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NENÍ TRAPNĚJŠÍ HLOUPOST, NEŽ DUTÝ ZVUK KRÁSNÝCH A VZNEŠENÝCH 
SLOV, KTERÁ VŠAK POSTRÁDAJÍ MYŠLENKU A ZNALOST (Cicero) 

 
ČÍSLO 5 * 3. 4. 2019* ROČNÍK XXVIII. 

 
Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec Klaudios Ptolemaios. Podle vyprávění 
obchodníků a vojáků kreslil mapy vzdálených zemí. Velké pohoří na severu země, v níž podle něj žil velký národ Boiochaimů, 
označil jako Askiburgion. Přiložíte-li Ptolemaiovu mapu na mapu dnešní, pod Askiburgionem naleznete Nízký a Hrubý Jeseník, 
část Slezska i střední Moravy. I mezi tvůrci tohoto listu naleznete nejednoho učeného Boiochaima. Na sklonku 19. století si 
příznivci strany realistické, sdruženi kolem T. G. Masaryka uvědomili, že potřebné změny společenské vyžadují více informačních 
zdrojů. A tak vznikl v roce 1886 list ČAS, od počátku redigovaný Janem Herbenem. V roce 1990 si vydavatelé tohoto listu 
vypůjčili název i původní grafickou podobu hlavičky a vydávali až do roku 2005 list ČAS v tištěné podobě. A pochopitelně v duchu 
názorů původní České strany lidové (realistické). Ten pak na několik let, od 3. 2. 2005 do 21. 8. 2008 nahradil internetový deník 
Bruntálský Kurýr. Tento internetový, dle potřeby i tištěný list ČAS je tedy pokračováním obou zmíněných periodik a měl by v této 
podobě vydržet co nejdéle. Což bude i dílem vás, čtenářů. V roce 2018 vyšlo jen  první číslo. Vysvětlení v čísle 1-2019. 

Vydává: Okrašlovací spolek Rozhledna, Čeladná 42, 739 12 Čeladná, v nakladatelství Moravská expedice®. Redakce: 
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To bychom měli podpořit…. 
Milí přátelé, máme za sebou náročný týden: v pondělí jsme na tiskové konferenci za účasti třech poslanců ze 
třech různých politických stran vyhlásili přes sto tisíc podpisů pod petici požadující ústavní definici 
manželství jako svazku muže a ženy. Spustili jsme nový vzhled webu www.podporamanzelstvi.cz a dali naší 
petici také internetovou tvář, protože stále chceme, aby se šířila i tam, kam ještě nedosáhla. Po stotisících papírových 
podpisech, které nikdo nemůže zpochybnit a které dávají naší aktivitě jasný mandát, je načase využít i další 
prostředky, které dnešní doba nabízí. Papírová forma petice pokračuje také a samozřejmě stále má větší váhu. V 
úterý jsme se zúčastnili debaty s našimi oponenty na TV Prima  
https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/nazory-bez-cenzury-jeden-muz-a-jedna-zena-kteri-spolu-maji-
dite-to-je-zaklad-rodiny a spolu s některými z Vás jsme celé odpoledne až do večera sledovali přímo ze 
Sněmovny další kolo jednání o sňatcích. Mnozí z vás jste to sledovali s námi prostřednictvím přímého přenosu 
na facebooku. Na hlasování opět nedošlo, byl to dokonce poslanec Pirátů, který navrhl přerušení projednávání. Protože 
jsou to hlavně Piráti, kteří za návrhem homosexuálního manželství stojí naprosto jednotně, zdá se, že si přestali být tak 
jisti svou silou a tím, že tento návrh vůbec projde do druhého čtení. To je pro nás docela dobrá zpráva 😉😉. Další kolo 
může být nejdříve od 15. dubna, přesné datum se neví a ani nemusí vědět dopředu, v tomto je Poslanecká 
sněmovna těžko předvídatelná. Ve středu jsme sledovali všemožné ohlasy v médiích, Česká televize totiž vyslala 
na naši pondělní tiskovou konferenci celý přenosový vůz, přímý přenos se ale kvůli jiným důležitějším 
zprávám nakonec nekonal a nám se nepodařilo zachytit, zda vůbec nějaký záznam ČT odvysílala. Prosíme, pokud jste 
něco zachytili, dejte nám to vědět. Záznam tiskové konference je na našem facebooku a brzy ho sestříháme a dáme i na 
náš youtube kanál, k jehož odběru a sledování se můžete přihlásit zde: 
https://www.youtube.com/channel/UC_V8aWm6KBYZ7p5qD4PxWrw/featured, plánujeme i další zajímavá videa. 
Připravujeme také další akce: připomínáme pozvánku http://www.alipro.cz/novinky/ na mezinárodní seminář již 
příští týden 4. 4. v Poslanecké sněmovně „Proč potřebujeme ústavní definici manželství". Ještě se stále 
můžete hlásit. V sobotu 4. 5. zveme hlavně rodiče školních dětí na celodenní seminář Sexuální výchova 
v rodině a ve škole. Program a pozvánka je zde: http://www.alipro.cz/nase-menu/. Dnes jsme také sledovali 
probíhající sjezd KDU - ČSL a gratulujeme novému předsedovi. Stal se jím totiž hlavní předkladatel ústavní definice 
manželství jako svazku muže a ženy, pan Marek Výborný. Věříme, že společně s ním a dalšími hodnotově 
orientovanými politiky tuto věc dotáhneme do zdárného konce! Děkujeme všem za Vaše modlitby, fandění, milé 
vzkazy a nabídky různé pomoci. Existujeme jen díky tomu😉😉. 

 Se srdečným pozdravem Jana Jochová 
Aliance pro rodinu; www.alipro.cz   www.podporamanzelstvi.cz 
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Proč byly české země 
okupovány Německem? 

Tomáš Krystlík 
 
Čekal jsem, že při příležitosti 80letého výročí konce československé státnosti někdo z českých 
historiků popíše, proč Hitler připojil 16. 3. 1939 české země k Německé říši. Kromě národních 
nářků nad tím, jaká se Čechům za necelých půl roku po mnichovské konferenci stala opět křivda, 
tak pravou příčinu záboru zbytku českých zemí dodnes žádný český historik neuvedl. Ne, že by se 
na důvody nezmohli, ale jsou dost nepřesvědčivé: rozšiřování německého životního prostoru na 
východ, zmocnění se českého průmyslu, kvůli zařazení kořistních českých zbraní do německé 
výzbroje. Jenže k rozšíření německého životního prostoru se především hodila východní německá 
území připadlá po první světové válce do Polska nebo pod správu Společnosti národů a území 
polská. Pokud by rozšíření životního prostoru bylo Hitlerovým motivem pro zabrání českých zemí, 
nepustil by ze spárů Slovensko a Zakarpatskou Ukrajinu! Vyzbrojení Německa mělo být dokončeno 
v roce 1943, tedy začátkem března 1939 válka nehrozila a tudíž naléhavá potřeba radikálního 
zvýšení zbrojní výroby zapojením českého průmyslu neexistovala. Získat výzbroj od Č-SR mohlo 
Německo, stejně jako před mnichovskou konferencí, prostou koupí, navíc při použití násilné 
způsobu její akvizice je jisté, že protistrana veškerou výzbroj v okamžiku agrese sama zničí.  
 
Při hledání důvodu zabrání zbytku českých zemí Německem se musíme vrátit minimálně do roku 
1935. Historici lkají nad osudem Československa, ale svorně zapomínají zmínit hledisko druhé 
strany a to, kdo představoval tehdy pro Německo významnou vojenskou hrozbu. Byly to dva 
sousední státy Německa, Francie a Československo, dále i SSSR, všechny dohromady svázané 
Smlouvou o vzájemné pomoci mezi Francií a Svazem sovětských socialistických republik z 2. 5. 
1935 jednoznačně zaměřenou proti Německu, ke které se připojila 16. 5. 1935 i ČSR. Smlouva totiž 
obsahovala v podpisovém protokolu klauzuli, že si strany přijdou na pomoc i tehdy, když 
Společnost národů agresi proti jedné ze signatářských zemí neoznačí za nevyprovokovanou. Tím se 
stala ona trilaterální smlouva paktem ohrožujícím mír v celé Evropě a příčící se stanovám 
Společnosti národů, tedy i mírovým smlouvám z pařížských předměstí, protože umožňovala 
signatářským států vyprovokovat agresi. Polsko tehdy mělo (od 26. 1. 1934) s Německem uzavřen 
desetiletý pakt o neútočení. 
 
