku „probudilý“ v celku svého
svědomí a poznání, zná sebe, svůj úkol, bádá „ve velikých
ideách našich otců“. Dále pro politika (či dnes také „ma-
nažera“) dokonce Masaryk přichystává možnost dospět ke
svému vlastnímu duchovnímu obratu („skrze sebe“, jak
říkával V. Havel), k zamyšlení nad sebou samým. Jen tak, za
spolumyšlení s velkými duchovními vůdci národa a lidstva
v celku, může myslící politik světu říci něco vskutku lid-
ského, a zlepšovat koneckonců stav všech lidí daného
společenství i pobyt lidstva v celku. Vše ovšem začíná kri-
tikou sebe sama, potřebou více myslet, a pak teprve jednat.

Nyní si připomeňme, že v jedné své úvaze Masaryk
pěkně kreslí příběh skutečného filozofa (Augustina
Smetany), který dobře myslel, byl ovšem vyobcován ze
společenství jen proto, že chtěl věřit více svému svědomí a
dosaženému poznání, než že by věřil a kořil se nějakým
církevnickým (a podobným) dogmatikům – a jednoho dne
„vystoupil z církve“.  

Různí „tmáři“ se vyskytují v nejrůznějších převlecích
všude, zdají se být skvělí, ale je to skoro vždy jen zdání,
přesto jim toto zdání stačí, aby se nechali zvolit vždy do
vyšších funkcí a stávají se nesesaditelní (s úsměškem si pak
užívají své kožené místečko). Nemají v sobě pravou vášeň
myšlení (jakousi akademickou filozofii často jen
„provozují“), ale vůli k machinaci mají, a tak se jim daří
stoupat výš a výš a zároveň vyobcovávat ty, jejichž svědomí
a myšlení je ryzí a opravdové. Masaryk konkrétně napíše,
když se zamýšlí nad případem filozofa Augustina Smetany:
„Rozumí se, že se tmářům podařilo odstranit Smetanu ze
školy a z univerzity.“ Vznikla mu „ostrá starost o chléb“, ale
to nikoho z dosazených církevních manažerů nezajímalo.
Chránění jsou ve svých pozicích jen ti úslužní, z minula a
v minulosti „osvědčení“, vždy spolehlivě vykonávající
svěřené úkoly a úřady (když je třeba někoho předčasně vy-
hodit, exkomunikovat ap. – k tomu se hodí i promptně
dosazená nemyslivá mladá košťata, která dobře metou). Po
vyobcování filozofa (Augustina Smetany) všude nastal po-
dle Masaryka „klid hrobový“; myslitel umírá, jeho spisy
jsou vydávány v cizině, ujala se ho „obec evangelická“.  

V životě myslitele jde o takřka kierkegaardovskou to-
tožnost myšlení a života. Právě takovou souvislost
myšlenky a života, jež se také stupňovaně projevila u
Augustina Smetany, nacházíme u Tomáše Garrigua
Masaryka či Václava Havla. Jsou si vědomi bídy a nouze
života, věřili podobně jako myslitel Smetana v dějinný po-
hyb „k lepšímu“, ve vítězství pravdy a svobody. Z boje
protikladů se proklubává „nový svět“, kde nad nízkým může
občas zvítězit to vyšší, božské, láskyplné. 

Všude se odehrává zápas mezi vysokým a nízkým; pro-
blém je, že často vítězí to nízké. Ale snad v dějinách
nakonec jde o to, aby posléze přece jen vítězil člověk svo-
bodomyslný a vskutku vzdělaný; ten se nenechá zastrašit a
dál pokračuje v kritickém myšlení, které vítězí. Každý abso-
lutismus (jakkoli zabarvený) se nakonec sám zničí (svou
vlastní krutostí a tupostí), i když to často trvá dlouho: „řády
staré padají“, staré pořádky se vyžívají. 

Ke zvratu jsou ovšem potřeba vždy noví nositelé svo-
bodné myšlenky, myslitelé a básníci (Masaryk mluví také
o Máchovi, Nerudovi, Macharovi), kteří se nedají zastrašit,
na které nějaké ubohé vyobcování neplatí, jsou to myslivě-
básniví muži (a ušlechtilé nadané ženy, jako byla Božena
Němcová) – ti „pérem bojují“, probojovávají svou dobově
pravdivou myšlenku, schraňovanou opravdovým postojem
zoceleným v zápase s nejrůznějšími šíbry a diletanty. 

V „boji tmy a světla“ se nakonec odhalí ryzost
skutečného myšlení, a tak se může zaskvít i pravý humanis-
mus a demokratismus, pomocí nichž snad jednou opět zazáří
jas původního bytí.

Dá se to říci i takto: „ubíjení ducha“ je možné, kdykoli se
po skvělých lidech dostanou dopředu muži neschopní a vše-
hoschopní manažeři se svými klony upadlého všedního dne
(jak by řekl Jan Patočka) a nepokrytého manipulativního
cynismu. Proto se můžeme znovu a znovu s knihou v ruce
masarykovsky a havlovsky obracet k „základům myšlenek“,
k pramenům opravdového myšlení a básnění. Jen tak
prohlédneme „absolutismus církevní“, který „jest pod
rouškou absolutismu státního“, jak o tom psal také Karel
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stupujícímu „absolutismu a totalitarismu“ (který se vždy
někde, dodejme, pod rouškou nových „normalizací“ a
racionalizací připravuje). 

Pro Masaryka a snad i pro nás tak „Smetana jest a má
býti naším buditelem.“ Studnice pravdy a skutečného
myšlení, kdy nezapadá vlastní existence člověka ani
existence vůbec, se mohou znovu svobodně otevírat.  

Jiří Olšovský

Havlíček Borovský, kterého Masaryk v této souvislosti zmi-
ňuje. Svůj boj „proti absolutismu duchovnímu i světskému“
vedl i on, svými prostředky, svým „zdravým rozumem“. 

Augustin Smetana šel myšlenkově podle Masaryka
„hloub“, své myšlení napájel „účinnou tvůrčí láskou“, jež
měla i prakticky ve smyslu lásky přetvářet člověka a jeho
společenství. I když „reakce začala slavit své triumfy“, je
možno se zvednout proti ubíjení ducha a svobodného
myšlení, rozvinout prapor autenticity proti jakémukoli na-

Otiskujeme dokončení dobových textů o reakcích českých, slovenských i zahraničních spisovatelů k mnichovským událostem
1938, jak to zaznamenal václav Černý ve svém Kritickém měsíčníku (1938).

ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ SPISOVATELÉ
VE DNECH KRISE

Obec československých spisovatelů připojila se v dalších
dnech k projevům adresovaným presidentu republiky, a
členové Obce proslovili v rozhlasu řadu výzev k pořádku a
klidu. Nejjasněji zazněla slova Josefa Hory, který v tragické
chvíli obrátil pozornost k dorostu národa, k dětem a jejich
budoucnosti.

Z podnětu Umělecké Besedy vyšel další protest,
podepsaný předními a snad všemi kulturními organisacemi
a ústavy v Československu, jehož text, původně předložený
docentem drem Z. Kalistou, upravila komise, v níž za Obec
čsl. spisovatelů byl Ivan Olbracht. Tento projev byl rozeslán
do celého světa. Zní takto:

„Celému vzdělanému světu!
čeští a slovenští spisovatelé, hudebníci, výtvarní umělci a
umělci dramatičtí, zastoupeni podepsanými institucemi, kor-
poracemi a spolky uměleckými, obracejí se k celému
vzdělanému světu tímto protestem:

Z mnohých zemí slyšíme radost a jásání nad domněle
zabezpečeným mírem. Náš národ však stojí zhanoben
bezpříkladnými lžemi nepřátelské propagandy, zrazen těmi,
kterým sám věrnost zachoval, oloupen o podstatný kus své
předky odkázané vlasti a zmrzačen i do budoucna. V této
chvíli z nejtruchlivějších, jež znají naše dějiny, zvedáme my,
představitelé duchovního života českého i slovenského,
hluboký, vědomím strašlivé křivdy posílený protest proti
hanebnému způsobu, jakým na náš úkor byl vykupován
domnělý mír v Evropě.

Žili jsme ve své vlasti, přejíce plně klidu svým
sousedům. I německé obyvatele, kteří se postupem času a
zejména v době, kdy byli jsme připoutáni k říši habsburské
dynastie, usadili za přirozenými hranicemi starého českého
státu, přijímali jsme v naší vlasti jako svoje krajany s týmiž
právy, jak jich požíval každý z nás. Roztržky, které se
odehrávají v každém soužití podobném našemu, byli jsme
rozhodnuti smířiti s nimi po dobrém, třebas jsme si byli
vědomi, že zejména v poslední době mnohé z nich byly
záměrně vyvolávány a zveličovány. Leč ve chvíli, kdy již již
se zdálo, že dojdeme ke konečné a plné dohodě, zasáhla ze

zahraničí moc, která si přála řešení jiného, než bylo řešení tr-
valého a skutečného míru, a zneužila špatně vyloženého
práva sebeurčovacího k účelům výbojným.

Území, které tisíc let
trvalo jako část české
země, jest brutální silou
roztrháváno. Přirozená
jednota kulturní, která
se tu vytvořila staletími,
je ničena – a to proti
vůli značné části našich
německých krajanů. Na-
še historické právo, které
na rozdíl od jiných his-
torických práv je pode-
přeno nepopiratelným,
faktem naší autochton-
nosti v celém českém
prostoru, je úplně pomi-
nuto.

Především však cítíme dnes úzkost o živý národ náš a
o ty, kteří přijdou po nás. Tomuto národu živému i jeho
pokolením budoucím bere se rozhodnutím konference mni-
chovské z 30. září t. r. nezbytná část jeho životní půdy. Bere
se mu právo společného užívání přírodního bohatství našich
zemí, uloženého právě pod pohraničními horami. Bere se
mu i kus jeho vykonané už práce v krajích odtrhovaných.
Bere se mu či ničí se mu existenčně taková část jeho
příslušníků, zejména sociálně slabších, že je vskutku
ohrožován v samých kořenech svého bytí. Průmysl jeho je
rozbíjen, komunikační cesty jeho přetínány, vojenská obrana
podlomena. A ještě nemá postačiti toto zmrzačení: hrozí
nám, že dalšími národy budeme oloupeni i ve východních
oblastech republiky.

Nevěřili jsme nikdy, že by ve vzdělaném světě mohlo
někdy tak strašným a k Bohu volajícím způsobem násilí
nahraditi právo, jako se to stalo v rozhodnutích čtyř velmocí,
učiněných bez našeho slyšení proti nám. Nevěřili jsme také

Ivan Olbracht
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nikdy, že by tak nezodpovědně mohla býti popřena
mezinárodní ujištění, smlouvy a závazky. Nejde jen o nás,
jde o celou budoucnost evropského lidstva a hlavně malých
národů, jejichž existence je založena na pevnosti mravního
řádu. A proto apelujeme dnes na svědomí všech, u nichž
udržel se doposud sám základ evropské kultury: Uvědomte
si, že znásilněním slabšího, zradou a zbabělostí se nikdy ne-
dochází k skutečnému,  mužsky přímému a trvalému míru.
My, představitelé duchovního světa českého a slovenského,
prohlašujeme, že se nikdy nevzdáme svých práv ke své
historické půdě, k svobodnému životu na ní a k možnosti
snesitelného hospodářského vývoje, třebas nás přesila hmot-
ná navenek donutila k uznání svých nároků. Uvědomte si, že
jest vaší povinností, abyste v tomto duchovním boji stáli
všemi silami při nás pro skutečný mír, zabezpečující život a
právo všem. Neboť vězte, že náš osud postihne i vás, nebu-
dete-li dosti rozhodně odepírati metodám násilí a nátlaku,
jimiž jsme byli zdeptáni.

Podepsáni:
česká Akademie věd a umění – Akademie výtvarných umění
– Uměleckoprůmyslová škola – Státní konservatoř hudby a

dramatického umění –
Umělecká Beseda –
Slovenská Matica – Kruh
českých spisovatelů –
Obec československých
spisovatelů – PENklub
v Praze – Slovenský PEN-
klub – Skupina morav-
ských spisovatelů Blok –
Spolek spisovatelů bele-
tristů Máj – Spolok slo-
venských spisovatelov –
Syndikát českoslov. spi-
sovatelů a hudeb, sklada-
telů – Česká filharmonie
– Klub orchestrálních
umělců – Klub skladatelů

– Ondříčkovo kvarteto – Pražské kvarteto – Přítomnost,
sdružení pro soudobou hudbu – Jednota umělců výtvarných
– Klub výtvarných umělců Aleš – Kruh výtvarných umělkyň
– Odborová organisace čsl.  výtvarníků  – Sdružení umělců
výtvarných – Sdružení výtvarných umělců moravských –
Skupina výtvarných umělců v Brně – Spolek výtvarných
umělců Mánes – Spolek výtvarných umělců Myslbek –
Spolek českých umělců grafiků Hollar – Spolok sloven-
ských umelcov – Syndikát výtvarných umělců – Umělecká
beseda slovenská – Dramatický svaz – Klub sólistů
Národního divadla – Klub českých a německých divadel-
ních pracovníků – Kruh sólistů Městských divadel
pražských."

Dne 7. října 1938 konala se v zasedací síni SVU Mánes
schůze, která byla navštívena šedesáti spisovateli. Účastnili
se jí mimo jiné jmenovitě: Josef čapek, Josef Hais-Týnecký,
Benjamin Klička, Josef Kopta, Pr. Kovárna, Fr. Langer, B.
Mathesius, Rudolf Medek, Ivan Olbracht, A. M. Píša, Marie
Pujmanová, Miroslav Rutte, Fr. Sekanina, Alois Skoumal,

Karel Teige, Vladislav Vančura, Lev Sychravá, Zdeněk
Kalista, Růžena Jesenská a jiní. Tato schůze byla důkazem
naprosté jednoty v názoru na zachování národní jednoty,
pořádku a demokratického řádu. Vyšly z ní některé projevy
a podněty pro další práci Obce čsl. spisovatelů. Tak byl za-
slán kulturním a literárním organisacím zahraničním protest,
koncipovaný a přednesený drem Miroslavem Ruttem.

Zněl takto:
,,My, spisovatelé a kulturní pracovníci, shromáždění v Obci

československých spisovatelů, obracíme se k vám jménem
českého i slovenského národa v nejosudnější chvíli svých
dějin a žalujeme:

Byli jsme znovu oklamáni a podvedeni. Podmínky, jež
jsme přijali po mnichovské poradě velmocí, nebyly dodrže-
ny a naši spojenci se spojili s našimi nepřáteli, aby společně
zmrzačili hospodářsky naši zem a učinili ji neschopnou ži-
vota i sebeobrany.

Na místo plebiscitu, jenž nám byl slíben pro sporná a
smíšená území, bylo nám ultimatem berlínské mezinárodní
komise, a to bez slyšení zástupce naší vlády a bez ohledu na
jeho protesty, nařízeno, abychom tato území vyklidili a po-
stoupili neprodleně německé okupační armádě. Toto ne-
slýchané porušení úmluvy, jež vydalo ryze české kraje a na
milion Čechů Německu, ukazuje před celým světem, že
čtyřem spojeným velmocem nejde o spravedlivé řešení
menši-nového problému, nýbrž o znásilnění národa, jenž se
ničím neprovinil a složil zbraně jen na nátlak svých přátel,
aby zachránil mír.

Důvěra, kterou jsme měli ve Francii a Anglii, byla znovu
zklamána způsobem, jenž nemá v dějinách příkladu. Naši
spojenci ustoupili německému imperialismu do té míry, že
svolili, aby za základ nových státních hraníc bylo vzato
sčítání lidu z r. 1910, tedy z doby, kdy rakouský nátlak falšo-
val statistiku ve prospěch Němců, nepřihlédli vůbec k sku-
tečným národnostním poměrům tehdejším ani dnešním.
O osudech našeho národa se rozhodovalo s bezpříkladnou
neinformovaností a lhostejností k osudům statisíců občanů
kulturního národa.

Berlínská mezinárodní komise způsobila, že byly pláno-
vitě přeťaty všechny naše důležité železniční i silniční spoje,
aby náš stát byl zbaven hospodářsky i strategicky
nejcennějších oblastí a byl tak uvržen do bídy a bezmocnos-
ti. Naši spojenci rovněž dopustili, aby polská vláda,
vyhrožujíc vojenskou mocí, zabrala česká území, jež ob-
sahují naše nejdůležitéjší uhelná ložiska a železárny, a dali
souhlas k tomu, aby s národem, jenž nebyl poražen, bylo
nakládáno jako s válečnou kořistí. Statisíce českých lidí by-
lo zbaveno svých sídel a majetku, a naše budoucnost i svo-
boda je ohrožena po stránce hospodářské, kulturní i politické
způsobem, jaký nebyl uplatněn ani proti poraženému
Německu po světové válce.

Věříme, přátelé, spisovatelé a kulturní pracovníci za hra-
nicemi, že neschvalujete tyto podmínky, za něž vaši státníci
vykoupili na chvíli světový mír, a že vám nejsou známy
všechny katastrofální důsledky mnichovské úmluvy, jež
znamenají pokus o ochromení a rozklad československého
státu, jediné svobodné demokracie ve střední Evropě. Proto
k vám voláme v poslední chvíli:

Vladislav Vančura
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českým a slovenským spisovatelům zde
shromážděným generál národních gard
Kříž. Veškeré podněty jednotlivých členů
Obce byly přijaty s obecným souhlasem.

V následujícím týdnu došla řada projevů
sympatií od spisovatelů amerických,
ruských, španělských a znovu od Asso-
ciace londýnské. Comité mondial contre la
guerre et le fascisme, Le Mouvement po-
pulaire Paix et liberté v Paříži zaslal
vášnivý projev přátelství a solidarity, na
němž je i podpis profesora Dominois,
krátký čas nato zemřelého přítele našeho
národa.

Uzavíráme tímto přehled činnosti českých
a slovenských spisovatelů v dnech krise.

(bez jazykové úpravy)

Učiňte, aby vaše vlády vymohly opravy
dnešních hranic, nám dočasně a překotně
vnucených, tak, aby náš stát mohl
hospodářsky a komunikačně existovat.
Zabraňte, aby zločin byl dokonán a aby
národ, jenž tolik obětoval, byl zničen za
svou důvěru ke spojencům a vydán bez
ochrany v plen světovládě, jež zítra ohrozí
i vás.       

Obec československých spisovatelů."

Ministerstvu vnitra byl zaslán dopis,
ohrazující se proti censurním zásahům,
které se staly, a zdůrazňující naprostou jed-
notu všech českých a slovenských spi-
sovatelů bez rozdílu v otázce svobody
uměleckého tvoření. Pevná a závazná spolupráce s Ná-
rodními gardami byla výsledkem výzvy, kterou přednesl

Josef Čapek

Přinášíme vzpomínku  advokáta dr. václava Krále na některé obhájce z padesátých let. (In: václav Král, Případy slavných
i neslavných aneb můj život s advokacií; 2010).

NESLAVNÁ ÚLOHA NĚKTERÝCH
OBHÁJCŮ V OBDOBÍ PADESÁTÝCH LET
Úlohou obhájce je proti kvalifikované obžalobě postavit

stejně kvalitní obhajobu, bez ohledu na to, že obžalovaný je
vrah. Často se ve své profesi setkáváme s názorem, jak
takového člověka můžeme hájit. Stále se opomíná fakt, že i
tento člověk má právo obhajoby a tu může provést jen pro-
fesionální obhájce.

Ovšem i advokáti jsou někdy lidé slabí, neřku-li někdy
velmi slabí. Mám teď na mysli advokáty, kteří hájili, resp.
měli hájit obžalované v politických procesech a v procesech
proti tzv. nepřátelům režimu v letech po roce 1948. Někteří
advokáti jako obhájci selhali, ať již ze slabosti, ze strachu,
nebo troufám si říci, zcela výjimečně, z přesvědčení. Jestliže
se advokát v závěrečné řeči téměř dokázal připojit
k prokurátorovi a říci, že „něco takového nelze hájit" a upo-
zornil jen na čistý trestní rejstřík obžalovaného – a ten měli
tito obžalovaní čistý všichni – pak obhájce byl skutečně tím,
co jsme mezi sebou nazývali oleandrem, chcete-li stafáží.
Byla tak naplněna tehdy nesvatá trojice – prokurátor – nej-
vyšší bod trojúhelníku, soudce, který spíše kázal než soudil,
a docela někde dole se krčili servilní obhájci. A neobstojí je-
jich argument, že nemohli dělat nic jiného. „Co bys dělal na
mém místě, kdyby ti obžalovaný řekl – ano, pane doktore,
jsem plně vinen ve všem, z čehož jsem obviněn a všechna
tvrzení obžaloby jsou pravdivá?" Tady ovšem je každá
polemika zbytečná. Vždyť ta přiznání byla proti lidské
přirozenosti a i každý sebevětší laik bez právnického
vzdělání musel poznat, že jde přinejmenším o hrůzné divad-
lo, v dnešní terminologii „šou", kde nechyběli ani diváci,
kteří byli autobusy sváženi do Prahy z celé republiky. A to
se netýká jen vykřičených přelíčení s bývalými nejvyššími

stranickými funkcionáři, ale i procesu, ve kterém byla
souzena dr. Milada Horáková.

Ovšem advokátů, kteří se zpronevěřili svému povolání a
poslání, bylo minimum. Na opačném pólu stáli např. dr.
Váhala, který statečně obhajoval generála Heliodora Píku,
dr. Martin, který si celý život vyčítal, že nepřesvědčil svou
klientku, dr. Horákovou, aby hned po vyhlášení rozsudku
požádala prezidenta Gottwalda o milost.

Zde si dovolím ocitovat některé pasáže z knihy P.
Radimovského „Rozsudek, který otřásl světem":
„Postavení obhájců v tomto procesu bylo přinejmenším
nezáviděníhodné. Povětšině byli odsouzeni do role statistů a
jen někteří z nich si mohli dovolit víc, než své mandanty
omlouvat nebo žádat soud o shovívavost. A jestliže se snad
– nedej bůh! – odvážili slavnému soudu oponovat, byli hned
napomínáni k pořádku a předseda soudu jim pro jistotu ode-
bral slovo. Všichni advokáti, kteří se během procesu
scházeli, byli přesvědčeni, že nedojde k žádnému trestu smr-
ti. Proces začal velice klidně, avšak už druhý, ale hlavně
třetí den dostal proces úplně jiný charakter. Začaly chodit re-
zoluce ze závodů, které požadovaly pro odsouzené nejvyšší
tresty. Zavládla hysterie. Teď už nešlo o to, kdo jaký trest
dostane, ale už jen o jedno – kdo přežije." Dr. Vížek, který
v knize na proces vzpomíná, dále uvádí: „Všichni, myslím
tím obhájce, jsme byli přesvědčeni, že dr. Horáková nejvyšší
trest nedostane.... Jsem přesvědčen, že při tomto procesu
existovala vzájemná vazba – prokuratura – Státní bezpečnost
– Kopřiva, Šváb nebo někdo jiný z UV KSČ. Celý proces
např. sledoval vysoký funkcionář bezpečnosti, myslím, že to
byl plukovník Zábranský. Rozsudky se nevynášely u
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soudu." Obhájci se dostali ke slovu až sedmý den procesu,
kdy jim bylo dovoleno přednést svou závěrečnou řeč.
„Teprve v této fázi procesu se dostávají obhájci ke slovu,
když byli sedm dní odsouzeni k mlčení. Jen tu a tam je
nesměle přerušovali otázkami, jež kladli svým mandantům,
snad jen proto, aby zmírnili svůj pocit bezmocnosti a také
zbytečnosti. Jejich úloha je tedy okleštěná na minimum.
Teď, v tomto okamžiku, kdy je vlastně rozhodnuto, učiní
jediný a také poslední zoufalý pokus o záchranu životů, jež
měli hájit. Mohou žádat soud už jen o shovívavost."

Ze závěrečné řeči dr. Martina: „Slavný státní soude, byl
jsem pověřen hájením dr. Milady Horákové, jež je obžalová-
na z nejtěžšího zločinu, který zná náš zákon na obranu re-
publiky. Moje chráněnka doznala celý skutkový děj kladený
jí za vinu. Vyvracet tvrzení by tedy nebylo na místě... mohu
zdůraznit převahu polehčujících okolností, které svědčí pro
moji chráněnkyni, její dosavadní zachovalost, okolnost, že
byla k této činnosti svedena a naposledy její úplné doznání,
které je tím cennější, že bylo učiněno spontánně a u vědomí
tragického omylu, jímž její protistátní činnost byla.

Prosím proto slavný soud, aby vynesl rozsudek sice
přísný, ale nikoliv nelítostný."

Vedle výše zmíněných obhájců jmenujme i dr. Tureč-
kovou, manželku prvního „rudého" děkana právnické fakul-
ty Karlovy univerzity po únoru 1948 (jejich domácí diskuse
bych chtěl slyšet!).

Než vzpomenu jednoho z nepopravených v procesu se
Slánským, budiž mi dovolena jedna vzpomínka.

Psal se rok 1950, situace ve světě byla napnutá, naše
stále vítězná vojska byla připravena na pochod dále na zá-
pad, jak o tom svědčí historické prameny a jak na smrtelné
posteli přiznal mému příteli lékaři sám dr. Alexej Čepička,
tehdejší ministr národní obrany.

Ve známém amfiteátru právnické fakulty přednášel o me-
zinárodních vztazích dr. Vavro Hajdů, tehdy náměstek mi-
nistra zahraničních věcí. Jednu posluchačku to zřejmě příliš
nebavilo a rozhodla se, že si upraví trochu účes. Nemajíc
hřeben, požádala o dotyčný předmět svého souseda. Ten ho
rovněž neměl, tak požádal dalšího souseda o zapůjčení
hřebenu. Tak hřeben putoval přes dva posluchače k dotyčné
dívce, jenže si toho všiml přednášející dr. Hajdů. Přerušil
přednášku na pět minut a pronesl extempore, že světová
situace je příliš vážná na to, aby v ní mohlo docházet
k předávání hřebenu a aktéry si jmenovitě zjistil. V té době
to vůbec nebyla maličkost, neboť jim mohl hrozit politický
postih úměrný provinění. Ke cti dr. Hajdů budiž řečeno, že
všichni aktéři případu zůstali bez postihu.

V roce 1952 došlo k procesu s Rudolfem Slánským a
údajnými komplici, mezi kterými byl i dr. Hajdů. Ten z toho
vyvázl s trestem „pouhého" doživotí, což byl skutečný paka-
tel ve srovnání s vykonanými popravami.

Léta plynula, na činnost spikleneckého centra byl vrhán
jiný a jiný pohled. Nejlépe to vystihuje nádherná formule
Antonína Novotného – „všichni jsme museli tou či onou for-
mou platit daň za kult Stalinovy osobnosti". Když jsme daň
přestali platit, ti, kteří nelidské podmínky věznění nebo pra-
covních lágrů přežili, byli propuštěni. Arthur London odešel
do Francie, kde napsal strhující knihu Doznání. A dr. Hajdů

po svém propuštění pracoval jako řadový pracovník v Ústa-
vu státu a práva a jako pracovník tohoto Ústavu mohl
vyjíždět do zahraničí. Nejčastěji jezdil do západního
Německa. Zde se v Mnichově seznámil s tamější občankou
a po nějakém čase se s ní oženil.

Jednoho krásného dne se otevřely dveře mé kanceláře a
vešel dr. Hajdů, který potřeboval úřední překlad tzv. zvacího
dopisu, tehdy nutného pro kýženou výjezdní doložku. I když
bych býval nejraději začal hovořit o jeho procesu, advokát-
ní i lidská etika mi v tom bránila. Dr. Hajdů však začal
hovořit sám. Nejprve konstatoval, že přichází z pasového
oddělení Na Perštýně, kde jednal s velmi příjemným „vni-
trákem", a byl to v jeho životě první případ, kdy úředník
z vnitra byl příjemný. Protože on věděl, že já vím, kdo je
kdo, zeptal se mne, zda jsem četl Doznání A. Londona.
Když jsem přisvědčil, řekl: „Vidíte, a právě a přesně tak to
vypadalo, tak jsem to prožil." A já dodávám přežil. Pro mne
nemohlo být přesnější a výstižnější označení hrozných okol-
ností procesu a událostí po něm, o kterých dr. Hajdů nesměl
pod přísným trestem s nikým mluvit. Jeho přísné pokárání
studentky při přednášce na právnické fakultě jsem mu již
odpustil během jeho procesu a ani při jeho návštěvě jsem se
o něm nezmínil. Vyřídil jsem jeho žádost a pak už jsem ho
neviděl.

Mám však na něho přece ještě jednu vzpomínku –
smuteční oznámení jeho rodiny, když v Mnichově zemřel.

Před lety jsem se seznámil s obhájcem dr. Vlado Cle-
mentise, dr. Šťastným. Vyprávěl mi, jak k obhajobě přišel.
Jednoho dne pro něj přijeli zástupci bezpečnosti, přímo z kan-
celáře ho odvezli do zámku v Kolodějích. Rodinní
příslušníci advokátů po dobu delší než jeden týden nevěděli,
kde jejich bližní jsou. Zmizeli, byli zavřeni, jsou mrtví?

Na zámku v Kolodějích dr. Šťastnému stejně jako jiným
takto „ustanoveným" obhájcům předložili objemné spisy,
ve kterých byly protokoly o výsleších, ale také již hotové
obžaloby.