Československé vojenské plány nebyly jen obranné. Historici o útočných plánech mlčí, protože se 
nehodí k pohádce o mírumilovnosti Čechů, kteří nikoho nenapadají a jen se vždy brání. Popsal je 
bývalý československý historik Ivan Pfaff v článku Die strategische Lage der Tschechoslowakei am 
30. 9. 1938 (Strategické postavení Československa 30. 9. 1938) v německém týdeníku Die Zeit 16. 
9. 1988. V článku prezentuje Pfaff na mapce plánované drtivé údery československých vojsk proti 
Drážďanům, Linci a Vídni, kde se v kotli obklíčení zmítá nejedna z nastupujících německých divizí. 
Směřování úderů na Linec a Vídeň ukazuje, že československé útočné plány, o kterých I. Pfaff 
podává zprávu, byly zpracovány po březnu 1938, po Anschlußu Rakouska. 
 
V listopadu 1936 bylo v Paříži dohodnuto, že z československých letišť by mohlo operovat proti 
Německu až deset francouzských leteckých perutí, což bylo oficiálně potvrzeno dodatkem k 
francouzsko–sovětsko–československé smlouvě z roku 1935, podepsaným v dubnu 1937 v Paříži. 
Československá armáda měla pro nové perutě, které měly z československého území operovat po 
omezenou dobu, zajistit pomocný personál, pohonné hmoty a leteckou munici. Předpokládalo se, 
že tyto francouzské perutě by bombardovaly Německo jak při příletu, tak při návratu zpět, 
pendlovaly by mezi ČSR a Francií, čímž by se zvýšila intenzita bombardování. Náčelník hlavního 
štábu branné moci, armádní generál Ludvík Krejčí, schválil 22. 6. 1937 návrh předběžných 
opatření pro umístění cizích leteckých jednotek na československých letištích. Ve východní části 
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Českomoravské vysočiny mělo dojít k výstavbě rozsáhlé letecké báze. Jednalo se celkem o osm 
letišť v Pardubicích, Chrudimi, Německém Brodě (dnes Havlíčkův Brod), Skutči, Poličce, Baníně, 
Bystřici nad Pernštejnem a Senožatech, z nichž poslední čtyři měla být aktivována až ve válečném 
konfliktu, a každé mělo pojmout jednu bombardovací peruť o dvou letkách, dohromady zhruba 150 
bombardovacích letadel. Zpráva ministerstva národní obrany se ale zmiňovala o sedmičlenných 
osádkách letounů, a ty v té době měly pouze sovětské bombardéry (!), ne francouzské. Jasný důkaz, 
že letiště měla sloužit i sovětským bombardérům. V září 1938 bylo v provozu pouze pardubické 
letiště, další dvě se teprve stavěla, a pro zbývajících pět byly pouze vyhledány vhodné plochy, kde 
se mají postavit. Říšský ministr války Werner von Blomberg vydává 24. 6. 1937 všeobecné pokyny 
k přípravě na válku – Fall Rot (operace Červený) cílený proti západu a Fall Grün (operace Zelený) 
proti jihovýchodu. Ve druhém se počítalo s „překvapivou vojenskou operací proti Československu“ 
mající za úkol vyřadit „týlovou hrozbu této země pro případ vedení války na Západě“, respektive 
„zbavit ruské letecké síly jejich nejdůležitějších základen v Československu“. 
 
Hitler vyslovil svůj úmysl napadnout Československo a připojit Rakousko při vhodné mezinárodní 
situaci zcela poprvé 5. 11. 1937 a to v časovém horizontu let 1943–1945 (!),v době, kdy bude 
dokončeno vyzbrojení německých ozbrojených sil. Jako důvod uvedl získání životního prostoru 
a širší báze pro výrobu potravin pro zvětšující se počet německého obyvatelstva, ale ani slovem se 
nezmínil o sudetských Němcích a jejich osudu.  
 
Německý generální štáb pojal přepadení Československa do svých strategických plánů 7. 12. 1937 
takto: „Válečným cílem operace Grün (Fall Grün) je vždy náhlé zabrání Čech a Moravy za 
současného řešení rakouské otázky ve smyslu jeho připojení k Německé říši.“ 
 
Hitler v roce 1938 sice opakovaně argumentoval nevyhovujícím soužitím Čechů s Němci v jednom 
státě, ale neusiloval o připojení Sudetoněmců i s územím k Německu, nýbrž o zničení 
československé vojenské síly, která mohla Říši ohrozit z jihovýchodu, vypukla-li by válka Německa 
s Francií. A toho Hitler v září roku 1938 nedosáhl, de facto prohrál.  
 
ČSR po mnichovské konferenci (29. – 30. 9. 1938) odevzdala ze své výzbroje Německu jen pevně 
namontované kulomety a 222 namontovaná protitanková děla v těžkých pevnostech, které 
připadly do území odstupovaných Říši. Nic víc. Ze strategického hlediska představoval 
československý stát i po svém územním okleštění co do výzbroje stejnou vojenskou ofenzivní 
hrozbu jako před Mnichovskou dohodou.  
 
Nicméně Německo a Hitler nemohli počítat s tím, že jim padne při okupaci českých zemí v březnu 
1939 československá výzbroj do rukou. Výzbroj nemůže padnout do rukou nepřítele, takovou 
chybu snad neudělá žádná armáda na světě! Ale československá ji udělala. Chrabří junáci, kteří v 
září 1938 stavěli na odiv své odhodlání nevydat ani píď půdy, natožpak zbraně Německu, je po 16. 
3. 1939 předali do jediné a nepoškozené. A dodnes to česká historiografie vydává za znak české 
civilizační vyspělosti. Nemuseli bojovat, to nikdo od nich nepožadoval, stačilo jen vyhodit sklady 
zbraní do vzduchu a ostatní zničit! 
 
Čeští historici se pečlivě starají o to, aby výše uvedená ostudná fakta nepronikla na veřejnost, čehož 
jsme byli svědky i nyní, při 80. výročí okupace českých zemí. Cílem Hitlera a Německa bylo zničení 
česko-slovenské vojenské výzbroje, když toho nedosáhli v roce 1938. Že jim padla neporušená do 
rukou… 
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Proc-byly-ceske-zeme-
okupovany-Nemeckem-575526?nocache=1 

 

Znamenití lékaři v českých zemích… (79) 
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Petr Andrle  
 
Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti a nejsou ani 
vzpomínáni. A přitom naše země má ve své historii mnoho osobností, patřících mezi znamenité 
představitele vědy lékařské. Zkusíme některé z nich připomenout, byť trochu na přeskáčku. Lékaři 
patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli v mnoha jiných oborech. 
Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology, botaniky či dokonce i úspěšnými 
profesionálními vojáky. Většinou vynikli také proto, že byli nejen odvážní, ale i zdravě sebevědomí. 
Někteří byli také vynikajícími lékaři, avšak upadli v zapomenutí. Někteří upadnout do zapomenutí 
měli, nebo se o nich málo ví. Ovšem nikoli jejich vlastní vinou. A zajímavé jsou i okolnosti jejich 
vzdělávání i kariérních postupů. Neschází také jejich životní epizody přímo dobrodružné.  
 
Rodvínov je starobylá obec v okrese Jindřichův Hradec, první písemná zmínka o ní pochází 
z počátku 14. století. Mezi její významné rodáky patří shodou okolností dva lékaři, jakkoli měl 
Rodvínov v 19. století necelých 300 obyvatel a 40 domů. Je to zajímavé již proto, že jako první 
z nich se zde narodil budoucí český významný anatom Václav Steffal (1841-1894). Jeho tatínek Jan 
Steffal (1801-1877) hospodařil na gruntu č. 4 a patřil mezi místní vzdělance. Hospodářství statku 
postupně přebíral další syn Matěj (1835-1890), který jako první na jindřichohradecku zaváděl 
střídavé hospodaření.  
Václav Steffal po maturitě na gymnáziu v Jindřichově Hradci (1862) se vydal do Prahy na studia 
medicínská s tím, že ho jako studenta bude finančně podporovat strýc Šimon, farář v Kostelní 
Raduni. Ještě během studií si Václavova nevšedního zájmu o anatomii povšiml profesor Vincenc 
Alexandr Bochdálek (1801-1883) mimo jiné také šéf anatomického ústavu v Praze a historiky 
lékařství charakterizován jako „velikán české anatomie a patologie 19. století“. A tak se Václav 
Steffal již tři roky před promocí, na podzim roku 1865, stal Bochdálkovým asistentem. Promoval 
posléze v listopadu 1868.  
A na podzim roku 1865 se událo ještě něco dalšího. V Rodvínově se v rodině dalšího místního 
sedláka narodil syn Ondřej. Budoucí vynikající epidemiolog, historik lékařství, profesor Univerzity 
Karlovy MUDr. Ondřej Schrutz (1865-1932). A také budoucí docent plastické anatomie a 
zakladatel Ústavu dějin lékařství při lékařské fakultě.  
Trochu předběhneme dobu. Profesor MUDr. Václav Steffal zemřel 14. dubna 1894. Dva dny po 
jeho smrti, 16. dubna 1854 se v bývalé anatomické posluchárně (tehdy již patologicko-anatomické) 
sešli čeští lékaři a vyslechli životopisnou vzpomínku na tohoto muže, kterou o dva týdny později 
otiskl Časopis lékařů českých (ročník XXXIII, číslo 16) na prvních stranách uvedeného vydání. 
Vzpomínku přednesl devětadvacetiletý doktor Ondřej Schrutz, někdejší Steffalův asistent, rodák ze 
stejné obce.  