Obhájci je měli prostudovat, teprve potom mohli s ob-
žalovanými mluvit. Dr. Šťastný přišel k dr. Clementisovi,
sdělil mu, že je jeho obhájce, ale ten obhajobu striktně
odmítl. Byl se svým osudem smířen nebo nevěřil advokacii
jako takové? On, sám právník?

Dr. Vlado Clementis psal ve vězení dopisy své manželce,
v uvolněné době šedesátých let vyšly tyto dopisy knižně pod
názvem „Listy z väzenia". Je to doklad smutného osudu
věřícího komunisty. Byl komunistou už před druhou
světovou válkou, za války byl v Anglii, ale i tam byl členem
KSČ. Po smrti Jana Masaryka se stal ministrem
zahraničních věcí. Byl to muž s rozhledem, vysokou in-
teligencí, politicky zkušený a právnicky vzdělaný. A přes
všechno, co prožil, píše ve vězení své ženě: „Verím, že sa
dožiješ o 10 – 15 rokov socialistickej Evropy a pozdravíš ju
aj za mňa." Za patnáct let po napsání tohoto dopisu se po-
malu schylovalo k srpnu 1968, za dalších 20 let k listopadu
1989. Jak by asi Vlado Clementis reagoval na historický
propad ideologie, které bezmezně věřil?

václav Král
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Náš externí spolupracovník prof. Zdeněk víšek se ve své stati zaměřil na českou menšinu v Srbsku, přičemž se zabývá nejen
současným stavem, ale i historickým vývojem, jak k tomuto osídlení českým živlem došlo.

ČESKÁ MENŠINA V SRBSKU

Historický vývoj i současná situace českých
národnostních menšin v Evropě nepatří zrovna
mezi ta témata, jež by dnes silněji rezonovala
v české společnosti – snad s výjimkou otázky
případného návratu zbylých volyňských (či spíše
ukrajinských) Čechů, do jejichž života nepřímo
zasahovaly loňské dramatické politické události.

Problematika českých krajanů byla v období
komunistického režimu v Československu do
značné míry z politických důvodů tabuizována,
třebaže tyto historické menšiny nežily jen ve
státech, které byly dobovou terminologií
označovány jako kapitalistické (USA, Rakousko,
Argentina), ale i v zemích „tábora socialismu“, a
to včetně tehdejšího Sovětského svazu.  

Po roce 1989 dochází v této otázce k pozi-
tivnímu obratu, a to jak v oblasti materiální a kul-
turní podpory těchto menšin ze strany českého
státu i dobrovolných organizací a soukromých osob,
tak  zvýšením zájmu českých médií o krajanskou
tematiku. Přesto je ale možno se domnívat, a to
ve srovnání s jinými zeměmi, že zájem například
na Slovensku či v Polsku – a z poněkud odlišných
důvodů  také v Maďarsku (o současném Rusku
nemluvě) – o krajany v zahraničí je v těchto
zemích již tradičně vyšší.

Odlišná je ovšem také míra informovanosti
české společnosti o jednotlivých skupinách zahraničních
Čechů. Z důvodů početnosti někdejšího vystěhovalectví
z Čech a Moravy z doby na přelomu 19. a 20. století jsou
poměrně známy osudy českých menšin žijících v Rakousku
(respektive ve Vídni) či ve Spojených státech amerických, kde
mnoho Čechů má – nebo alespoň mělo – blízké či vzdálenější
příbuzné.

Někteří Češi a Moravané se dokonce stali – zvláště
v severozápadních Čechách nebo na jižní Moravě – přáteli či
alespoň sousedy některých volyňských, rumunských či
chorvatských Čechů po jejich částečné repatriaci do staré
vlasti po roce 1945, případně po rozpadu bývalého východ-
ního bloku.

Vědomí existence těchto našich menšin není mezi  občany
ČR sice příliš rozšířeno, avšak stále přetrvává. Naopak za
téměř zapomenuté Čechy v zahraničí je možno považovat
například krajany v Polsku (město Zelov), v Moldavsku (obec
Holuboje) nebo v Srbsku, jejichž osudy v oblasti Vojvodiny
jsou námětem této studie.   

Osídlovací procesy v Banátu
První čeští osídlenci se na území dnešního Srbska objevo-

vali ojediněle již v 18. století, a to v rámci plánované kolo-
nizace tzv. Banátské vojenské hranice – tedy oblasti, která je
dnes součástí Rumunské i Srbské republiky, jež se ale tehdy
nacházela pod svrchovaností habsburské říše. Odtud po defi-

nitivním stvrzení porážky osmanských výbojů (1718) od-
cházelo turecké či muslimské obyvatelstvo, jež bylo
tehdejšími úřady nahrazováno většinou německy mluvícími
kolonisty, kteří přicházeli ze Švábska, ale také z Bavorska i
z rakouských zemí.

K výraznému zvýšení zájmu o přesídlení z Čech na území
Banátu ovšem dochází až ve dvacátých letech 19. století, kdy
do této oblasti začaly směřovat nejrůznější vystěhovalecké vl-
ny organizované iniciativními soukromníky i vojenskými
úřady.

Češi odcházeli do vzdáleného Banátu především ze sociál-
ních a ekonomických důvodů – lákáni přísliby nejrůznějších
hospodářských výhod, avšak jejich počáteční životní pod-
mínky v neznámé a nehostinné krajině byly velmi obtížné.
Někteří se proto vrátili domů, většina z nich byla ale nucena
zde zůstat, přičemž několik set vystěhovalců později odešlo
do rovinatější – a tedy i úrodnější části Banátu, která  dnes
tvoří součást srbské Vojvodiny.

Tehdy ještě celý Banát byl součástí rakouské, od roku
1867 pak rakousko-uherské  monarchie a jeho obyvatelé
(německé, maďarské, srbské, rumunské, rusínské, slovenské i
české národnosti) byli tudíž poddanými rakouského císaře, re-
spektive uherského krále.

Až po první světové válce byl Banát rozdělen mezi  dva
státy, jež stály na straně tehdejších vítězů – území se šesti
českými vesnicemi (Svatá Helena, Bígr, Eibenthal, Rovensko,

Rozdělení Banátu po roce 1918
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Šumice a Gernik) v bývalé uherské župě Krassó-Szörény bylo
připojeno k Rumunskému království, kdežto obce s českým
osídlením v okolí Bele Cerkve se staly součástí tehdejšího
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od  roku 1929
Jugoslávie). Pouze malá část severního Banátu byla
ponechána Maďarsku. Tehdy také banátští Češi přestali být
občany Rakouska-Uherska (stejně jako Češi v Čechách a na
Moravě) a z hlediska nově vytvořené Československé repub-
liky byli považováni  za zahraniční krajany.  

Příchod Čechů do vojvodiny
Nejstarší českou osadou v dnes srbské Vojvodině je Češko

Selo, jež bylo založeno českými vystěhovalci, kteří sem do-
razili roku 1837 z východního Banátu. Již o deset let později
byla zde založena česká škola, která ale byla roku 1893
pomaďarštěna a její původní charakter byl obnoven až po
vzniku jugoslávského státu. České rodiny se v rámci
reemigračních procesů z východního Banátu tehdy
přistěhovaly také do srbské vsi Kruščice a národnostně
smíšené obce Veliko Srediště nedaleko Vršace.

O počátcích českého osídlení Krušice roku 2010 tehdy
pětasedmdesátiletý zdejší občan české národnosti Jan Marek
uvedl následující (patrně po generace tradovaná) fakta: Víte,
tam v Rumunsku, kam předkové přišli odkudsi z Čáslavi či
Kutné Hory kolem roku 1845, bylo asi hodně těžko, a tak
praděd přišel sem. Bylo to asi před sto osmdesáti lety. No a
tady založili vesnici. U hrušky se tomu říkalo. A postupem
času z toho vznikla Kruščiča…

Z těchto vesnic (Kruščice, Češko Selo a Veliko Srediště)
ovšem Češi dále migrovali do městečka Bela Crkva (něm.

Weisskirchen), která se později stala centrem české menšiny
v Srbsku, avšak až do roku 1945 byla převážně osídlena
obyvateli německé národnosti.

vývoj české menšiny  v první polovině  20. století
Do životů vojvodinských Čechů pochopitelně zasáhly

přelomové události 20. století – první a druhá světová válka,
třebaže ne tak dramatickým způsobem, jakým ovlivnily
například osudy volyňských, kladských, rumunských nebo i
chorvatských Čechů.

V roce 1910 bylo uherskými sčítacími komisaři  v uve-
dených sídlech napočteno asi 1000 osob české národnosti –
v Bele Cerkvi přibližně 400, v obci Velko Strediště 300,
v Kruščici 200 a v Českém Selu 130. Tento relativně nízký
počet, který neodpovídal reálnému stavu, byl nepochybně
ovlivněn tehdejším maďarizačním tlakem. Již tři roky po roz-
padu Rakouska-Uherska se v srbském Banátu při sčítání lidu
1921 přihlásilo k české národnosti celkem 2035 osob –
v Krušici jich žilo asi 500, ve Velikom Središti 447, v Bele
Cerkvi 345 a v Českém Selu na dvě stě. V  roce 1920 se
usadilo několik českých rodin také v obci Gaj.

Zdejší Češi se většinou hlásili ke katolickému  vyznání,
což je spojovalo – poněkud překvapivě – spíše s místními
Němci než s pravoslavnými Srby.

V meziválečném období se také výrazněji aktivizoval
společenský a kulturní život místních Čechů, kteří si například
v roce 1922 v Bele Crkvi postavili budovu České besedy.
O významu tohoto krajanského spolku a o jeho současných
aktivitách předseda Štefan Klepáček roku 2010 uvedl: Naší
největší pýchou je už 88 let stará budova České besedy.
Na akce, které se zde pořádají, se přijde pobavit i 250 lidí.
A hrajeme tady také divadlo.

léta válečná a poválečná
V době okupace Jugoslávie v letech 1941 – 1945 byla

Vojvodina obsazena německou a maďarskou armádou – území
západní Vojvodiny (tzv. Bačka), kde se nacházelo výrazné
maďarské osídlení, byla obsazena maďarským vojskem a vý-
chodní Vojvodina (někdejší část Banátu) byla okupována
německou armádou.

Místní čeští krajané s přítomností nacistických okupantů
samozřejmě nesouhlasili, avšak výraznější odbojové aktivity
se u nich – na rozdíl od Čechů v Chorvatsku – neprojevily,
neboť velmi malý počet vojvodinských Čechů projevy odporu
neumožňoval.

Československému zahraničnímu odboji ale v letech 1939
– 1941 (tedy ještě před okupací Jugoslávie) výrazně
napomáhali svými společenskými a ekonomickými kontakty
Češi trvale žijící v Bělehradě, neboť  hlavním městem někdejší
Jugoslávie procházely stovky československých protinacis-
tických emigrantů na své cestě do Francie, kde začaly být na
podzim roku 1939 organizovány naše vojenské jednotky.

Za druhé světové války byl mnohonárodnostní Banát, kde
žilo celkem 600 000 obyvatel – z toho  300 000 Srbů, 120 000
Němců, 95 000 Maďarů a 70 000 Rumunů, postaven pod
přímou německou správu, zůstal ale součástí Srbska, které
bylo rovněž okupováno nacisty. Banátu byl však poskytnut
zvláštní status, který zajišťoval rozhodující politický vliv
místním Němcům, ale umožňoval určitý podíl na správě této
oblasti také Maďarům i Rumunům. Zdejší banátští Němci

Vojvodina v rámci Srbska
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Češi dnes ve Vojvodině, kde žijí především Srbové (65%),
Maďaři (14%), ale také Chorvati, Slováci, Rusíni, Rumuni i
Černohorci, netvoří ani jednu desetinu procenta zdejších
obyvatel. Značná část srbských Čechů žije ve smíšených
manželstvích, a proto se rychleji integrují do většinové srbské
společnosti, a to i přijetím pravoslavné víry. Někteří si ale
stále udržují vědomí své české identity a snaží se uchovávat
zvyky svých předků.

Svou národní identitu místní Češi vyjadřují hlavně
spolkovým životem. Jednotlivé krajanské České besedy v Be-
le Crkvi, Českém Sele, v Krušici a v Gaji zastřešuje Matice
česká, jejíž činnost byla obnovena roku 1990. Jejím cílem je
zachování českých tradic a kultury a udržení si povědomí
sounáležitosti s českým národem.

Výraznou pomoc pro kulturní život naší menšiny ve Voj-
vodině představuje také činnost českého učitele, kterého do
tohoto regionu vysílá Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Problémem je však častá fluktuace na tomto asi nikterak atrak-
tivním pedagogickém postu, neboť jen v letech 1999 – 2010 se
zde vystřídalo celkem osm českých učitelů.

Své někdy rozporuplné osobní zkušenosti popsal pro deník
Právo v květnu 2010 učitel Martin Hron takto: Češtinu učím
všude tam, kde je o to zájem. Nyní se učí jazyk asi padesát dětí
a dvacet dospělých z několika obcí v oblasti. Scházíme se ve
školách nebo v Českém domě v Belé Crkvi. Je to tady taková
misionářská práce. Měl jsem zde přítelkyni. Odešla. Není tady
co dělat. Jediné, co lze, je dobrý terén na kolo…

Míra kulturní asimilace zdejších Čechů je samozřejmě in-
dividuální, ale nejvýraznější je především asimilace jazyková,
a proto především nejmladší generace krajanů většinou česky
již nemluví.

Navzdory těmto nepříznivým skutečnostem stále po-
kračuje podpora směřující z České republiky k této  krajanské
komunitě – a to nejen v podobě oficiálních aktivit
jednotlivých českých vlád, ale také formou iniciativ
nejrůznějších samosprávných orgánů i občanských sdružení.

Zdeněk víšek

Informační zdroje:
Homola, M. Češi v Srbsku, Právo 21. 5. 2010
Slinták, P. Česká menšina v srbské Vojvodině, 
Navýchod 1/2013
Vaculík, J. České menšiny v Evropě a ve světě, Praha 2009
Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 2009

tvořili základ mužstva divize zbraní SS Prinz Eugen, která
byla nasazována do bojů s partyzány.

Po skončení války a obnově Jugoslávie došlo k dramatické
změně etnického charakteru národnostně pestré Vojvodiny.
Obyvatelstvo německé národnosti bylo vysídleno a rovněž se
výrazně zmenšil počet zdejších Maďarů, kteří však jako celek
vysídleni nebyli. Dominujícím etnikem se zde  postupně stali
Srbové, přesto bylo Vojvodině – s ohledem na její multiet-
nicitu  – již roku 1945 přiznáno postavení autonomní oblasti
v rámci svazové Srbské republiky.