 Profesor MUDr. Václav Steffal (1841-1894) 
 
Medik Václav Steffal měl mimo jiné i úžasné štěstí. Profesor Bochdálek si velice cenil jeho 
svědomitému a přímo dychtivému přístupu k vědám lékařským a především k anatomii, pročež ho 
jmenoval svým prvním asistentem. Nebylo zvykem, aby funkce prvních asistentů získávali teprve 



5 
 

studující. V okolí profesora Bochdálka byli spolupetenti či další asistenti, kteří měli již doktorské 
tituly. A Václav Steffal, je jaksi předběhl, aniž se o takové místo na slunci dral. Patřilo mu právem a 
on se mnohé naučil.  

 Profesor MUDr. Ondřej Schrutz (1865-1932), synek ze stejné 
vesnice jako profesor Steffal. Oba svým způsobem dobyli Prahu.  
 

V době, kdy se Václav Steffal stal asistentem profesora Bochdalka, byl tento muž pověřován nejen 
odbornými, ale i společenskými úkoly. Tak například již v březnu 1849 provedl balzamování těla 
pražského arcibiskupa Mons. ThDr. Aloise Josefa Schrenka barona z Notzingenu (1802-1849), 
s použitím originálního předpisu, který sám vymyslel.  
 
Po studiích ve Vídni a v Praze již dne 16. 10. 1833 obhájil rozsáhlou disertační práci nebývalého 
rozsahu. Popsal v ní mimo jiné, snad jako první odborný autor na světě pitvu celého lidského 
mozku. Nesla název „Návod k praktické pitvě lidského mozku“. 15 stran úvodu a 203 stran 
odborného textu (v té době měl autor za sebou pitvu několika stovek mozků).  
 
Jak se později tyto znalosti profesoru Steffalovi hodily, když prováděl 30. května 1876 pitvu hlavy 
zemřelého Františka Palackého.  
 
Od roku 1845 až do roku 1872 vedl profesor Bochdalek anatomický ústav v Praze, jehož základy 
byly dílem pražského rodáka profesora Františka Josefa du Toy (1722-1784). A velkým úspěchem 
se stalo i to, že počátkem července 1875, byl profesor MUDr. Vincenz Alexandr Bochdalek pověřen 
vedením aktu balzamování těla posledního korunovaného českého krále a markraběte moravského 
Ferdinanda I. Dobrotivého (19. 4. 1793 – 29. 6. 1875). 
 
Navíc byl doktor Bochdalek také českým vlastencem. V dobách národnostních česko-německých 
sporů si ho chtěla přivlastňovat ta či ona strana, což odmítal slovy: na pitevním stole Čecha a 
Němce neumím rozeznat. 
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 Profesor MUDr. Vincenz Alexandr Bochdalek byl také z vesnice 
Skřipov na Opavsku a pro změnu syn hajného.  
 
Doktor Steffal se nezabýval pouze anatomií. Asistoval ve všeobecné a dětské nemocnici, byl také 
promován za magistra porodnictví a doktora chirurgie. Všeobecně se mělo za to, že v roce 1871, kdy 
odešel profesor Bochdalek do penze, bude nástupcem jmenován jeho dosavadní zástupce doktor 
Steffal. Jenže i tehdy zasahovala do medicíny tak trochu politika. Bochdalkovým nástupcem byl 
k všeobecnému překvapení jmenován dosavadní profesor anatomie v Rostocku doktor Philip 
Jakob Wilhelm Henke (1834-1896). Samozřejmě, šlo o zkušeného odborníka, avšak svoji roli zde 
částečně sehrály i otázky tak říkajíc národnostní.  
 
Steffal se tak dostal do komunální medicíny. Pracoval jako okresní lékař v Praze, byl členem 
stavební komise města, jednu dobu byl i členem pražského obecního zastupitelstva a členem 
městské zdravotní rady a členem pražské stavební komise.  
26. května 1876 zemřel František Palacký. Večer před jeho pohřbem, 30. května 1876 provedl 
doktor Václav Steffal pitvu Palackého hlavy. Stalo se tak za přítomnosti náměstka pražského 
starosty Antonína Otakara Zeithammera (1832-1919). Steffal vyjmul z lebky mozek a umístil ho do 
zvláštní skleněné nádoby. Podrobnosti pitvy později popsal v roce 1877 v Časopise českých lékařů. 
Mozek je dnes umístěn v Památníku Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra v Palackého 
ulici v Praze. Když v roce 1883 vznikla v rámci rozdělení pražské univerzity na českou a německou 
část, byl doktor Steffal jmenován prvním mimořádným profesorem deskriptivní anatomie na české 
lékařské fakultě. Tři roky poté byl jmenován řádným profesorem. Jeho aktivity v té době jsou 
pozoruhodné. Výrazně ovlivnil hygienickou a zdravotní politiku hlavního města, pracoval i jako 
člen Národní jednoty pošumavské a nezapomněl ani na rodnou obec- založil zde a financoval 
občanskou a školní knihovnu. Pracoval také jako profesor pražské malířské akademie.  
 
Profesor Steffal byl mimořádně oblíben v obci studentské. Uměl přednášet a velice pomáhal. Snažil 
se sblížit svět přednášejících a svět neznalých i dychtivých. Proto ho také Spolek českých mediků 
jmenoval svým čestným členem. A to se každému profesoru nestávalo. V dubnu 1894 přinesl 
časopis Světozor smutnou zprávu o skonu profesora Steffala. V závěru zprávy se píše:  
 
„Ač již před šesti roky ochuravěl, vykonával stále své povinnosti a teprve o vánočních svátcích 
loňského roku byl nucen žádati za dovolenou.  Od té doby stav jeho stále horšil, až dne 14. t. m. o 
6 hodině ranní smrť ukončila jeho utrpení. Zásluhám zvěčnělého zachována buď trvalá a věčná 
paměť!“ 
 
S manželkou Annou, rozenou Feiglovou (1856-1916) měli tři dcery: Annu, Matyldu a Marii. 
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Kanibalové v Třebíči. Skandál chtěla 
mladá republika ututlat 

 
    Byl to nejhorší případ kanibalismu v moderních českých dějinách. Maso několika zavražděných 
Židů bylo vyuzeno, snědeno či prodáno. Od hrůzných událostí v Třebíči uplynulo právě sto let. V 
oněch březnových dnech roku 1919 byla celá Třebíč vzhůru nohama – zmizeli dva bratři, Matouš a 
Bartoloměj Poličtí. Truhlář a hodinář. Město pročesávali četníci i dobrovolníci, zmizení však 
zůstalo záhadou. Když se do konce března neobjevila jediná stopa, pátrání ustalo a začalo se říkat, 
že Poličtí utekli poválečné chudobě do Ameriky nebo do Rakouska. Nejbližší rodina tomu však 
nevěřila. „Bez rozloučení by neodešli,“ říkali. 
 
 Uběhlo dlouhých šest let a o bratrech už se přestalo mluvit. Jednoho zimního dne roku 1925 šel 
syn jednoho ze stále nezvěstných bratrů posedět do hospody. Mladík byl od otcova zmizení 
zamlklý, nevěřil, že by utekl beze slov. Jak k půlnoci stoupal alkohol do obecních hlav, u stolu 
tichého synka se objevil jistý Dvořáček. Ošklivý, zarputilý, hloupý a vypočítavý dělník, který žil v 
třebíčském Kohnově mlýně. A začal se vytahovat. „Já bych klidně mohl říct, kde jsou jejich 
mrtvoly. Vše přesně ví Fejta, ať se ho zeptají,“ vyhrkl v alkoholovém opojení. 
 