V době poválečných etnických změn v Evropě – téměř
vždy  vynucených, někdy ale i dobrovolných – se jen málo voj-
vodinských Čechů (na rozdíl od Čechů volyňských,
rumunských či chorvatských) rozhodlo k návratu do původní
vlasti, a proto v následujících letech nedošlo k jejich de-
mografickému úbytku, ba naopak se jejich počet dokonce
i zvýšil.

Při sčítání lidu roku 1961 se v srbském Banátu k české
národnosti přihlásilo 3 086 obyvatel, o deset let později pak
2 532 osob.

Český Banát očima současných cestovatelů
Do nedávné doby byly vyhledávaným cílem alternativněji

zaměřených turistů, zajímajících se o stopy naší přítomnosti
v Evropě, především české vesnice v rumunském Banátu, ale
poslední dobou vzrůstá také počet našich cestovatelů, kteří
nezapomínají ani na  Čechy ve Vojvodině.

Své dojmy z návštěvy nejmenší zdejší české obce  popsal
v časopise Navýchod roku 2013 rozhlasový dokumentarista
Petr Slinták:

Pokud se chcete vrátit proti proudu času, neměli byste
vynechat nejmenší českou vesnici v celém Banátu. Češko Selo
se nachází za kopcem nedaleko obce Crvena Crkva, a jak už
název napovídá, jedná se o ryze českou vísku. Když do ní
přijedete po drolící se betonové cestě, přivítá vás řadami
nízkých domků postavených někdy na začátku minulého sto-
letí. Bohužel řada z nich je dnes neobydlená a ve vsi trvale žije
jen několik rodin živících se zemědělstvím. Z některých
příbytků se staly víkendové chalupy, ty méně šťastné ohlodává
zub času. Ten se naštěstí nepodepsal na místním kostelíku, o
nějž je vzorně postaráno. Spolu s obecním sálem a bývalou
školou je architektonickou chloubou vesnice. Výkladní skříní
se zde mělo stát i malé muzeum, které bylo vybudováno díky
podpoře českého ministerstva zahraničí. Bohužel ne zcela
dotažená organizace jeho provozu a malicherné spory dnes
brání jeho koncepčnějšímu využití. Expozice věnovaná historii
českého živlu ve Vojvodině a místní lidové kultuře je však za-
jímavá a za návštěvu rozhodně stojí.

vojvodinští Češi dnes
K české národnosti se v Srbsku v roce 2002 – tedy deset

let po rozpadu Jugoslávie –  přihlásilo 2 211 osob (z toho
1 648 žilo přímo ve Vojvodině a 563 v centrálním Srbsku).
Nejpočetněji byli Češi zastoupeni v obcích Bela Crkva (511),
Kruščica (231), Gaj (137), a Veliko Središte (57).  V  obci
Češko Selo tehdy žily asi tři desítky občanů českého původu.
Vedle těchto míst žijí Češi také ve velkých městech – v Bě-
lehradu (422 v roce 2002) a v Novém Sadu (119).

K české národnosti se v současné době pod vlivem
přirozených asimilačních procesů hlásí stále méně obyvatel
Vojvodiny.
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aktualityaktuality
Pod dojmem posledních událostí, kdy ve Francii došlo k teroristickým násilnostem přinášejícím lidské oběti, kdy se vedou
dramatické ale i zmatené diskuse o islámu a Islámském státu a také o obnovení holokaustu, otiskujeme úvahu šéfredaktora
listů václava Žáka, který v ní reaguje na projev prezidenta Miloše Zemana, jenž varoval před „superholokaustem“ a vy-
zval k válce s Islámským státem (Právo 30. 1. 2015).

DALŠÍ PREZIDENT, KTERÝ PROPÁSL
PŘÍLEŽITOST MLČET

Když Václav Havel tři dny před skončením svého prezi-
dentského mandátu podpořil dopis osmi evropských předsedů
vlád na podporu nelegální americké intervence v Iráku, oko-
mentoval to francouzský prezident Jacques Chirac, že propásl
dobrou příležitost mlčet.

Tenkrát to řadu českých politiků rozhořčilo. Ovšem
podíváme-li se, k jakým důsledkům americká intervence
v Iráku vedla, stěží budeme pochybovat, že Jacques Chirac
měl pravdu.

Při příležitosti mezinárodního fóra o antisemitismu v Praze
pronesl prezident Miloš Zeman řeč,  v níž varoval před „su-
perholokaustem" a vyzval k válce s Islámským státem. Bylo to
státnické vystoupení?

Podívejme se na to ze dvou úhlů. Za prvé jsou-li taková
vystoupení v souladu s jeho ústavní rolí, za druhé má-li jeho
koncept šanci dosáhnout nápravy věcí.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek jeho řeč radikálně
odmítl. Podle české ústavy je prezident z výkonu své funkce
neodpovědný, což znamená, že za jeho akty odpovídá vláda.
Z ústavní logiky plyne, že prezident by se neměl vyjadřovat
k věcem, které polarizují společnost, jinak než tlumočením
vládního stanoviska.

Je evidentní, že prezident s vládou svoje vystoupení vůbec
nekonzultoval. Dokonce veřejně prohlásil, že prezident, který
nedává najevo svoje názory, vlastně není k ničemu.

Jenže prezident, který má být jako hlava svorníkem státu,
a proto je také ústavně neodpovědný, má zastávat politiku
vlády. Obávám se však, že tuto roli nepochopil žádný ze tří
moderních českých prezidentů. Všichni měli tendenci hrát si
na druhé premiéry. Miloš Zeman, jako přímo volený prezi-
dent, to pochopil nejmíň ze všech.

Teď se podívejme na obsah prezidentovy řeči. Dlouhou
dobu byli experti přesvědčeni, že terorismus vyrůstá
principiálně z náboženských kořenů a politické záležitosti na
něj nemají vliv. Teprve výzkumy v poslední době ukázaly, že
ten předpoklad byl mylný.

Na základě zkoumání více než dvou tisíc radikálů, z nichž
se někteří pokusili o sebevražedné útoky, ukázali Robert Pape
a James Feldman v knize Přeštípnout rozbušku, že zdrojem je-
jich radikalizace jsou politické otázky: izraelsko-palestinský
konflikt a zejména druhá americká intervence v Iráku.

Samotná al-Kajdá vznikla jako reakce na rozmístění ame-
rických sil v Saúdské Arábii po osvobození Kuvajtu, a to
z mudžáhidů, tedy bojovníků svaté války, proti sovětské oku-
paci Afghánistánu. Po ní se rozhodli obrátit svůj meč proti
Západu, zejména proti Spojeným státům, které znesvětily

posvátnou půdu islámu. To bylo počátečním zdrojem
radikalizace islamistických fundamentalistů, kteří posléze
zaútočili na Světové obchodní centrum.

Po americké intervenci do Iráku se radikalizace zmno-
honásobila. V zemi, kde islamističtí bojovníci nebyli, začal
bojovat bezpočet nových sekt, takže se válka proti teroru
proměnila ve velkovýrobu teroristů. Vedlo to i k radikalizaci
islamistů v Evropě.

Toto poznání se postupně prosazuje v samotných Spo-
jených státech. Ačkoliv v americké politice existují vlivní lidé,
kteří před lety prosazovali nejen vojenskou intervenci do
Iráku, ale i do Sýrie a Iránu, začíná být jasné, že to je politika,
která vede do slepé uličky a místo potlačení teroristů je
naopak vytváří.

Jak tento vývoj reflektuje prezident Zeman ve své řeči?
Nijak. Vyzývá k tažení na Islámský stát. Proboha, proč? Kvůli
velkohubým prohlášením jednoho teroristy?

Když se Hitler chopil moci v Německu, ovládl jednu z nej-
vyspělejších zemí světa a zahájil zbrojní program, který mu
během pár let dal k dispozici nejsilnější armádu na světě.
V současnosti USA vydávají na zbrojení víc než zbytek světa
dohromady. Jaká moc jim dokáže čelit? Vždyť problémem
posledního desetiletí byla spíš obrovská americká vojenská
převaha, kterou někteří američtí politici nedokázali moudře
užívat.

S islamistickým terorismem existuje přesně obrácený
problém. Teroristická scéna se naprosto rozdrobila a dnes nej-
větší nebezpečí nepředstavují seskupení jako al-Kajdá nebo
Islámský stát, ale osamoceně operující skupinky nebo jed-
notlivci.

Akce, jakou navrhuje prezident Zeman, by vedla jenom k dal-
ší radikalizaci islamistů. Copak by po případné – vysoce
nepravděpodobné – porážce Islámského státu přestaly ostatní
teroristické organizace existovat?

Nikdo nemá recept na řešení letitých problémů Středního
východu a muslimských komunit v Evropě. Už by ale mohlo
být jasnější, jaké cesty jsou zaručeně slepé.

Kromě posílení bezpečnostních složek je však třeba začít
skutečně otevřeně diskutovat, můžeme-li přispět k řešení
izraelsko-palestinského konfliktu, může-li se zmírnit masivní
nezaměstnanost mladé generace – nejen přistěhovalců –, aby
se východiskem z frustrace nestávala vějička radikálního islámu.
Není to okázalé, je to pracné, ale je to také jedna z mála šancí
na východisko ze současné situace.

václav Žák
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Druhá aktualita se zabývá domácím problémem: prolomením limitů těžby uhlí v severních Čechách, což by některým tam-
ním lidem mohlo přivodit zrátu jejich domovů. Nad tím se zamýšlí psycholog a publicista Miroslav Hudec (lN 4. 2. 2015).

OSUDY LIDÍ KALKULAČKA
V PROGRAMU NEMÁ

Ztrátu domova a sousedského společenství lze pokládat za
stres srovnatelný se stresem způsobeným úmrtím blízkého
člověka.

Ohled na to, co pociťují lidé, kterým hrozí ztráta domo-
va, bývá bohužel tím posledním, co zajímá podnikatele
v uhlí či politiky s kalkulačkami, kteří se proti vůli místních
opět snaží prosadit zrušení limitů těžby uhlí v severních
Čechách. Chtějte také na kalkulačce, aby zakalkulovala
třeba psychické důsledky vystěhování. Kdyby poslouchala
na nedávné demonstraci v Horním Jiřetíně třeba vyprávění
postarší paní, kolikrát už ji těžba uhlí vyhnala z domova,
kdyby jí viděla do tváře, asi by se začala přehřívat a zmateně
blikat. Lidské osudy nemá v programu. A zdá se, že někteří
majitelé kalkulaček také ne. 

Tahle země zažila ve 20. století již nejméně tři vlny
vystěhovávání. V tragickém podzimu 1938 utíkaly tisíce
českých rodin z nacisty zabraného pohraničí, ano, i z Mos-
tecka, jehož některým částem teď vystěhování hrozí opět.
V roce 1945 odtud byly vysídleny tisíce rodin německých,
mnohdy bez ohledu na to, zda se nějak provinily proti re-
publice, nebo ne. A třetí vlna začala po roce 1948, kdy nas-
tupující totalitní režim potřeboval zlomit tvrdou opozici,
představovanou také silným selským stavem, spjatým po sta-
letí s půdou, na které žil.

Měli to představitelé poúnorového režimu dobře
vymyšleno. Přesně odhadli, že ztráta půdy, v níž po staletí

měly selské rody své kořeny, ztráta domova, ztráta kontaktů
se společenstvím, uprostřed něhož po celý život žili, dokáže
zlomit i ty nejtvrdší, nejodolnější povahy. Těmi ztrátami
přišli totiž postižení leckdy ze dne na den i o smysl života.
Člověka, který dříve nezastonal, najednou sklátila kdejaká
banální choroba. A výjimkou nebyla ani předčasná úmrtí, a
to i v rodech, kde dlouhověkost členů byla příslovečná.

Dnes už si dovedeme poměrně přesně vysvětlit dříve jen
tušené souvislosti mezi tělem a duší, vyjadřované třeba rče-
ním „ve zdravém těle zdravý duch". Seriózní medicínské a
psychologické výzkumy prokázaly, že dlouhodobý psy-
chický stres vede k oslabení obranyschopnosti organismu,
k častější nemocnosti, u lidí starších či oslabených nějakou
závažnější chorobou někdy i k předčasné smrti. A ztrátu do-
mova, nejen bytu, domu, ale i krajiny, v níž ten dům stál,
ztrátu sousedského společenství, zejména byl-li na něj
člověk zvyklý dlouhou dobu, lze pokládat za stres srov-
natelný se stresem způsobeným úmrtím blízkého člověka.

A smutné je na celé věci i to, že pokud ten či onen
vystěhovaný obyvatel Černic či Horního Jiřetína takto
zemře, napíšou mu jako příčinu úmrtí třeba infarkt myokar-
du nebo komplikace při diabetes nebo cokoliv, na co už tak
lidé umírají. V žádném případě to, co by bylo pravdě nejblíž:
že zemřel na ztrátu domova.

Miroslav Hudec

Z Podkarpatské Rusi přijel žid v kaftanu, ve velkých botách, s pejzy a v takovém divném klobouku do Paříže.

To se ví, že všichni kluci za ním běhali a pokřikovali, když se objevil na pařížských ulicích. Zpočátku je

ignoroval, ale nakonec se dopálil, rozpřáhl ruce a zlostně se na děti rozkřikl:

„No, co na mě tak koukáte? Copak jste nikdy neviděli žádného Čechoslováka?“

Karel Poláček, Židovské anekdoty

Před nádherným mauzoleem Rotschildů na frankfurtském hřbitově stojí dva páni mojžíšského vyznání. Uplyne

dlouhá chvíle tichého obdivu. Konečně jeden z nich, ukazuje na náhrobek, praví závistivě: „Ti si žijí!“ 

Karel Poláček, Židovské anekdoty
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Pondělní vydání Svobodného slova vyvolalo doslova
poprask. Lidé diskutovali po celý den ve svých
zaměstnáních, ale také na Václavském náměstí. A především
před budovou Melantrichu. 

Po 15. hodině přišly první stovky studentů vysokých a
středních škol s prvními transparenty a vlajkami. K nim se
přidali další lidé. Z oken redakce jsme v úžasu zírali na
zaplněné náměstí. Takovou spontánní demonstraci jsme
ještě nezažili. Lidé cinkali klíči – poslední zvonění. Bylo
příjemné slyšet volání davu: Svobodné slovo píše pravdu,
Rudé právo lže! Lidé nám mávali a my pozdrav z oken
opětovali. Kolem šesté se demonstrující rozcházeli a říkal
jsem si, že k nim měl někdo promluvit. 

Do úterních novin jsme dostali
všechny hlavní události. 

Vůdčí síla opozice, Václav Havel
a jeho nejbližší spolupracovníci si
uvědomili jedinečnost situace a nut-
nost mít pro svá jednání s předsta-
viteli komunistické moci podporu
obyvatelstva.

Přišel za mnou Petr Kučera s ná-
vrhem, že by představitelé OF chtěli
odpoledne promluvit k lidem, kteří
odpoledne zase přijdou před redakci
Svobodného slova. Samozřejmě
jsem bez váhání souhlasil. Konkrétní
organizační přípravy pak Petr
Kučera rozvíjel s Milanem Nevolem,
tehdejším náměstkem ředitele Me-
lantrichu.  