    Druhý den se rozjelo vyšetřování nanovo. Vyplavaly hrůzy, které nepamatovali ani nejstarší 
obyvatelé Třebíče, Vysočiny, ba celé republiky. Ústředním místem celého příběhu byl Kohnův 
mlýn. Obrovská šeredná stavba, která stávala v dnešní ulici Na Potoce v centru Třebíče. Během 
války i po ní tu radnice ubytovávala chudinu. Nejchudší rodiny žily v místnosti, které se říkalo 
ratejna, každý si nábytkem nebo jen šňůrou a pověšenými hadry oddělil kus svého prostoru. 
Prostředku ratejny vévodila masivní kamna, na kterých neustále někdo něco vařil. Temnota a 
zápach, dalo by se popsat spodní patro mlýna, plné otrhaných dětí. 
 
    V „ubytovně“ žili i bratři Poličtí, dále zmínění Dvořáček s manželkou Annou a také Fejta s dvěma 
syny. A pak několik haličských Židů, kteří z Polska a Ukrajiny utekli za světové války do Čech a na 
Moravu před ruskou frontou. Chudí, silně nábožensky založení, v černých kaftanech, hlavy jim 
zdobily klobouky a pejzy – takoví Židé přišli tehdy z východu a byly jich stovky, spíš tisíce. Češi a 
Moravané měli za povinnost je ubytovat, Židé spali ve školách, provizorních táborech, kde se dalo. 
Nikdo jim moc nerozuměl, nebyli nijak v oblibě, obyvatelstvo tehdy svírala bída a hlad. Ale byla 
válka, tak se lidé snažili uprchlíky tolerovat a pomoct jim. 
 
    Vyšetřovatelé nejdříve zatkli Dvořáčka, jeho manželku Annu a Josefa Fejtu. Nakonec ještě 
dalších šest Třebíčanů, Fejtovy syny Jana a Josefa, dále jistého Josefa Kunsta, Josefa Kmenta a 
Tomáše Maška. Všech osm zatčených patřilo k nejchudším, živili se opravováním bot, Mašek byl 
řezník. Nejdřív se přiznali k vraždě Polických. Pod záminkou truhlářské práce je pozvali k sobě do 
bytu, kde je postupně opíjeli silným čajem s rumem. Nakonec bratři usnuli. Ozvalo se několik 
dutých ran, to sekyra dopadla na hlavy nebožáků. Těla skončila hluboko v blátě staré mlýnské 
strouhy. Motivem byly jen a jen peníze, lidský život měl v té době hrozivě malou hodnotu. 
 
    Během výpovědí házeli obvinění vinu jeden na druhého. Nakonec se ale přiznali k dalším 
zločinům, o kterých neměli vyšetřovatelé ani tušení. Koncem války zabili nejspíš osm polských 
Židů. „Jednoho večera v létě 1918 přišel asi padesátiletý židovský polský uprchlík za Fejtou s tím, 
má-li jeho boty již opraveny. Když odcházel, vzal ho obviněný Josef Fejta za ruku, nabídnuv se mu, 
že ho vyvede bližší cestou,“ popsaly tehdy jednu z výpovědí Moravské noviny. Schovaní v tmavém 
koutě mlýna čekali Kment s Maškem. Padla rána sekyrou do hlavy, nebožáka povalili, Kment ho 
poté píchl nožem do krku. Tělo rozřezali, větší kusy naložili do škopků s ukradenou solí, menší 
udili nebo z nich udělali uzenářské výrobky. Maso se prodalo překupníkům, snad se dalo zaměnit 
za maso psí, které bylo tehdy často na černém trhu k dostání. 
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    Během soudu na podzim roku 1925 se zhroutilo několik soudních úředníků, tak hrůzný byl popis 
oněch mordů. Třebíč se pro republiku stala městem vrahů a lidojedů. „Odsouzeným Josefu Fejtovi, 
Karlu Dvořáčkovi, Anně Dvořáčkové byl vyměřen trest těžkého doživotního žaláře zostřený temnou 
samovazbou vždy 12. února a půlročně tvrdým ložem a postem,“ psaly Lidové noviny. Jan Fejta ml. 
odešel s odnětím svobody deset měsíců, zbytek byl obžaloby zproštěn. Proč? Soud vyměřil tresty 
pouze za vraždu dvou bratrů, za polské Židy ani kanibalismus rozsudky nepadly. Důvodem byla 
podle historiků politická situace a fakt, že novou republiku s takovou pověstí by Evropa přijímala s 
obtížemi. 
 

Josef Hora 
 

Dobré důvody, proč Lichtenštejnům v 
Česku vrátit majetek 

Pavel Juřík 
 
Rok 2019 je v mnoha ohledech rokem lichtenštejnským. Letos si připomeneme řadu zajímavých 
výročí spojených právě s tímto knížecím rodem a Českou republikou. Česko ale asi moc slavit 
nebude. Místo toho bude v souvislosti s Lichtenštejny čelit dalším zbytečným soudním sporům, 
zpochybnění právního státu a poškození svého jména v zahraničí.  
 
Konfiskace majetku lichtenštejnských občanů z roku 1945 mohla být přitom již dávno být vyřešena 
dohodou. Knížecí rod se velkoryse vzdal nároků na svůj majetek, který dnes vlastní kraje, obce, 
univerzity nebo občané. Mezistátní dohoda o řešení konfiskací by také nebyla prolomením 
Benešových dekretů, ale potvrzením demokracie a vlády práva v České republice. 
 
Lichtenštejnské knížectví oslavilo 23. ledna letošního roku 300. výročí svého vzniku a kníže Hans-
Adam II. se v říjnu bude moci ohlédnout za třemi desítkami let své úspěšné vlády. 
 
V České republice si připomeneme 770. výročí příchodu Lichtenštejnů na Moravu, když Jindřich I. 
získal od markraběte Přemysla (pozdějšího krále Přemysla Otakara II.) Mikulov za věrné služby v 
Rakousích. 
 
Lichtenštejnové v českých zemích zanechali pozoruhodnou stopu, místo toho se zde ale řeší 
zbytečné právní spory. 
 
Připomeňme rozhodnutí Okresního soudu pro Prahu – východ z roku 2015, kterým byl uznán 
nárok Lesů České republiky na 600 hektarů pozemků na Říčansku. Ty byly i po roce 1990 vedeny 
jako majetek knížete Františka Josefa II. z Liechtensteinu. 
 
Nadace knížete z Lichtenštejna uplatnila v roce 2013 nárok na dědictví a to jí Okresní soud pro 
Prahu – východ nejprve přiznal. Stejný soud pak ale toto dědictví Nadaci odebral, na základě již 
dávno vyhaslých Benešových dekretů. Takové jsou paradoxy české justice. 
 
Dnes se již také nejedná jen o spory mezi Českem a knížecím rodem, ale jde i o odškodnění dalších 
třiceti lichtenštejnských občanů, kterým byl v roce 1945 zkonfiskován majetek v ČSR. 
 
Lichtenštejnové patřili v roce 1918 mezi největší pozemkové vlastníky v Československu. Většinu 
pozemků pronajímali. Za první pozemkové reformy jim byly přibližně dvě třetiny pozemků 
vyvlastněny za úřední cenu. Ta jim nebyla nikdy vyplacena; Státní pozemkový fond 
Lichtenštejnům dlužil cca 98 milionů korun. Zbylo jim okolo 60 tisíc hektarů většinou lesů, dále 
hrady, zámky, domy, továrny a akcie. 
 



9 
 

Za 1. i 2. světové války bylo Lichtenštejnsko neutrální, v letech 1939 – 1943 čelilo několika 
pokusům o anexi ze strany hitlerovského Německa, kterým se dokázalo ubránit. Diplomatické 
styky navázaly Československo a Lichtenštejnsko teprve v srpnu 1938 poté, co byla dokončena 
první pozemková reforma na majetku knížecího rodu. Prezident dr. Edvard Beneš byl ochoten část 
vyvlastněných pozemků Lichtenštejnům vrátit, pokud budou v republice investovat. 
 
Po Benešově abdikaci v říjnu 1938 mu vládnoucí kníže František Josef II. poslal do exilu peníze, 
aby ho podpořil. Knížectví neuznalo okupaci Československa z března 1939, ani vznik protektorátu 
a nepřerušilo s Československem diplomatické styky. 
 
Za okupace Lichtenštejny zastupoval na území protektorátu princ Karel Alfréd (1910 – 1985), otec 
dnešní velvyslankyně Lichtenštejnska v České republice paní Marie-Pii Kothbauer. On a úředníci 
lichtenštejnské správy sídlící v Olomouci, pomohli mnoha zaměstnancům vězněným nebo 
perzekuovaným gestapem a okupačními úřady. 
 
Lichtenštejnskému občanu židovského původu baronu Alexanderu von Königswarter, majiteli 
zámku a velkostatku Šebetov u Brna, lichtenštejnské občanství zachránilo za okupace život. Po 
osvobození ale zavinilo jeho odsun do Rakouska a konfiskaci majetku jakožto údajnému Němci. 
Svůj život zanedlouho dožil v bídě. 
 
Vaduz i vzhledem ke svým postojům z válečných let očekával, že se budou vzájemné vztahy obou 
zemí pozitivně rozvíjet. Ale již na jaře 1945 dostala lichtenštejnská vláda informace, že exilová 
československá vláda počítá s konfiskací majetku i jejích občanů – coby domnělých Němců. 
 
Lichtenštejnové sice patří do jazykové skupiny německé, ale nemají německou národnost. 
 
Občané Lichtenštejnského knížectví měli a mají občanství lichtenštejnské a národnost 
lichtenštejnskou. Přiznání k národnosti si občan volí sám a nikdo ho k tomu nesmí nutit nebo mu 
národnost určit proti jeho vůli. To nade vší pochybnost platí i pro hlavu státu, kterou od roku 1938 
byl kníže František Josef II. (1906 – 1989). 
 
Komunistický ministr zemědělství Julius Ďuriš ale považoval konfiskaci majetku Lichtenštejnů za 
otázku své cti, a tak bez ohledu na české a mezinárodní právo bylo všech 38 občanů 
Lichtenštejnska (z toho 8 členů knížecí rodiny včetně hlavy státu), kteří měli majetek v ČSR, 
účelově označeno za Němce. Na jejich majetek tak byly uplatněny tzv. Benešovy dekrety č. 5 a 12 
zcela nezákonně. 
 
Jako důkaz jejich přihlášení se k německé národnosti měl sloužit arch ze sčítání lidu z 1. 12. 1930 z 
Velkých Losin, kdy se údajně dědičný princ František Josef II. přihlásil k německé národnosti. 
 
Tento arch československé úřady odmítaly v letech 1945 – 1951 předložit jako důkaz advokátům 
Lichtenštejnů. Když se tak konečně v roce 2014 stalo, ukázalo se proč: arch nebyl vyplněn a 
podepsán princem Františkem Josefem II. (potvrdilo se jeho tvrzení z roku 1945), sčítací arch tak 
byl neplatný dle Vládního nařízení 1930. A není ani jisté, že se jedná o originál z roku 1930, a že 
nejde o padělek z roku 1945. 
 
Osoba, která arch vyplnila uvedla, že princ je lichtenštejnský státní občan s jazykem německým a 
trvale přesídlil do Vaduzu. Na policii ve Velkých Losinách byl princ František Josef II. hlášen jako 
lichtenštejnský občan, jak potvrdil výzkum PhDr. Ondřeje Horáka z roku 2008. 
 
Princ, budoucí hlava státu a držitel diplomatického pasu, sčítání nepodléhal, i kdyby byl v době 
jeho provádění přítomen v ČSR. 
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Výzkum vládní česko – lichtenštejnské komise historiků v letech 2011 – 2014 přinesl na světlo 
zajímavá fakta především z českých archivů. Například v létě 1945 vydalo Ministerstvo vnitra ČSR 
oběžník, ve kterém lživě uvedlo, že Švýcarsko má pouze jednu národnost – švýcarskou, a proto se u 
jeho občanů německá národnost nezkoumá a konfiskace se tedy neprovede. 
 
Podobně se postupovalo u občanů německé národnosti USA a dalších zemí. Majetek se 
nekonfiskoval také občanům Rakouska (tzv. Starorakušanům – před anšlusem v březnu 1938), 
pokud se za okupace neprovinili proti Československu. 
 
V případě majetku 38 lichtenštejnských občanů v ČSR se ale postupovalo jinak – Lichtenštejnci 
byli označeni za Němce. Jinak by jejich majetek nemohl být zkonfiskován a komunistický ministr 
Julius Ďuriš by nesplnil svůj cíl. Musel se dopustit této obrovské lži, protože proti Lichtenštejnům 
se nenašly žádné důkazy ani svědci, kteří by zpochybnili jejich jednání za okupace. Nic takového 
neexistovalo. 
 
Lichtenštejnové a další lichtenštejnští občané se konfiskacím bránili žalobami (je k tomu dostatek 
odborné literatury). Knížecí rodinu v nich zastupoval prvotřídní pražský právník, vlastenec a 
hrdina květnového povstání JUDr. Emil Sobička (1906 – 1990), který byl v 50. letech komunisty 
perzekuován a odsouzen k 20 letům žaláře. 
 
Obsáhlá právní stanoviska na obranu lichtenštejnských občanů vypracoval dokonce jeden z autorů 
první československé Ústavy, sloup našeho práva a bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně 
profesor František Weyr (1879 – 1951), který předčasně zemřel po komunistické perzekuci. 
 
Žaloby proti konfiskaci majetku Lichtenštejnů měl v roce 1947 rozhodnout Nejvyšší správní soud. 
Když se ministr zemědělství Ďuriš dozvěděl, že soud chce všechny konfiskace zrušit jako 
nezákonné, prosadil odložení veřejného soudního přelíčení „na neurčito“. 
 
Po komunistickém převratu v únoru 1948 byli penzionováni totalitnímu režimu nepohodlní 
soudci, a tak ani nepřekvapí, že Nejvyšší správní soud v roce 1951 na neveřejném jednání žaloby 
Lichtenštejnů zamítl. 
 
Přitom ministerstva zahraničí a financí si byla již v roce 1946 vědoma, že konfiskace majetku 
lichtenštejnských občanů jsou nezákonné z pohledu tuzemského i mezinárodního práva a jsou 
neobhajitelné. 
 
Dokonce ještě v polovině února 1948 tato ministerstva jednala již jen o výši odškodnění 
lichtenštejnským občanům. Komunistický převrat tomuto řešení problému zabránil. 
 
Svržení komunistického režimu v Československu v listopadu 1989 se vládnoucí kníže František 
Josef II. (1906 – 1989) nedožil. Po jeho smrti v říjnu 1989 nastoupil na trůn jeho syn kníže Hans-
Adam II. (*1945). Ten se od roku 1990 několikrát pokusil o dialog s Prahou, ale neúspěšně. 
 
Československá vláda odmítla obnovení diplomatických styků, pokud bude podmíněno jednáním o 
restituci majetku občanů Lichtenštejnska. 
 
Diplomatické styky mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem byly navázány až v září 2009 poté, 
co se členské státy EU dohodly, že všechny uzavřou s knížectvím smlouvu o zabránění dvojího 
zdanění. Proto Praha musela normalizovat vztahy s Vaduzem. Zavládla naděje, že dojde i k 
vyřešení do očí bijící nespravedlnosti vůči lichtenštejnským občanům. 
 
K tomu měla napomoci i oběma vládami ustavená Česko – lichtenštejnská komise historiků. Ta 
provedla analýzu celé více než sedm století trvající společné historie, přičemž měla přístup do 
všech archivů. 
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V roce 2015 komise vydala rozsáhlou zprávu, která potvrdila obrovský přínos Lichtenštejnů pro 
Moravu, Slezsko i Čechy, vyvrátila řadu omylů a nepravd a potvrdila, že lichtenštejnští občané se za 
okupace nijak neprovinili proti republice. 
 
Komise objasnila i to, jakých podvodů se dopouštěly československé úřady po roce 1945, aby mohl 
být majetek občanů Lichtenštejnska zkonfiskován. Práce komise a dalších historiků přinesla 
mnoho nových informací, ale nevedla k politickému řešení sporu o zkonfiskovaný majetek. 
 
Kníže i jeho syn dědičný princ Alois (*1968) se setkali s prezidenty Václavem Klausem a Milošem 
Zemanem, navštívili řadu míst spojených s jejich rodem (např. Lednice, Valtice, Opavu, 
Šternberk), kde byli přátelsky přivítáni. 
 