Krátce po obědě mě Petr Kučera
informoval, že delegace OF byla
u premiéra Adamce a že mu oznámi-
la svůj úmysl promluvit k lidem z bal-
konu Melantrichu. Z vedení jsem byl
v tu dobu v redakci sám. První zás-
tupce M. Kovářík někam zmizel a
ten den se už neukázal. Nebyl nemocen, jak později někdo
říkal. Druhý den totiž zase přišel. Najednou nebyl přítomen
ani šéfredaktor J. Mašek. (Oba jsou vedeni jako spolupra-
covníci StB). 

S Petrem Kučerou  jsme zašli do pracovny šéfredaktora,
z jeho telefonu zavolali Bohuslavu Kučerovi, předsedovi
ČSS, a seznámili ho se situací. 

Souhlasil, ale vyslovil přání, aby nezapadla zásluha
Svobodného slova a také ČSS, která jako první odsoudila
zákrok na Národní třídě a vyzvala k otevřenému dialogu.
Domluvili jsme se, že by bylo nejlepší, aby v úvodu
promluvil někdo za redakci Svobodného slova. A předseda
strany taky chtěl, aby dotyčný oznámit, že se v pátek
uskuteční mimořádné zasedání ústředního výboru ČSS.

Krátce nato se vrátil do kanceláře šéfredaktor Mašek.
Nestačili jsme mu ještě říci o rozhovoru s předsedou
Kučerou a už někdo strčil hlavu do dveří se slovy: Havel je

tady. Hned se dovnitř chtěl vtlačit
celý houf zvědavců. 

Václavu Havlovi jsme řekli, že
vedení ČSS souhlasí s vystoupením
na balkonu, ale že má předseda
Kučera přání, aby nejprve pro-
mluvil někdo za ČSS. Nejspíš by to
měl být šéfredaktor, který byl v je-
jím úzkém vedení, byl členem před-
sednictva. S tímto legitimním
požadavkem Václav Havel okam-
žitě souhlasil. Potom jsme mu s Pet-
rem Kučerou vysvětlili věcný
háček. Budova a její balkon totiž
nepatří ani Svobodnému slovu, ani
Melantrichu. Komunisté ji po úno-
rovém převratu zabavili. V roce
1989 patřila státní tiskárně Mír a
přístup na balkon byl z redakce
Lidového nakladatelství, která v bu-
dově sídlila ve 2. poschodí. 

Jsou tedy zcela lživá slova o tom,
že jsme bránili Václavu Havlovi
promluvit z balkonu k lidem na
Václavském náměstí.

Je sice pravda, že šéfredaktor Lidového nakladatelství
nebyl situací zděšen, ale nemohl v podstatě nic dělat. 

Pro ilustraci přikládám informaci II. Správy SNB z 22.
11. 1989.

ze vzpomínek pamìtníkùze vzpomínek pamìtníkù

Pokračujeme a končíme otiskování vzpomínek na melantrišský balkón z listopadu 1989.

DNY, KTERÉ NELZE ZAPOMENOUT
PRVNÍ BALKÓN
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Šéfredaktor Mašek nechtěl na balkon vystoupit,
jednoduše dostal strach. Tak si někdo, snad Petr Kučera,
vzpomněl na mou rozhlasáckou minulost a navrhl, abych
vystoupil já. Začal jsem hledat text onoho prohlášení. Nikde
nebyl, tak jsem si vzal noviny. Byly asi čtyři hodiny, stmí-
valo se. Kdo si vzpomíná na miniaturní písmena článků v
tehdejších novinách a špatný papír, snadno pochopí mou
nervozitu.

Nejprve promluvil k lidem na náměstí Václav Malý a po-
dle domluvy mne představil jako prvního. Přistoupil jsem
k mikrofonu. Začal jsem číst. Po několika větách jsem se
dostal k formulaci, že potřebujeme skutečný a otevřený dia-
log. V tu chvíli začalo snad 200 tisíc lidí pode mnou skan-
dovat Dialog, dialog! Slova se odrážela od protějších domů
a ozvěna je vracela. Byl to zvláštní pocit. Něco takového
jsem nezažil a nepředstavoval jsem si to ani ve svých
nejbujnějších snech. Neměl jsem trému, ale byl jsem jako
v transu. Vzpomněl jsem si na chvíle v srpnu roku 1968, kdy
jsem také mluvil do mikrofonu, a dokonce k milionům
posluchačů. Jejich reakci jsem tehdy nemohl vidět.
Tentokrát ano. 

Snad po každé větě mě demonstranti přerušovali sou-
hlasným skandováním. Stmívalo se víc a na text jsem moc
dobře neviděl, tak jsem musel trochu improvizovat. Někdo
mne ze zadu zatahal za rukáv. Byl to snad sám Václav
Havel? A říkal – mluvte rychleji, než nám estébáci vypnou
proud. Měl pravdu. Stačilo, kdyby přijelo pár estébáků a
odvezli by nás jedním autobusem. Možná, že by bylo po
revoluci. Nebo by měla zcela jiný průběh.

Tak jsem přečetl už jen pár vět odsuzujících zákrok proti
studentům a požadavek, aby se podobná událost už nikdy
neopakovala. 

Václavské náměstí tleskalo, jásalo, skandovalo. Po té
vystoupil Václav Havel a další představitelé OF.

Vrátil jsem se do redakce jako zmámený. Vnitřní napětí
opadlo. Uvolnil jsem se, někdo mi přinesl panáka na
povzbuzení. Několik kolegů mi gratulovalo. Uvědomil jsem
si, že jsem právě prožil druhý nejsilnější okamžik svého ži-
vota. Ten první se odehrál 21. srpna 1968, kdy do budovy
plzeňského rozhlasu vstoupili sovětští vojáci a já jsem
vzrušeným hlasem oznamoval přerušení vysílání a nasadili
jsme státní hymnu. To byl pohnutý okamžik. Šlo nám o život.
Naštěstí vojáci z rozhlasu zase odešli a my jsme vysílali dál.

Podobně tomu bylo i v Melantrichu. Pochopil jsem, že se
opravdu začala hroutit komunistická moc, že došlo k tomu,
po čem jsem toužil já, moje rodina a miliony dalších lidí.
Začal pomalý návrat ke svobodě a k demokracii.

Teprve za pár týdnů jsem si uvědomil, že tímto vys-
toupením na slavném balkonu se uzavřel ten oblouk od roku
1968 do roku1989, že jsem vlastně vystoupil na vrchol své
profesionální novinářské dráhy. Když mi později Pavel
Pecháček nabídl působení v Rádiu Svobodná Evropa, kte-
rou jsem od dětství obdivoval, považoval jsem to za velké
vyznamenání.  

Horečné dny a noci
V dalších dnech se Svobodné slovo stalo kronikou

listopadových událostí. Ve srovnání s jinými deníky, roz-

hlasem a televizí  jsme informovali objektivně a
nejobsáhleji. 

Někdy bylo obtížné dostat na omezený počet tiskových
stran všechny zprávy, komentáře, rozhovory. Museli jsme
krátit, vybírat ty nejdůležitější. Několikrát jsem se střetl se
šéfredaktorem a jeho prvním zástupcem, kteří stále
vymýšleli mírnější titulky, do čela první strany prosazovali
zprávy o KSČ. Například redaktor Ladislav Froněk přinesl
zprávu o tom, jak příslušníci StB pálí spisy. Zařadil jsem ji
a odešel večer v klidu domů. Ráno ale v novinách nebyla.
Šéfredaktor ji v noci z listu vyhodil! Vzhledem k jeho mi-
nulosti je nyní jasné proč. 

Pracovali jsme ve vypjaté atmosféře, v každodenním
stresu. Zpravodajové například přišli se zprávou, že na
Prahu táhnou milice, ocelová pěst KSČ. Ptali se mne, co
bude dál, co budeme dělat. Neměli bychom se někam stáh-
nout, ukrýt, evakuovat? Věděl jsem, že nesmím podlehnout
panice, šířit nejistotu. Mávl jsem nad těmito úvahami rukou,
ale ve skutečnosti jsem klidný nebyl. Ale věděl jsem, že
musíme vytrvat. Když přišla zpráva, že milice odjíždějí, tak
se nám ulevilo.  

Do redakce se několikrát dostavili i podivní lidé s podi-
vnými zprávami, evidentně dezinformacemi. Dokonce mně
lákali, abych šel s nimi, že mi sdělí něco závažného. Asi
druhý nebo třetí den mě jedna naše spolehlivá externistka
sdělila zprávu z důvěrného zdroje, že jsou naše telefony
odposlouchávány. Je to možné, několikrát se mi zdálo, že to
při začátku rozhovoru ve sluchátku trochu lupne. Není divu,
své názory a zprávy nám volali lidé z celé republiky, ale i z
ciziny. První balkon Melantrichu totiž vysílalo přímým
přenosem několik zahraničních televizí. Hned potom mi
volali redaktoři Rádia Svobodná Evropa. Cítil jsem se
trochu zaskočen, nevěděl jsem, zda se nejedná o provokaci.
Brzy jsme si vše vysvětlili a za několik dní přijel Pavel
Pecháček. A jeho první kroky směřovaly do naší redakce.
Telefonicky se ozval také Jiří Hodač, šéfredaktor českého
vysílání BBC. Byl to náš dlouholetý kolega, vynikající
redaktor, který v 80. letech emigroval. Několikrát jsem jej
informoval o situaci v Praze, večer jsem mu předčítal zprávy
z obtahu zítřejšího vydání, které potom lidé v celé republice
slyšeli hned v ranním vysílání BBC. Československý roz-
hlas nás dlouho ignoroval. V přehledu tisku v prvních dnech
Svobodné slovo vůbec necitoval. Zavolal jsem šéfredak-
torce Horákové a vymohl, že nás vzali na vědomí.
Komunisti drželi pozice v rozhlase, a ostatně i v televizi,
dost dlouho pevně v rukou. 

Hojně navštěvovali redakci zpravodajové zahraničních
médií. Někdy nás zdržovali. Často se totiž v československé
politice nevyznali, nevěděli kdo je kdo, a tak jsme je doslo-
va museli školit.

Uplynulo už více než dvacet let. Mnozí aktéři se změnili
nebo zapomněli. Ale noviny zůstávají jako dokument doby.
Kdo dnes zalistuje zažloutlými listopadovými a prosincový-
mi vydáními Svobodného slova, naskytne se mu pravdivý
obrázek těch rozhodujících dní, v nichž se do naší vlasti
začala vracet svoboda a demokracie. 

Karel Sedláček
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léta, jak měl tatínek povoleno, nám psal:
za 14 dní, za měsíc a třeba i za delší dobu.
Psal nádherné dopisy, plné lásky a starostí
o nás.  Bylo z nich možno vyčíst jeho
obrovskou duševní sílu, naději a energii,
kterou se nám snažil předat…

eva Jourová-Nestávalová

Bylo mi jedenáct let, když zatkli tatínka
v roce 1949, a dvacet pět roků, když se vrátil
domů z vězení. Po celé ty dlouhé roky
maminka říkala „ono to brzy praskne a
budeme zase všichni“. 

Tátu jsem vídala jednou za půl roku.
Návštěvy byly povoleny pouze dvěma oso-
bám – a my se střídali s bratrem. A po celá ta

z archivùz archivù

Právník dr. Josef Nestával (1900-1976), politik národněsocialistické strany jako člen rady hl. m. Prahy se 1939 zapojil
do protinacistického odboje ve skupině primátora Ot. Klapky. 1940 byl zatčen a odsouzen k trestu smrti, což bylo změněno
na trest doživotní káznice. 1945-1948 byl opět funkcionářem národněsocialistické strany. Stal se ředitelem ústředního svazu
nemocenských pojišťoven. Komunistický režim ho zatkl v roce 1949 a následujícího roku soudil v procesu s dr. Miladou
Horákovou. Jeho trest zněl na doživotí.
v současnosti KMH připravuje do tisku Nestávalovu výpověď (z roku 1958), zaslanou z vězení, jíž žádal o obnovu procesu.
Je to cenný dokument velké vypovídací hodnoty, který přináší mnohá, dosud neznámá a nikdy neuveřejněná, fakta.

DOPIS DR. JOSEFA NESTÁVALA Z VĚZENÍ
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t.č.1293/53 Nestával Josef Mírov, 9.června 1953

Nejdražší moji, Maněnko, Jirko a Evinko! Píši vám
odsud již po třetí, od vás nemám ani řádky a ke všemu jsem
ještě za trest přišel o vaši květnovou návštěvu (zaháněli jsme
velikonoční splín trampskými písněmi). Jen vaše bohaté
balíčky dostávám pravidelně – s radostí bych je však
vyměnil za dopis od vás! Co se u vás děje, že mi ani napsat
nemůžete?! Na balíčku jsem viděl písmo Tvé, Maněnko, i
Tvé, Evičko, ale co Ty můj kluku? Vojna nebo omyl? Pište
mi, prosím vás, pravidelně, obšírně, nebojte se – kdybych
měl vše v pořádku jako nervy, byl bych mladý jura!
Za balíčky děkuji, drazí vydáváte však za ně tolik
zbytečných peněz, že jsem byl v rozpacích, mám-li vám

červnovou poukázku vůbec poslat – nechtěl jsem vám však
přidělávat starosti, co je se mnou, když vám květnová
návštěva nebyla povolena. Neznepokojujte se však, nepošlu-
li červencovou, velmi si to ještě rozmyslím. Dovedu si živě
představit, jak asi na tom, drazí moji, jste, zejména je-li Jirka
na vojně nebo mimo domov. Neposílejte žádné peníze,
nepotřebuji jich vůbec. Jsem zde stále v klidu, nepracuji,
přibírám na váze (proti loňskému červenci mám o 28 kg víc,
plných 81kg), jen starosti o vás, milovaní, mě zlobí.
Nedoufám, že vás všechny zde v dohledné době uvidím,
vím, jaké finanční zatížení cesta sem je. Proto mi tím
podrobněji pište, velmi vás prosím, Maněnko, Evinko i
Jirko, každý sám o sobě i druhých – vím, že vám nepomohu,
ale mně tím můj osud značně zpřijemníte. Dovedete si,
doufám, do suchých slov mých dopisů vložit aspoň část
opravdové lásky a vřelých mých citů k vám. Mohu snad pro-
to jen prostě napsat: můj drahý Jirko, má nejupřímnější přání
do dalších let, plný úspěch v závěrečných zkouškách Tobě,
Evinko má drahá, plné zdraví, hojně trpělivosti a vytrvalosti,
drahá moje Maněnko, Tobě i dětem. Jinak má přání k svát-
kům a narozeninám najdete v starých dopisech mé prvé
kriminální kariery, přečtěte si je občas, je tam myslím mno-
ho, co mi připadá naivní po tolika letech opakovat – kmo-
trovství, houpačka nálad atd., to platí obdobně i dnes. Jak
rád bych na vás přenesl aspoň část své střízlivé rozvahy
a klidné pevnosti, které člověku umožňují dívat se na život
a jeho vývoj optimisticky, ale přeci jen rozumně se držet na
pevné zemi. Nedat se nervově vyčerpávat falešnými
nadějemi ani se nedat zkrušit tvrdostmi života a jeho údery,
ale také se nedívat na svět a jeho vývoj černě, miláčkové,
život je přes všechny trampoty a zklamání přeci jen hezký,
třeba i dočasně za mřížemi, jen chuť a odvaha k němu musí
být. Věřte mi, moji nejdražší, a k sobě navzájem, prosím
vás, mějte vždy porozumění a shovívavou velkorysost.
Snažte se jeden druhému porozumět, vmyslit se do jeho
rozpoložení, pomoci, tápe-li nebo trpí, chybil-li nebo za-
kolísal tam, kde neměl. A není-li možno pomoci, tedy
alespoň jeho situaci neztrpčovat, nezatvrdit se. Je toho vzá-
jemného lidského porozumění a dobré vůle tolik třeba dnes,
nejdražší Maněnko, Jirko a Evinko, mezi námi i vůči
druhým – a ještě více bude zapotřebí. Zdravím srdečně
babičku a všechny ostatní, trpělivě čekám o vás všech
zprávy. – Vás, Maněnko, Jirko a Evinko, v duchu k sobě
tisknu a líbám. Ahoj. Na shledanou

.                                           Tvůj Pepík, váš táta.