Vzájemné vztahy obou zemí se úspěšně rozvíjejí jak v oblasti obchodu, tak školství a kultury. Česká 
republika čerpá miliardy korun z tzv. Norských a EEA fondů, do kterých přispívá i Lichtenštejnsko. 
Od země, jejíž občany jsme oloupili, tedy nemáme problém brát si další peníze. 
 
Od své první návštěvy České republiky v září 2009 kníže Hans-Adam II. opakovaně říkal, že doufá 
v dohodu o řešení majetkového sporu a nemá v úmyslu kvůli němu Českou republiku žalovat. Byla 
to naopak Česká republika, která v roce 2014 zažalovala Nadaci knížete z Lichtenštejna o 600 
hektarů pozemků, které získala o několik let dříve dědictvím po knížeti Františku Josefovi II. 
 
Přestože je dnes již všeobecně známo a právní zástupci Nadace to potvrzovali důkazy, že majetek 
lichtenštejnských občanů byl zkonfiskován na základě zneužití tzv. Benešových dekretů, české 
soudy dosud odvolání Lichtenštejnů zamítaly. 
 
Vůbec nepřipustily předložení důkazů a tím de facto Lichtenštejnům zabránily v právu na 
spravedlivý proces. Proto v červenci 2017 Nadace podala stížnost k Ústavnímu soudu České 
republiky, který o ní dosud nerozhodl. Pokud rozhodnutí soudu nebude spravedlivé, Nadace 
oznámila, že bude spor řešit u mezinárodních soudů. 
 
Lichtenštejnská vláda a Lichtenštejnové byli vždy připraveni s českou vládou jednat. Protože ale 
majetkové nároky musely být po novele Občanského zákoníku uplatněny do konce loňského roku, 
jinak by byly promlčeny, musela Nadace zareagovat na nezájem české strany. 
 
Dne 6. prosince 2018 proto odeslala předžalobní výzvy na vydání svého majetku státním 
institucím. Následovaly žaloby. 
 
Kníže Hans-Adam II. jako hlava státu a rodu ale nadále drží své slovo a žádá vydání majetku jen 
tehdy, je-li dnes jeho majitelem Česká republika. Majetek, který vlastní kraje, obce, univerzity nebo 
soukromé osoby, nepožaduje a majetkové nároky na něj byly 1. ledna 2019 promlčeny. 
 
Takže třeba Psychiatrická léčebna v Nových Zámcích u Litovle, Školní lesní podnik Křtiny nebo 
zámek v Blansku či v Úsově se změny majitele obávat nemusí. 
 
Nadace disponuje rozsáhlými zkušenostmi se správou památkových objektů a turistickou 
infrastrukturou v Rakousku, vlastní jednu z největších soukromých sbírek umění na světě a 
disponuje velkým kapitálem. 
 
Byla by tedy schopna investovat do hradů a zámků v České republice, které patřily do roku 1945 
Lichtenštejnům. Sem by se mohla z vídeňských depozitářů přesunout mistrovská díla, která není 
kde vystavit. 
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Do Valtic, Lednice, Šternberku a Velkých Losin se mohou vrátit obrazy, sochy a nábytek, který byl 
z moravských zámků evakuován za dramatických okolnosti (proti rozhodnutí okupačních úřadů) 
na přelomu let 1944 a 1945 do Vaduzu. To by přispělo k dalšímu rozvoji turistiky, a tedy i 
zaměstnanosti a ke zvýšení daňových výnosů obcí a státu. 
 
Lichtenštejnská strana od roku 1990 doufala, že Československo a poté Česká republika se přemění 
v demokratické státy, které se dokáží vyrovnat s komunistickou minulostí a jejími nezákonnostmi. 
 
Ani více než 70 let od konfiskace majetku nepřestává být krádež krádeží a skutečnost, že Česká 
republika nechce konečně spravedlivě vyřešit problém lichtenštejnských konfiskací dohodou a 
dává přednost soudním sporům, není dobrou vizitkou pro politické elity. 
 
Obava, že by uznáním lichtenštejnských nároků údajně došlo k prolomení Benešových dekretů, je 
jednou z opakovaných nepravd, kterou se české úřady a politici zaštiťují. Benešovy dekrety totiž 
neměly být v případě lichtenštejnských občanů vůbec použity, proto je ani nemohou prolamovat. 
 
Nic než dobrá vůle a smysl pro čest a spravedlnost v Praze nebrání tomu mezistátní dohodou spor 
o majetek 38 lichtenštejnských občanů vyřešit, jako dva demokratické a civilizované státy. 
 
Pokud dává Česká republika přednost soudním sporům, včetně mezinárodních, před dohodou, 
dává tím jasně najevo, že preferuje šanci na legalizaci loupeže, kterou zinscenovali členové 
komunistické strany v letech 1945 – 1951. Není to dobrý signál pro mezinárodní scénu, ale ani pro 
naše občany. 
 
https://hlidacipes.org/historik-pavel-jurik-dobre-duvody-proc-lichtenstejnum-v-cesku-vratit-
majetek/  
 
 

Proč Putina nepozvali do Polska? Protože to je 
totéž jako pozvat Eichmanna do Osvětimi 

 
"Všichni, kteří nepředpojatě studovali dějiny druhé světové války, vědí, že začala kvůli odmítnutí 
Polska uspokojit německé požadavky," tolik plukovník Sergej Kovaljov ve svém známém článku 
vydaném před deseti lety na webu ruského ministerstva obrany, ve kterém se tvrdí, že druhou 
světovou válku vlastně rozpoutalo Polsko tím, že na dle ruské strany Hitlerovy umírněné 
požadavky o odevzdání Gdańsku do německých rukou a vytvoření koridoru polským územím k 
němu nijak nereagovalo a vůdce tudíž byl nucen od pěti hodin ráno prvního září 1939 opětovat 
palbu. 
 
Jak jsme se před několika dny dověděli, tak ruské ministerstvo zahraničí vyjádřilo svůj úžas poté, 
co prostudovalo plán polských vzpomínkových akcí u příležitosti osmdesátého výročí vypuknutí 
druhé světové války, které se budou konat na gdaňském Westerplatte. 
 
Což je poloostrov nacházející se jen malý kousek od vyústění řeky Motlawy omývaný z druhé strany 
mořem, která spojuje gdańský přístav s baltským mořem a kde dne prvního září 1939 ve 4,45 
hodin ranního času bez vyhlášení války zahájil palbu na polské jednotky německý křižník 
Schleswig-Holstein, který dle německého tisku dlel v blízkosti Gdańsku jen proto, aby se námořní 
kadeti poklonili svým padlým druhům na vojenském hřbitově a položili tam květiny. 
 
A ten úžas ruské zamini vydalo proto, že se mezi hosty pozvanými k tomuto aktu jaksi ráčí 
nenacházet Vladimír Vladimirovič Putin, prezident Ruské federace, ač mezi pozvanými na straně 
druhé nechybí představitelé ze zemí Evropské unie, NATO i zemí Východního partnerství. 
 

https://hlidacipes.org/historik-pavel-jurik-dobre-duvody-proc-lichtenstejnum-v-cesku-vratit-majetek/
https://hlidacipes.org/historik-pavel-jurik-dobre-duvody-proc-lichtenstejnum-v-cesku-vratit-majetek/
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A nejen, že ruské zamini vydalo úžas a podivení, ale spustilo již tradiční tirádu o zásluhách, v nichž 
Sovětský svaz přinesl největší oběti v boji proti nacismu atd., atd. Přičemž na počet nejvyšší oběti v 
druhé světové válce nepřinesl Sovětský svaz, ale Čína a vyjádřeno percentuálně k počtu populace, 
nejtěžší ztráty ve druhé světové válce přineslo na oltář svobody Polsko, jehož vojáci bojovali od 
prvního do posledního dne války na všech frontách, které jak na evropských tak na jiných 
válčištích byly. Včetně toho, že polská armáda za cenu tisíců padlých osvobodila východní Čechy. 
 
Ale pomiňme prosím žonglování s čísly, která znamenají nezměrná lidská utrpení, protože bolest 
nad ztrátou milovaných a nejbližších nemá národnost a je zcela totožná pro všechny lidské bytosti 
a raději připomeňme, proč vlastně nechce Polsko na své půdě hostit prezidenta Ruské federace. 
 
Je tomu tak nade vší pochybnost proto, že ačkoli se Rusko, když se mu to hodí, zajíká, jak 
nebojovalo s nacisty, ale na druhou stranu trpí naprostou ztrátou paměti, když si má vzpomenout, 
že druhá světová válka nezačala 21.6.1941, kdy se na svého východního spojence vrhlo nacistické 
Německo, ale mnohem dříve. 
 
A to dokonce ještě dříve než onoho prvního září 1939, kdy na Polsko společně zaútočilo Německo a 
Slovensko, ke kterým se o dva týdny později přidal další agresor a to sám Sovětský svaz, ale 
spojenectvím mezi Německem a Sovětským svazem, bez něhož by k tragédii druhé světové války 
nikdy nemohlo dojít. 
 
Protože ten, kdo umožnil Německu znovu rozvinout zbrojní průmysl a vystavět Deutsche 
Wehrmacht byl Sovětský svaz, který poválečnému Německu umožnil obejít Versailleskou smlouvu 
a na svém území rozvíjet ofenzivní druhy zbraní, včetně těch hromadného ničení a také tam 
studovali všichni architekti blitzkriegu.  
 
Rovněž i agrese vedená Sovětským svazem pod vymyšlenými záminkami proti Finsku a 
pobaltským zemím, které Sovětský svaz okupoval a jehož obyvatelstvo cíleně vyhlazoval masovým 
vyvražďováním a deportacemi na Sibiř do koncentračních táborů, kde byly statisíce Lotyšů, 
Estonců a Litvanů umučeny otrockou prací, hlady a zimou staví sovětskou diktaturu po bok 
nacistického Německa, nikoliv proti němu. 
 
Na videu je zachycena vítězná přehlídka Rudé armády a Deutsche Wehrmacht, vykonaná na 
znamení vzájemného spojenectví v Brestu Litevském 22.9.1939 po porážce Polska. Přehlídce velí 
generálové Sergej Krivošejn a Heinz Guderian (www.youtube.com/embed/S6gg1z5DovI).  
 
A stejně jako je tomu s námi za válečnou agresi z roku 1968 proti svrchované ČSSR spojené se 
stovkami mrtvých a dlouholetou okupací spojenou s nevyčíslitelnými materiálními škodami se ani 
Polákům nedostalo ani slova omluvy za zločiny spáchané Sovětským svazem, natož pak nějakého 
finančního odškodnění. Tedy reparací. O výhrůžkách vedených z ruské strany na naši adresu ani 
nemluvě. 
 
Naopak, jsme svědky dalších agresí vedených Ruskem – nástupnickým státem SSSR, proti svým 
sousedům, které kremelský režim nazývá hybridními válkami, což svědčí pouze o jediném. 
 
A to o tom, že mezi Sovětským svazem, spojencem nacistického Německa proti Polsku v roce 1939 
a Ruskem roku 2019 není ani ten nejmenší rozdíl. Včetně spojenecké paralely s dalším darebáckým 
režimem, kterým je komunistická Čína, jež po nacistickém vzoru tak objímá Rusko, až jsou mu 
kalhoty malé.  
 
Divit se tedy tomu, že ruský představitel Putin, který má ruce až po lokte od ruské, ukrajinské, 
čečenské, gruzínské a syrské krve a stojí na těch nejohavnějších lžích, z nich jednu jsem zmínil 
úvodem, nebyl pozván k výročí rozpoutání druhé světové války, může opravdu jen Rusko samotné. 
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Neboť, jakkoli mnohdy podobné příměry kulhají, či jsou přímo chromé, pak pozvat Putina na 
Westerplatte, je totéž, jako pozvat Eichmanna na výročí osvobození Osvětimi. 
 
Miroslav Václavek 
 

O kolonialismu z jiného konce 
 
Stalo se v parlamentu německé země Bádensko-Württembersko, že jistý pan Wolfgang Gedeon, 
poslanec za stranu AfD (Altrernative für Deutschland) otevřev ústa svá, takto zahovořil: 
„Kolonialismus byl výrazem civilisační převahy evropské bílé rasy nad ostatními etniky. Lze říci, že 
kolonisace jim uspořila mnoho krve a potu…“ 
 
No, to si dal, neblahý pan Gedeon. Veškeren německý tisk se na něj v tu ránu vrhl, chlupu suchého 
na něm nenechav. Každému přece musí být zřejmo, že bílý kolonialista může na divadle světa 
vystupovat leda jako utlačovatel a zotročovatel! A komu to zřejmo není, jistě je nějaký bídný 
rasista… no, já vám nevím. Je znakem povrchní, zideologizované debaty že předem zavrhne určitý 
jev, aniž by se namáhala mu blíže porozumět, poukázat na dobu a okolnosti, z nichž vzešel.  
 
Jsem už dost starý a na svém spisování nezávislý, nikdo mi za ně půl zlámané grešle nedá, i 
dovolím si pohled na dějinnou etapu nazývanou kolonialismem, bez oné téměř povinné 
jednostrannosti, jak vesměs bývá presentována. 
 
Tak dlouho Španělé vozili z Mexika a z Peru lodi plné zlata a stříbra, až v důsledku toho - dějiny 
dovedou být zlomyslné - se Španělsko stalo jednou z nejchudších zemí Evropy. Nicméně 
kolonialismus v pravém slova smyslu to ještě nebyl, jen obvyklá snaha o vytěžení vzácných kovů. 
Těm, kteří následovali poté, Portugalcům, s jistým časovým odstupem Britům, Francouzům či 
Holanďanům, už tolik nešlo o vydobytí pokladů země, nýbrž především o obchod. Zakládali 
obchodní stanice na africkém a jihoasijském pobřeží, jenže se zase hned ukázala nová svízel: piráti. 
A to nikoli původu evropského, pod vlajkou se smrtí hlavou a zkříženými hnáty, ale mnohem 
zákeřnější piráti domorodí. Připlouvali v celých rojích rychlých veslic, ztekli koráb některé 
obchodní společnosti, náklad vyrabovali, posádku a cestující povraždili, načež zase zmizeli v 
bludišti drobných ostrůvků nebo po řece do vnitrozemí, kam za nimi velké a těžkopádné 
plachetnice evropských mocností nemohly. 
 
Tak to chodilo až do vynálezu parního pohonu. Děly vybavené parní čluny (ještě dnes můžeme číst 
opovržlivé zmínky o diplomacii dělových člunů) mohly pronásledovat piráty po řekách hluboko do 
vnitrozemí, čímž byl pro jednou od nich pokoj. Jenže, to se ví, dělové čluny odpluly a piráti se zase 
vyrojili; i ukázala se nutnost trvalého záboru rozlehlých územních celků k ochraně obchodních 
stanic, pozdějších to kolonií. Evropské mocnosti na ně byly velice hrdé, vcelku to ale byl obchod 
spíš ztrátový, než aby na nich kdovíjak vydělávaly. Jakž se ukázalo po polovině století dvacátého, 
když své zámořské državy zase opouštěly: teprve tehdy někdejší kolonialisté nebývale zezámožněli, 
kdežto do svobody a samostatnosti propuštěné národy… sejměmež oslavné brejle z nosův svých a 
pohlédněme, k čemu to až na vzácné výjimky přivedly: zmatek a blázinec, kam oko pohlédne, místy 
docela pěkně krvavý. Dozvídáme se v těchto dnech, že v republice Mali, slavně osvobozené z 
francouzského koloniálního útisku, si navzájem podřezávají krky kmeny Dogonů a Fulbů, tamhle 
zase Indie s Pákistánem na sebe cení válečnické zuby skrze nějakou sestřelenou stíhačku… a místo 
projektované demokracie sbírka diktatur lišících se od sebe jen stupněm zchátralosti. Obracejme to 
naruby nebo nalíc, dekolonialisace se navzdory všem nadějím a dobré vůli nevydařila. Proč? 
 
Asi že se stalo, co se stát muselo. Když evropské mocnosti opouštěly své zámořské državy, 
zanechaly v nich setbu, z níž nemohly vzejít než trpké, znetvořené plody. Západní správní systém, 
západní pojetí svobody a humanity, britský či francouzský právní řád, myšlenky osvícenství, na 
nediskutovatelný imperativ povznesená idea demokracie… jaksi to nechce fungovat pod praporem 



15 
 

nezávislosti. Vinit z toho ještě po šedesáti letech kolonialismus je notně pokrytecké a použitelné 
leda jako dosti už opotřebovaná výmluva; ostatně není bez zajímavosti, že k nejbědnějším, 
nejrozháranějším končinám tzv. třetího světa náleží Libérie, kolonialismus nikdy nepoznavší, 
kdežto někdejší britská kolonie Singapur je nedostižným vzorem pořádku a prosperity… jak vidno, 
někde je v hodnocení koloniálního systému zakopán pes. Pokusme se ho vykopat, byť bychom se 
měli znelíbit těm, kdož neznají většího potěšení než bičovat své vlastní, západní hřbety. 
 