O všem je třeba pochybovat.

Aristoteles

Nejstarší a největší láska je láska k životu.

Plutarch

Přátelství má větší cenu než příbuzenství.

Cicero
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Setkání s první emigrací před 1945, jeho
přátelé. Kritické vidění představitelů této emi-
grace, zejména komunistů v Británii. Bitva
o Británii, působení v BBC, po druhé emigraci
ve Svobodné Evropě, pak v USA a zrod nej-
lepšího emigračního časopisu –  čtvrtletníku
Svědectví (1956), pak přesídlení do Francie.
V Paříži pokračování vytrvalé a tvořivé práce
na Svědectví od roku 1960 až do naší revo-
luce v roce 1989. Konec Svědectví v roce
1992 doma. Hluboký zářez do světa i do na-
šich, zhusta ponurých dějin.

Chtěl-li bych obsáhnout Tigridovu vytr-
valou a nezdolnou činnost veškerou, v plné

bohatosti faktů a souvislostí, jak jsou v knize představeny,
dokonale kompozičně začleněny, musel bych mít k dispozi-
ci mnoho stran.

Jak na to tedy? Položil jsem si sám sobě otázku, co mi
kniha přinesla, jak na mě, který jsem mnoho z před-
staveného dramatu osobně prožil, zapůsobila. A co také
přinese mladším  lidem, kteří se k dějům minulosti dostanou
až nyní.

Prožil jsem jako čtenář s mladým mužem Pavlem
studujícím před válkou práva vlastně celý život až do oněch
dob, kdy my jsme zde demonstrovali na Václavském
náměstí a kdy on se konečně dočkal návratu domů.

Prožil jsem s ním tři emigrace, vždy těžké, dozvěděl
jsem o jeho rodině, o manželce Ivaně Myškové, o tom, jak
nesnadno se probíjeli. Ale nikdy se nepoložili, vždy se
napřímili.

Prožil jsem s ním návrat do vlasti po roce 1945, už po
Košickém vládním programu záludně klamavě demokratic-
kém. I jeho vyhození z místa na ministerstvu zahraničí.

Poznal jsem jeho rozpory s lidoveckým tiskem, neboť
takzvaní demokratičtí politici postupně ustupovali KSČ. 

Viděl jsem jeho hledání spolupráce s významnými
světovými státníky, jako byl George Kennan: Nadějí
Ameriky je, že tyto režimy najdou v sobě sílu postavit se
situaci samy. Tak zvaný gradualismus. V tom se dost zkla-
mali. 

Poznal jsem, jaký význam měla dokonalá informace za-
ložená na svobodném pohledu pronikajícím čtvrtletník Svě-

PAvel KOSAtíK, MlADá FrONtA, 2013
Tigrid v roce 1947 na stránkách tisku vy-

znal, v co jako občan a veřejně působící
činitel věří: “Upřímně věřím v Evropu,  její
tradice,  její mravní kodex a její životní míru,
v evropské myšlenkové společenství a v
evropský odkaz, znamenají-li tato slova ještě
něco. Věřím v křesťanství… jsem hluboce
přesvědčen, že všechny naše činy se musí řídit
zásadami mravními… A dále: “Nejsem
doktrinář a nevěřím v žádný z existujících –
ismů; věřím v křesťanství, ve svobodu, v de-
mokracii a lidskou slušnost.

Po přečtení těchto slov se nedivím, že au-
tora knihy zaujala osobnost zcela mimořádných kvalit, ja-
kou Pavel Tigrid skutečně byl. Pro nás, kteří jsme Tigrida
četli, jakmile jsme se k jeho spisům dostali, je zřejmá aluze
na Tigridovo beletrizované zpracování moderních českých
dějin Průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu
(1965–67, druhá část dokončena v roce 1974).

Zpět ale ke Kosatíkově knize. Už ve svém názvu nese
naléhavé pobídnutí k podrobnému a hlubokému studiu osob-
nosti, jíž věnoval svou knihu. A zcela po zásluze. To „Tigrid,
poprvé…“ připomíná, že nyní byla vytvořena kniha jako
ucelený oblouk jednoho mimořádného života, že však je
potřebné nepřestat se touto osobností zabývat, protože je
nepochybně výborným a dokonale orientovaným
průvodcem inteligentního muže ve dvacátém století. A taky
proto, že v souboru jmen českých osobností chmurné doby
totality těžko najdeme jméno takového významu.

Tematicky kniha navazuje na Kosatíkovu publikaci Čeští
demokraté představující 50 mimořádných osobností čes-
kého veřejného života. S tím rozdílem ovšem, že tentokrát
jde o dílo monografické, o 346 stranách naplněných fakty,
s tak mimořádně vysokou výpovědní hodnotou, že po jejich
přečtení a po jejich zažití (to je potřebné!) se čtenáři doši-
roka otevře scéna čtyřiceti let usilovné, vytrvalé, systema-
ticky zacílené práce. Jako by se otevřela opona teatra mundí,
z něhož na čtenáře padají v rychlém sledu nejen okolnosti
Tigridova života, ale také dějiny světa, kde on hrál svou
nezastupitelně originální roli. Tvarovaly jeho i nás.

Emigrace do Velké Británie, cesta k BBC, předtím
ovšem práce číšníka v anglickém hotelu Cumberland.

knihy, kteréknihy, které
nás zajímajínás zajímají

TIGRID, POPRVÉ
PRŮVODCE OSUDEM INTELIGENTNÍHO MUŽE

VE DVACÁTÉM STOLETÍ
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dectví. Učinil z něj jeden z nejlepších  a nejvýznamnějších
exilových časopisů bojujících proti komunismu.

Prožil jsem také období (skutečně i s Kosatíkem), kdy
vykonával funkci našeho ministra kultury. Práci ovšem zvlá-
dal jen s obtížemi. Někdy jsem jeho výroky nechápal. Už
také proto, že na čas podlehl Klausovým teoriím. A neuměl
plavat ve studených vodách trhu. To však nezmenšuje
odvahu a statečnost celého jeho aktivního života. 

Ale co je asi nejpodstatnější. Ta nezdolnost, ta neochvěj-
ná vytrvalost, přesvědčení o své pravdě. Nepřestávající boj
proti totalitě, za svobodu názoru, za svobodu lidské

osobnosti. Čtenář téhle neobvykle napsané knihy získá
odpověď na otázku, jak žít, přijme-li člověk bytostně aktivní
roli. 

Státníkům se obvykle stavějí sochy. V našem hlavním
městě nikde ale není Tigridův význam zdůrazněn. V Os-
travě-Porubě studují mladí na Tigridově jazykovém gym-
náziu a na žulovém podstavci je jeho socha. 

Nejsem si jist po přečtení mimořádné  Kosatíkovy knihy
napsané k desátému výročí jeho smrti, zda je to dost.    

Jaromír Adlt

Zora Dvořáková obohatila svou historickou tvorbu o dal-
ší titul, který nás svým dějem vrací do temného času naší
minulosti, do let 1953-1955. Do doby určité stabilizace ko-
munistického režimu v Československu a v státech pod
sovětskou hegemonií je zasazen příběh dívky, jejíž otec není
sice uvězněn, ale stále je trvale hlídán, šikanován a pronásle-
dován státní bezpečností proto, že býval vysoce postaveným
úředníkem komunisty před únorem 1948 nenáviděného mi-
nisterstva spravedlnosti. To v tehdejší době pochopitelně
určuje i společenské zařazení jeho dcery.

Dívka s nepochybným malířským talentem se marně
pokouší sama, pak za pomoci rodinných přátel i otce
dosáhnout přijetí na Akademii výtvarných umění v Praze.
V padesátých letech byl rozhodujícím faktorem téměř
výhradně tzv. třídní původ a politický a ekonomický zájem
státu – komunistické strany. Cena člověka měla jedinou hod-
notu – být pracovní jednotkou. Fyzická práce byla nad-
řazena všem ostatním profesím a hodnotám.

Práci Zory Dvořákové, jak bývá u ní časté, je nesnadno
zařadit mezi obvyklé formy literární tvorby. Snad nejspíš
bychom mohli říci, že je to román, ovšem se značnou licencí

tohoto pojmu. Přesně vymezený časový úsek děje mezi
únorem 1953 a červencem 1955 umožnil autorce kon-
centrovat děj a prokreslit rozhodující okamžiky událostí
z perspektivy jednajících osob, snad by bylo vhodné říci
dialekticky, kdyby tento výraz nebyl zvláště pro tuto dobu
tak zprofanován.

Styl renomované spisovatelky, zkušené historičky,
autorky řady titulů z této temné doby, činí z této její práce
publikaci, kterou je možno s porozuměním a přitom s na-
pjatým očekáváním číst jedním dechem.

Tento děj jinak chápou pamětníci, jinak mladší a jinak
nejmladší generace čtenářů.  Ale u každého to nepochybně
vyvolá odpor k době komunistické totality a jejím projevům
v životě prostých lidí, kteří nebojovali vůbec proti ní, jen
s určitou rezignací žili svůj osobní život se snahou a touhou
žít a věnovat se tomu, co pokládali za náplň svého žití.

Jiří Málek

Zora Dvořáková, Bez tebe neodejdu, nakl. eva – Milan
Nevole, Praha 2014, 256 s., Kč 200.

RECENZE KNIHY “BEZ TEBE NEODEJDU”

REAKCE ČTENÁŘE NA KNIHU ZORY
DVOŘÁKOVÉ “BEZ TEBE NEODEJDU”

Ačkoliv jsem celý život velký čtenář, v posledních letech
beletrii téměř nečtu. Mám dojem, že mi mnohem víc dají
knihy, které jsou založeny na přesných faktech, které mi
otevřou nějaké nové poznatky. Proto jsem zaváhal nad
poslední knihou Zory Dvořákové „Bez tebe neodejdu“, pro-
tože její název ve mně vyvolal představu románu, možná
o lidských vztazích, které se nevydařily, o pochybeních a
sklonu své trable řešit alkoholem nebo drogami, což jsou
témata v poslední době často využívaná. Asi bych knihu
s názvem „Bez tebe neodejdu“ neotevřel, kdyby mi moje
známá neřekla, jestli si chceš znovu prožít padesátá léta, kdy
jsme vstupovali do života a vládl nám komunistický režim,
tak si tuhle knihu přečti.

Začal jsem tedy číst a četl jsem bez dechu a měl jsem po-
cit, že se mi před očima odvíjí film tehdejší každodennosti,
kdy jsem jako student nemohl pro špatný politický původ
studovat obor, který jsem chtěl. Tehdy jsem skončil jako lesní
dělník. Zapomínal jsem, že hrdinkou příběhu je studentka se
špatným kádrovým posudkem, která se však nepřízni doby
brání, pokud jí síly stačí. Při čtení jsem viděl sebe a svou ro-
dinu, zdrcenou matku, když jsme museli opustit stavení,
ve kterém jsme žili, viděl jsem svou tetu, které byla zabave-
na její živnost. Situace, které jsou v knize popsány, při-
pomenou čtenářům jejich vlastní zážitky z té doby. Líčení
těchto událostí je v knize tak pravdivé a působivé, že leccos
z toho musela autorka prožít na své vlastní kůži.
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Pro čtenáře mého věku číst tuto knihu je silný zážitek.
Nevím, jak ji přijmou lidé mladšího věku a dnešní studenti.
Ale měli by poznat, jak to vypadalo s jejich prarodiči, když
byli ve studentských letech a marně se pokoušeli zvolit si
životní dráhu, po které toužili.

Josef Zejda

V knize mě dojaly dva nesmírně silné momenty.
Hluboký vztah hlavní hrdinky k jejímu pronásledovanému
otci a jeho smutný konec. Druhým nesmírně silným mo-
mentem je rozhodování hlavní postavy, zda má odejít do
emigrace nebo přes všechna příkoří zůstat ve své nesvobod-
né zemi a vytrvat ve svém přesvědčení, které nezlomí ani tak
zlá doba, jaká panovala v padesátých letech minulého sto-
letí, v nichž se tento děj, který je vzat ze života, odehrává.

jazykový sloupekjazykový sloupek

“BÝT NA PLECH”

Dámy a pánové,
prosím za prominutí, že tentokrát budete číst spíše
sloupek o sloupku.

Nápady na sloupek přicházejí někdy z pro-
myšleného plánu, z logické úvahy, ze snahy přispět
k úsilí o hlubší proniknutí k jazyku, jindy zase z touhy
pomazlit se s ním, najít jeho hravé možnosti. Uvažu-
jeme pak o tom, který jazykový jev učinit předmětem
výkladu, které téma z oboru fonetiky, morfologie,
syntaxe, třeba i sémantiky a lexikologie učinit tělem.
Chceme mu novým pohledem dát vlastní život. Není to
však jediný pramen našeho poznání a naší touhy upo-
zornit na to, co běžně uniká naší pozornosti. Často
poslouží noviny nebo projevy televizních a rozhla-
sových moderátorů. Nezřídka bývá i zábavné a inspi-
rativní, podaří-li se odposlechnout dialog lidí na ulici
nebo v dopravních prostředcích. Takovým způsobem
jsem se dostal k dnešnímu námětu jazykového sloupku
i já.

Vyposlechl jsem zajímavý rozhovor dvou žen. Jak
to tak bývá, jedna druhé zasvěceně vykládala o ně-
jakém večírku. Jejich mluva byla zpočátku docela kul-
turní, ale uprostřed jejich povídání jsem zaslechl
pojednou nějaký prudce skřípavý tón, jako by houslista
prudkým tahem smyčce přetrhl strunu. Zřejmě se
bavily o nějakém  Alfredovi: „Včera to bylo super,
oslava Milanových narozenin byla boží, byl to docela
fajn mejdan, ale Fredy byl docela na plech. Přestav si,
že se zhroutil na schodech, vůbec se neudržel na no-
hách a navíc ještě s sebou strhl svou společnici. Zvedat
ho, to bylo něco!“

Ponouklo mě to k zamyšlení. Co je to být na plech?
A proč zrovna na plech?  

Jak častá jsou v naší řeči nepřímá, obrazná pojme-
nování a všelijaká zakuklená přirovnání, o jejichž ety-
mologii se můžeme jen dohadovat. Prostě tropy
(přenesení jedné představy na druhou) a roztodivná
přirovnání. Ta, stejně tak metafory a metonymie
(dokonce i synekdochy), bují ve všedním životě, žijí
s námi a takřka napořád, nikoli jen jako součást
uměleckého jazyka. Tam samozřejmě vytvářejí to, co
je pro umění podstatné, tj. funkci estetickou, nejde jen
o komunikaci, ale o to, aby sdělení mělo ještě jinou než
běžnou dorozumívací funkci. Umělec se musí po-
vznést nad běžné sdělení a kromě dorozumívací funkce
vybírat z bohatosti jazykových prostředků, jež mu
jazyk do sytosti nabízí. Musí to zkrátka umět a jeho
umění je podstatou tvorby. 

Ale každý z nás, zamyslí-li se nad běžným
vyjadřováním, dojde k poznání, že i v komunikačním
procesu se jazyk nijak bez obraznosti také neobejde, ba
přímo se zdá, že jí přímo hýří, plýtvá, že je jí přímo
přesycen a že tuto přesycenost dává dosyta najevo. 

K takovému pohledu mě dovedl pouhý odposlech-
nutý dialog, z kterého až brutálně trčelo ono zmíněné
„být na plech“. Poslouchejte laskavě dále.

Hned uvedu několik příkladů. Určitě je – ty dámy –
asi nebaví poslouchat plechy jako materiál, určitě asi
taky se jim moc nezamlouvají plechy jako dechové
nástroje (dechovka), ale dávají spíš přednost jinému
druhu muziky, popu nebo i rocku. 

Nebo jinak: kolikrát slyšíme pojmenování našeho
artikulačního orgánu v ústech v jiném významu:
“Ty máš ale jedovatý jazyk.“  Nebudeme na pochy-
bách, že mluvčí určitě nemá na zřeteli orgán potřebný
k artikulaci. Když někdo oplývá takovou jedovatou
možností, není asi příliš oblíben pro svou jedovatost,
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zraňující ironičnost, snahu někoho pokořit, „házet
po něm jedovatou slinou“. A vidíte, zase tu pracuje
obraznost.

Taky v jistých souvislostech matka užije metonymii
(nahrazení jednoho významu druhým na základě sou-
vislosti), když dítěti vytýká „máš špinavá záda“,
jestliže mu na kabátu utkvěl třeba bílý prášek omítky
nebo nějaké smetí. Rozhodně ho neposílá do koupelny,
aby si umyl onu část těla pojmenovanou záda. Stačí
vzít kartáč a je to. Má totiž ušpiněný kabát nebo košili.
Taky když se poví „v orchestru dnes chybí klarinet“,

neznamená to, že se teď hudebníci seberou a půjdou
usilovně shánět hudební nástroj nazývaný klarinet.
Kdo asi ví, že zrovna použil tropus (nepřímé pojme-
nování) zvaný synekdocha (celek pojmenován částí).
Prostě a jednoduše: ten večer nepřišel klarinetista.

Po všech těchto úvahách se docela rád vracím
k svému  p l e ch u.

Kde najít odpověď? Mohu si vzít na pomoc  E t y -
m o l o g i c k ý  s l o v n í k, který mi hned řekne, že
slovo plech je z německého Blech (z  blik-), původně
o lesklém kovu. Chci ovšem vědět více.  Nelením a
hbitě lovím ve  S l o v n í k u  j a z y k a  č e s k é h o.
Proč byl ten večer tak na plech, že se zhroutil na
schodech? Slovo plech všichni známe ve významu
„tenký kovový plát”, dále pak je poznámka „symbol
tuhosti“. Hned mi přišlo na mysl, že symbolismus
v básnictví bylo jedno velké a významné období, zej-
ména ve francouzské poezii, a ve světové literatuře
vůbec (už Důmyslný rytíř don Quijote je symbolem
snílka, Bílá velryba Hermana Melvilla zase sym-
bolizuje nekončící lidské hledání, Hemingwayův
Stařec a moře touhu překonat sebe sama a nevzdat se –
užitečné by bylo nahlédnout do  S l o v n í k u  s m ě r ů,
e p o ch, s k u p i n  a  m a n i f e s t ů). 

Na tom večírku teoreticky mohly hrát plechy, to
ovšem, kdyby s nimi jako materiálem někdo mani-
puloval, všelijak je prohýbal nebo dul do nich vítr apod.
Také, jak jsem již napsal, plechové nástroje z plechu
vyformované.  

Proč vlastně byl ten Fredy na plech? Vzhledem k to-
mu, že spadl na schodech a strhl s sebou ještě ženu,
kterou měl podpírat, zatímco podporu potřeboval on
sám, byl on úplně takovým, jakým je plech, tedy úplně
tuhý, nepružný a neohebný, nezvládal se. Obdivuji se
ovšem bohatosti češtiny, být na plech jí vůbec nestačí,
požaduje víc, když třeba stejný akt vyjádří tak bohatě
a sytě jako že byl „ožralej, napařenej, zlitej jako dělo,
zpitej pod vobraz, byl namol, opilý do němoty; propil
by nos mezi očima; také může mít vopici (i opici);
a šněrovat nikoli botky, ale cestu;  může být ovšem i
pěkně vzatej“.

Velkou dávku představivosti cítíme ve vyjádření
„říkal psovi slečno, měl nakoupeno, do němoty!“ 

Nedivil bych se, kdyby pod vlivem dnes tak ak-
tuálně a nepříznivě předkládaného norského Barne-
verentu tvrdila čeština: „být opilej jako Nor“, tak to ale
není, zato jsme si zasedli nějak na Dány, protože ten
Fredy byl „opilej jako Dán“. Kdyby to vzniklo nyní, po
mnohých bujarých návštěvách Dánů v Praze, nedivil
bych se, ale tohle přirovnání je už letité. Určitě se ne-
budu mýlit, když napíšu, že to vzniklo mylným
přenesením z výrazu pít jako holendr, holandr.

To zase vzbudilo i představu příslušníka národa
od nás na sever, tedy Holanďana, ten je ovšem už
dávno ztracen, neboť bloudí v dálavách, bludný Ho-
lanďan. Rozhodně nenese symboliku nadměrné ztráty
pohybu v souvislosti s nestřídmým požíváním alko-
holických nápojů.

Jestliže tu tedy máme toho holendra, tak je potřebné
dodat, že to vůbec není příslušník národa, ale stroj na
mletí surovin na papír (spotřebuje velké množství
vody). Hadromel také nazývaný.

Zajímavé ovšem je, že Francouzi z nějakého dů-
vodu říkají „pít jako Polák“, boir comme un Polonais,
zato Rusové pijou jako „sapožnik nebo lošadˇ“.
(Nevím, zda řemeslník švec je zrovna nadán zvýšenou
pitivostí, u koně to chápu.)

Taky se můžeme rádi „dívati na dno“. To ovšem
zdaleka nelze chápat tak, že si vezmeme sklenku a
zadumaně nahlížíme na její dno, opakujíce si Svě-
rákovo „je to marné, je to marné, je to marné“. Pak
třebas „šněrujeme cestu“. Podle bohatosti této rozbu-
jelé slovní zásoby procesu pití věnují Češi nepřestáva-
jící pozornost.  Není divu, ze všech stran na nás doráží
p i t n ý   r e ž i m.  Každou chvíli se ozve zvenku nebo
odkudsi z naší hlavy „musíš dodržovat pitný režim“.

Někdo to bere z jiné strany, to pití se mu zdá hladi-
vé, tekutina smetanově hebká, její účinek v našem těle
ale vede k „nadrátování, nakouření, zlinkování,
zhulákání“ apod. A ještě ke všemu jsou to podstatná
jména  slovesná, aby ten složitý proces byl  vystižen
jaksi názorně, tak, jak se děje. Poněkud vznešeněji si
asi připadá Angličan, když o sobě slyší, že je „drunk as
a Lord,“ proti tomu ruskému sapožnikovi je to o moc
elegantnější výsledek pitného režimu.

Nakonec se chci omluvit, že jsem se zaměřil na je-
den režim lidského života – ten  p i t n ý. Je, jak jsme
poznali, velmi složitý. Zato je velmi barvitě vyjádřený,
opravdu tak,  jak se  „děje“. 

Co k tomu říci?             
Obraznost a fantazie jsou důležitým kořením

života.
Doporučuji k pobavení  S l o v n í k  č e s k é   f r a-

z e o l o g i e   a   i d i o m a t i k y.   

Jaromír Adlt   
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Strž není panská usedlost, spíše
připomíná jihofrancouzské zahrady s do-
my, jak je známe z obrazů Corotových,
Cézannových a Renoirových. Dlouho
zde byla jediným zahradníkem příroda,
občas také vichřice a povodně. Když do
divoké strže přišel zahradník Čapek,
přikročil k dílu s největší úctou ke vše-
mu, co vybudoval čas. Dům opatřil
moderním pohodlím, ale nevzal mu nic
z jeho intimnosti. Host byl překvapen
všemi kouzly moderních koupelen v tom-
to lesním obydlí na samotě. Byl a je zde
klid. Souzvuk světležluté barvy domu a
namodralé barvy části ohradní zdi s nej-
různější zelení přírody sám o sobě už
uklidňoval podrážděné a unavené oko
městského člověka.

Vůz odbočil vraty ze silničky a
malou sváženou zatáčkou vjel na
parkoviště pod stromy. Hostitel zaslechl

hukot motoru a v úboru skrznaskrz zahradnickém ihned
přicházel. První slova uvítání, poptávky po příhodách na cestě
(občas někomu došel benzín nebo píchl), po novinkách v Pra-
ze a ve světě, zejména když nedošly včas noviny. Do toho se
mísilo hlučné vzájemné vítání psů pražských s venkovskými.
Pražským zde říkají rezavé opice, poněvadž prý se vynášejí se
zpanštělou pýchou nad venkovské druhy.

„Nechte to všechno, oni vám to už odnesou a pojďte se
podívat na potok," říká hostitel a sám jde napřed. Potok byl
v létě letošního roku největším problémem Strže a jeho osud
dokonce neblahým proroctvím. Čapek si umínil, že potok
poteče tak, jak mu to vlastnoručně nařídí. Dal se do práce,
dělal ostrovy, stavěl hráze, přesazoval keře, prohluboval kory-
ta, opíral vetché vrby umělým lešením, aby nespadly, a stavěl
lávky. Všichni museli pomáhat, někteří se dřeli spolu s hos-
titelem v potu tváře doopravdy, jiní víceméně elegantně
přecházeli po břehu a udíleli dobré rady, které přes to, že
nestály za nic, byly hostitelem zdvořile přijímány a po věcné
klidné debatě zavrhovány. Práce dostoupila vrcholu, když
Čapek koupil u Bati v Dobříši nepromokavé gumové boty, ve
kterých se dalo pracovat i ve vodě. Časem však hosté boty

Léto roku 1938 nebylo jako jiná léta,
kdy náš občan mohl opustit všechny své
starosti, radostně se ponořit do slunce a
vody, užívat všech darů přírody a těšit se
ze své volnosti a svobody. Jakýsi stín
tísnivých předtuch se táhl nad zemí,
nebylo klidu a lidé se museli nějak nutit
do veselosti. Bylo tolik nezvyklé práce,
která musela být vykonána bez odkladu,
že nezbývalo času na prázdniny.
Zbývaly jedině sobota a neděle, které
byly slaveny jako dny radosti, pokud to
ovšem bylo možné. Takové sobotní
dopoledne uběhlo rychle v práci a skoro
vždy nastalo nějaké zpoždění. Ve chvatu
se zabalilo malé zavazadlo, pak zastáv-
ka, byl naložen kamarád se psy a za
chvíli už běžel vůz nad zbraslavskými
vrchy.

Po Andělských schodech až do Čap-
kovy Strže se pak jelo hezky z kopce
dolů už skoro zadarmo. Dokonce se uzavíraly sázky, až kam
se dojede bez motoru. Dobříš zůstala vpravo a cesta odbočila
kolem bývalé obory. Silnice ve Staré Huti má jeden rigol
vedle druhého tak hezky srovnané, že není možno se jim vy-
hnout. Poslední záhyb doprava a poněkud rozblácená cesta
vede mezi zdmi Čapkovy zahrady a rybníkem k otevřeným
vratům. Na Strži se vrata do zahrady ani v noci nezavírala,
známka opravdu pohostinného domu.

Byla zde kdysi, před drahnými lety, „továrna" o devíti bu-
dovách, které byly časem zbořeny. Zbyly jen dvé, bývalý
úřednický dům a chalupa hlídače, později hajného. Stromy
rostly a zmohutněly v opravdové velikány. Z rybníka odté-
kala voda vodopádem a tvořila pak potok, který byl vrouben
krásnými vrbami. Ze starých rour bývalé vodní turbíny
tryskala mohutná sprcha.

Šlechtický majitel si před válkou přestavěl dům a mys-
livnu a usedlost překřtil na Josefodol, když však Čapek objevil
na staré mapě, že dříve se zde říkalo Ve strži, jméno se opět
ujalo.

vzpomínámevzpomínáme
Dne 9. ledna 2015 jsme si připomněli sto dvacáté páté výročí narození spisovatele Karla Čapka. Při té příležitosti otisku-
jeme vzpomínku, plnou pohody, na Čapka a jeho Strž – od pražského advokáta Břetislava Palkovského, který patřil mezi
návštěvníky tohoto Čapkova venkovského tuskula. vzpomínka poprvé vyšla na Silvestra 1938 jako soukromý tisk pod názvem
„Hostitel z továrny na absolutno ducha“. lidové noviny ji uveřejnily pod titulem „Hostitel ze Strže“ 13. března 1939 bez
dvou závěrečných odstavců.
Nově pak vyšla (v plném znění) až v roce 1969 pro Čapkovu Strž u Staré Hutě, ale protože současně v obdobné úpravě byly
vytištěny Čapkovy texty „Modlitba tohoto večera“ a „Modlitba za pravdu“, a stalo se tak ve dnech prvního výročí vpádu vojsk
varšavské smlouvy na naše území, panující režim to označil za provokaci a zakázal, aby to bylo zpřístupněno veřejnosti. 
tato miniaturní epizoda mnoho vypovídá nejen o době, kterou prožíval Karel Čapek, ale i o následujících desetiletích.

HOSTITEL ZE STRŽE
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vyzkoušeli a nadšení vyprchalo, takže zůstaly jen pro vážné a
opravdové pracovníky. Pro své hosty „nezahradníky"
vynalézal Čapek nejrůznější užitečné práce, například
odstraňování pařezů z louky před domem. Byla na to taková
pořádná sekera s dlouhým topůrkem, ale než byl takový pařez
venku! Někdy vyčerpal sílu několika jednotlivců, třebaže se
časem našli odborníci, kteří vynalézali všechny „fortele"
takové práce přímo vědecky.

Naštěstí ani u oběda ani u večeře se nedělal rozdíl mezi
těmi, kdo poctivě přiložili ruku k dílu a kdo poskytli svou po-
moc jen radou.

Čapek byl nejroztomilejší hostitel pod českým sluncem.
Jeho bystrému oku neušel jediný prázdný talíř, jediná prázdná
sklenice. Každý, komu by nebylo u Čapkova stolu chutnalo,
by ho byl těžce zarmoutil. Často si ověřoval velmi naléhavým
dotazem, zda jsou opravdu všichni spokojeni, a i žertem
projevené přání bylo okamžitě splněno. Co sám rád jedl,
doporučoval druhým a měl radost, když našel přívržence.
Na ty už nikdy nezapomněl a vždy se k nim obracel s do-
tazem, zda je to dnes tak dobré, jako to bylo posledně, či je-li
to lepší, nebo, což neměl rád, že dnes to není takové, jak by
mělo. Jeho chutě nebyly panské, jedním z nejoblíbenějších
jídel byl „pepík", rosol z vepřového masa, který se mazal na
chleba. Měl rád sklenici piva, na jeho stole nikdy nescházelo
lehké a lahodné slovenské víno.

Na Strži nebyl však jen pečlivý hostitel, nýbrž ještě
starostlivější hostitelka. Když se paní Olga vracela od rybní-
ka, nebo později k podzimu ze svých četných houbařských
výprav, které podnikala do nejhustších hvozdů, kde šlahouny
zle šlehaly přes ruce dychtivé hub, spočítala už ve vratech
nově přibylé a první její starostí bylo: Co jim dám jíst? Teprve
po naléhavé kuchyňské rozmluvě, která – pokud to ovšem by-
lo možno – hostitelku uklidnila, že o pozemské blaho všech je
postaráno, se přivítala s přáteli. Čapek však ještě projevil své
obavy: „Olino, máme co jíst?" Načež paní Olga: „Tak
poslouchejte, máme ..." a nyní následoval výpočet, který hos-
titel sledoval s největším zájmem a s uspokojením přijímal
projevy souhlasu „hladových". Nakonec přikývl hlavou.

Na Strži se vždy musel mít hlad. Před mnoha léty plánoval
Štursa, že si postaví domek, kde poteče černá káva z ko-
houtku jako z vodovodu. Na Strži takový kohoutek sice nebyl,
ale pro černou kávu se chodilo do kuchyně v každou vhodnou
či nevhodnou dobu, takže tam byl Štursův sen skoro splněn.

Snídaně se podávala od rána do večera. Nejkrásnější však
bývalo ráno, kdy Čapek otvíral poštu. Byly to prapodivné
dopisy, které dostával. Mnoho demokratických Němců mu
psalo, jejich návrhy byly z dnešního hlediska velmi rozumné,
psali mu henleinovci, jeden navrhoval, aby Henlein byl zvolen
náměstkem prezidenta republiky, jiní se přimlouvali za nejširší
autonomii, ale nikdy ani zmínky o odtržení Sudet a připojení
k Německu. Čapkovo stanovisko k české krizi bylo rozšafné a
škoda, že nebylo včas přijato. Asi koncem srpna došel dopis
americké agencie z Paříže, která nabízela Čapkovi značný
honorář, převezme-li válečné zpravodajství pro skupinu ame-
rických listů. Dopis začínal: Poněvadž vpád německých vojsk
do vaší země se dá očekávat každým okamžikem, žádáme
vás... Tento dopis Čapek dlouho držel v ruce, třebaže mu
vůbec nenapadlo o nabídce vážně přemýšlet. Bylo mu však
zřejmo, jak se na věci dívají kruhy zpravidla dobře infor-
mované. Bude tedy asi přece válka! Ovšem, kdo by se byl
tehdy nadál, že Francie požene věc do krajnosti až na ostří
nože, aby v posledním okamžiku rychle couvla a Němci
vpadli do Čech – bez války.

Nejzuřivější debaty bývaly po večeři. Nakonec zůstali jen
nejvášnivější odpůrci mezi sebou, poněvadž účastníci slab-
ších nervů se jeden za druhým vytráceli do svých ložnic.
Večer leckdy vyvrcholil zpěvem, ale býval zakončen rázným
zákrokem hostitelky, která se snesla ještě jednou z ložnice v
prvním patře dolů a bez pochopení zarazila pěvecké umění
přátel. Říkala mu řev.

Na Strži nebyla nikdy nouze o místní události. Jedni
promokli až na kůži a museli být sušeni, někdo zas spadl do
potoka a musel být převlečen, někoho píchl do krku sršen a
musel být ošetřen, pracovníci v zahradě trpěli četnými
popáleninami od kopřiv a občas se vyskytl pokažený žaludek.
Právě o ty ponešťastněné se Čapek pečlivě staral a po dobu
rekonvalescence byli jeho obzvláštními miláčky.

Najednou přišla pohroma. Pršelo, lilo, pravé průtrže
mračen se snesly právě nad Strží. Rybník se tak naplnil, že
voda přetékala přes hráz a z klidného potoka se stala divá
bystřina. Čapkovo dílo bylo zničeno. Nejkrásnější, největší vr-
ba se zlomila a zatarasila potok. A bylo by bývalo těch stromů
víc, kdyby je nebyl zahradník Čapek zachránil složitými
podpěrami. Smuten se vrátil do Prahy. Musel opustit svou
Strž, které hrozila, zátopa. Nechtěl vidět své stromy, až se bu-
dou bezmocně kácet. Sotva voda opadla, se vrátil a dal se opět
do práce. Znova, jenže teď už betonem a mohutnými ochran-
nými zdmi, budoval hráze svého potoka.

A přišla znovu pohroma. Čapek se vrátil do Prahy, aby
odvedl armádě svůj vůz. Byl smuten. Co mám dělat, řekl, dnes
přece nemá význam nikdo, kdo není voják. A vojákem nikdy
nebyl, jeho tělo bylo křehké a nikdy by nebylo sneslo námahu
vojenských cvičení. Přitom byl statečný člověk, mnohem
statečnější než leckterý z těch, kdo po něm hodili podlou
pomluvou. Věděl však, že jeho politická práce je skončena,
jakmile začnou mluvit kulomety a děla. Po neblahých
událostech se vrátil zase na Strž a dal se do staveb. Postavil
letní jídelnu na terase, upravoval zahradu a potok. Hájovna
potřebovala novou střechu a přitom zřídil nové pohostinské
pokoje. Nemohl žít na své samotě bez lidí a stavěl svým
přátelům nové příbytky ať chtěli, či nechtěli. Věděl, že k němu
zase přijdou, poněvadž musí přijít. Takové bylo kouzlo jeho
osobnosti.

„A přijeďte zas brzo k nám," tak se loučíval. Reflektory
zazářily a Čapek dělal dopravního strážníka. Jenže v tom byl
malý podvod. Vypadalo to jako parodie, ale ve skutečnosti měl
strach, že mu některý vůz vjede do smrčků a do kytiček.
Žertem leckoho zastavil doopravdy, když se kola nebezpečně
přiblížila ke kraji záhonů. Stojí tam dodnes nešikovně, skoro
v cestě, smrček, kterému mnohokrát zachránil život. „Vy ještě
nemusíte, vy ještě zůstanete", říkával těm, jimž na nějaké
minutě nebo hodině nezáleželo. Nerad se loučíval se svou
chotí, která byla svým povoláním vázána na Prahu.
Vymiňoval si vždy její brzký návrat a dovedl přitom smlouvat
o každou hodinku, kterou měl zůstat sám – bez ní.

Čapek hostitel dovedl si nalézt poměr ke každému
člověku. Miloval přírodu a chápal všechno, co lidem působí
bolesti a strasti. Nebyl politickým romantikem. Tento básník
myslil v denním životě velmi věcně a reálně. Slibovali mu
brzké vítězné hlasy zvonů, ale on jen potřásl hlavou.

Byly to hrany, které mu zazněly!
Lidem, jako byl Karel Čapek, se nedává sbohem. Jsou

stále mezi námi. Až však jednou opravdu zazní zvony jásavě,
zvučně a prudce, pak ti, Karle Čapku, zase všichni radostně
stisknou na Strži ruku. Všichni uvěří, že jsi nám nikdy
nezemřel!

Břetislav Palkovský
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(22. 3. 1892 – 21. 1. 1945)

Spisovatel a novinář Achille Gregor (1910–1998), synovec Karla Poláčka, věnoval ve své knize „Život je pes – a já mám
psy rád“ kapitolu  Dvě minuty ticha  svým návštěvám za 2. světové války u Karla Poláčka ve Švédské ulici 27, Praha-
Smíchov. Z ní citujeme  část k  5. červenci 1943 (K. P. byl se svou družkou Dorou Vaňákovou odtransportován do
Terezína o dva dny dřív): 

Když jsem přijel domů, vytáhl jsem ze schránky jediný dopis. Roztrhl jsem obálku a nedočkavě, se stále stupňující se
svíravou bolestí v srdci, jsem četl: 

Milý Achille, z našich schůzek prozatím nebude nic. Odjíždíme. Knížku jsem Vám nechal u Anky Vlkové. Moc Vás oba
pozdravujeme a za vše děkujeme. Váš K. P.

Přišlo to nečekaně, proto mě to zasáhlo tak hluboko. Konec doufání. Konec přátelství, jehož jsem si tolik vážil.
Pokolikáté už jsem opakoval: ano – odejde-li z našeho života někdo blízký, ztrácíte polovinu sebe samého. Karla Poláčka
s paní Dorou odvlekli do koncentráku.

V Terezíně, kam byli transportováni (jako ostatně většina židů), pracoval Poláček – mimo  jiné – u soudních jednání
jako přísedící a měl  spíše zlehčovat projednávaná obvinění spoluvězňů. Dochovala se jeho kratinká poslední soudnička.
Ale na vysvětlenou, než si ji přečtete: Součástí uskutečněného „zkrášlování“ v ghettu byla i terezínská banka, která
vyplácela vězňům mzdy v bezcenných ghettokorunách. Tato operetní instituce měla svou budovu s dvoranou a
přepážkami, vězně-úředníky a vězně-ředitele. A tento ředitel terezínské banky se stal hlavní postavou této Poláčkovy
soudničky:
Soudce: Přiznáváte se, že jste zde přítomnou žalobkyni svedl pod slibem manželství?
Obžalovaný: Ano.
Soudce: Slíbil jste jí tedy, že si ji vezmete, je to tak?
Obžalovaný: Ano, já …
Soudce: Proč s ní tedy neuzavřete sňatek?
Obžalovaný: Ale já s ní chci přece uzavřít sňatek.
Soudce: Tak co vlastně, ženská, chcete?
Žalobkyně: Když on, pane dvorní rado, mi předtím namluvil, že je kuchařem, a já pak zjistila, že  mě podved, že je jen
ředitelem banky!
Obžalovaný byl zproštěn viny.

(Tato vzpomínka na K. Poláčka je s laskavým svolením autora PhDr. Josefa Kráma, vzata z jeho obsáhlého, roztomilého
a vtipného Průvodce Rychnovem n. K. – rodištěm to K. Poláčka.)

Na žádost Městské části Prahy 2 předložil Klub dr. M. Horákové návrh memoranda o vzájemné spolupráci při realizaci
projektu s názvem Památník obětem komunistické  totality, jejichž symbolem je popravená dr. Milada Horáková. Než
bude předloženo ke schválení  radě Městské části Praha 2, musí se k návrhu memoranda vyjádřit ještě komise kultury;
komise životního prostředí a komise rozvoje již záměr podpořily. 

Pak bude následovat vypsání podmínek veřejné soutěže.  
Výbor KMH

POSLEDNÍ SOUDNIČKA KARLA POLÁČKA

ze Života klubuze Života klubu
milaDy horákovémilaDy horákové

POMNÍK MILADY HORÁKOVÉ
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Novou knihu PhDr. Zory Dvořákové, CSc.,
Bez tebe neodejdu, o které se dočtete na straně
18 našeho časopisu, dostanete za 200 Kč v knih-
kupectvích, nebo Vám ji se složenkou zašle
Nakladatelství Eva-Milan Nevole, K Údolí 2,
143 00 Praha 12, e-mail: nakladeva@seznam.cz

informaceinformace

Dušek Josef ing. Praha 3 300

Erhart Otakar dr. Praha 6 50

Fajkus Vlastimil ing. Praha 4 400

Havlín Radovan Kostelec n.Č.L. 250

Hořínek Karel Olomouc 200

Janáková Dobromila Praha 6 100

Kopecká Bohuslava Řitka 100

DÁRCI ML

Král Václav dr. Praha 10 400

Matouš Stanislav Jablonec 150

Neznámý dárce 200

Skalský Bohuslav Poniklá 100

Sutory Tomáš 500

Titzlová Jitka Praha 4 500

Urbanová Emilie Praha 6 100

vážení členové Klubu dr. Milady Horákové a čtenáři našeho časopisu Masarykův lid, dovolujeme si vás upozornit, že
do tohoto čísla je vložena složenka, kterou můžete zaplatit roční členský příspěvek 100,- Kč. Samozřejmě budeme moc rádi,
pošlete-li částku vyšší. tu potom použijeme jako váš dar na vydávání Masarykova lidu. Za zaslané peníze srdečně všem
děkujeme a ještě si dovolujeme opakovat bankovní spojení: ČSOB - č.ú. 556682/0300.

Albertov je studentským místem, kde začínalo i listopadové dění
před 25 lety. Proto má toto místo symboliku i při návrhu umístění po-
mníku ženám obou totalit – nacistické a komunistické, kde hlavní před-
stavitelkou je osoba dr. M. Horákové. Umístění pomníku a jeho
architektonické ztvárnění  v  parku Ztracenka bude připomínat hlavně
studentům vysokých škol odvahu, ale i utrpení  žen před a za mřížemi
obou totalit.

Číslo konta pro sbírku na postavení pomníku: 3257614319/0800
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