Koloniální epocha byla především příležitostí. Potlačila domorodé vládní systémy kmenových 
králů a náčelníků – s jistou kritickou skepsí a trochou znalosti předkoloniálních dějin lze říci, že 
jich není žádná škoda –, za to se koloniím dostalo fungující veřejné správy, dopravních, 
vzdělávacích a zdravotních struktur, skončilo věčné krvavé válčení, i jiné výsledky se daly vidět. 
Ovšem pod cizí nadvládou. Domorodému lidu se pod ní nevedlo zle, vesměs lépe než pod prapory 
nezávislosti, ale… a na tom ztroskotává obhajoba kolonialismu, i kdyby se jí někdo odvážil: bílému 
člověku se vedlo lépe než tmavému. Dnešek je stižen představou rovnosti jakožto ideálního stavu. 
Mají-li se všichni bídně, je to přijatelnější, než má-li se jeden slušně a druhý ještě líp. 
 
Co dnes v Africe funguje nebo se pomalu rozpadá, je dílem zlořečených kolonialistů. Naopak se 
příliš neosvědčilo jimi zavedené dělení na územní celky pěkně podle pravítka, tak, na západ od 
téhle čáry dejme tomu Mali, východně od ní Niger. Stejně tak se neosvědčil princip demokracie a 
jiné západní importy. Neosvědčily se, protože nebraly v úvahu africkou tradici a mentalitu 
nehledící daleko přes dnešek a nepřesahující úzký rámec kmenové pospolitosti. Evropský 
kolonialista bezesporu rozbil původní strukturu černé Afriky; je však obtížné si představit, jak by v 
dnešním světě mohl obstát systém miniaturních, amébovitě se šířících a smršťujících, navzájem 
znepřátelených kmenových územíček, i kdyby je kolonialista býval nechal na pokoji. 
 
Kolonialismus, neokolonialismus… příhodné fráze do kazatelských hub. Suverenita, státní či 
národní zájmy, nezadatelná lidská práva… to vše je pominutelné, to má stát až za existenčními 
potřebami obyvatel. Nemohou-li té úloze dostát lokální struktury, je na řadě Západ se svou 
organisační schopností a správní zkušeností. Nekruťme se při té představě a nedovolávejme se 
vyšeptalých frází; povinnost staršího bratra, z níž jsme se farizejsky vyvlékli, nás dřív nebo později 
dožene, v podobě uprchlických proudů už vlastně dohání. A nezapřehejme koně za vůz; dopřejme 
si kus sebevědomí, jakého si zcela bez výčitek dopřávají kultury s minulostí o nic méně výbojnou, 
leda jen méně úspěšnou.  
 
Nesypme si tak překotně popel na hlavu, nevyprávějme si pohádky o zlých běloších a 
hodňoučkých, všeho záludu prostých přírodních národech; ve skutečnosti se přírodní národy mezi 
sebou řezávaly se samoúčelnou krutostí, jaké nedosáhl ani ten nejzlejší kolonisator. Předkoloniální 
historie Afriky či Ameriky byla nepředstavitelně krvavá; nám nesrozumitelné nenávisti mezi 
africkými kmeny mají vesměs příčinu v příšerných masakrech, jaké bývaly na pořadu dne před 
příchodem bílého muže.  
 
Vzájemný účet je vyrovnaný, nemáme proč sami sebe obviňovat, leda by to někomu dělalo dobře. 
Jsme lidé Západu; a mají-li své opodstatnění jiná vlastenectví, nemusíme se skrývat s hrdým 
přiznáním k této své širší vlasti ani my. 

Luděk Frýbort 

F. X. Šalda: Stud nestydatých 
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Hoďte do blátivé, bahnité louže sebemenší a sebečistší kamének a 
celá je hned jeden jediný kal  -  kdežto jezero zůstane klidným, nepohnutým, 
křišťálově jasným i potom. 

Člověk neví, má-li se této nejnovější naší  kocourkovštině smát, nebo má-li nad ní plakat. 
Vyzývala by jen  mstivý smích a bičující satyru, kdyby nebyla příznakem ubohosti a zvrácenosti 
s jakou chápou nebo lépe s jakou ignorují naše vládnoucí kruhy všechny kulturní a výchovné 
otázky doby. 

Není citu odpornějšího, hnusnějšího, směšnějšího a vice: krásnému a zdravému rozvoji  
společnosti škodlivějšího, než nepravý a zvrhlý stud.  Všichni velcí satyrikové všech dob a národů 
měli zvláště na něj namířeno. Byl vždy a všude maskou pokrytectví, vápnem, kterým se natírají 
nejsmrdutější hrobové. 

             Zejména býti pohoršenu Předpokládá naprostou mravní zkaženost a kleslost, 
nevyléčitelné mrzáctví srdce a úplné potuchnutí a pohasnutí každé, sebe chudší boží jiskry 
v člověku. Lidé čistého srdce a čistého zraku nevidí v pravdě a kráse v uměni, než co jsou, něco 
nejvýš prostého, samozřejmého, velebného a cudného  - projevy nejvyššího zákona bytí a 
tajemství vesmírového života -, neboť lidé čistého srdce jsou lidmi čistého srdce právě proto, že 
nepřidružují k těmto divadlům a nemohou ani přidružovat představy nečisté obraznosti. Jejich 
srdce, které nemá v sobě toho bahna zkažené obraznosti, není jimi pobouřeno, a je li pobouřeno a 
je li rozechvěno čistě jako horská voda čistým záchvěvem rozkoše z velikého a krásného tajemství 
života a kosmu. Člověk kulturní, člověk nezkažený a dobře vychovaný může cítiti před divadlem 
a zvláště kde všechna tendence k dráždění a pikantnosti je vyloučena, jenom city úcty a zbožnosti 
z mysteria bytí. 

             Jinak je tomu ovšem s lidmi mravně zkaženými a zvrhlými, a lidmi surového srdce a 
nízkého, zatemněného, zahluchlého intelektu :  nedovedou se dívat na nic vážně a prostě, vidí ve 
všem narážku, úmyslnost,  účelnost a dráždidlo.  A jakby neviděli ? Zkažená jejich obraznost slídí 
ve všem a všude po nich a dovede si ve všem také vyhledat, hledá všude příležitost a pastvu pro 
svou nečistou hru. Sebemenší dotyk, sebemenší narážka a ssedlé vrstvy bláta, uložené na dně 
jejich srdce a obraznosti, hned se zvednou, vzbouří a zakalí všechno špinavým mrakem : hoďte 
do blátivé, bahnité louže sebemenší a sebečistší kamének a celá je hned jeden jediný kal  -  kdežto 
jezero zůstane klidným, nepohnutým, křišťálově jasným i potom. 

             Pamatuju se z dávnější minulosti na staršího joviálního pána, známost z divadla, který se 
kdysi „mravně rozhořčil“ nad umělecky pravdivou scénou v jakémsi dramatě, nad scénou 
přirozenou a nutnou v rozvoji hry, nad scénou nesenou dechem a plamenem opravdové, silné 
vášně, nad scénou tragickou a po názoru každého čistého srdce čistou a cudnou. A kdo byl tento 
pán ? Jak žil ? Sedal k obědu ve svém tingl-tanglu, poslouchal s mastným úsměvem oplzlé 
kuplety, sbíral fotografické kuriosity, byl horlivým čtenářem „moderní realistické  literatury pro 
pány“ ve smyslu německých inzerátů, vyprávěl rád a s pravým gustem pikantní anekdoty, a 
mluvil, kde se jen dalo, průhlednými dvojsmysly. 

            Tento pán je mravní typ moderní společnosti ; každý ho znáte jistě v několika exemplářích 
více méně vyhraněných. Mravní rozlišovací schopnost, mravní soudnost tohoto typu je úplně 

https://www.sinagl.cz/images/stories/2019/Salda_F_X.jpg
https://www.sinagl.cz/images/stories/2019/Salda_F_X.jpg�
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převrácená a zvrhlá : obrací na rub všechny mravní kategorie. Oplzlost, frivolnost, pikantnost, 
pornografie ho nerozhořčuje, v nich žije a tyje, dýše a mře  -  ale ukažte mu přírodu, pravdu a 
vášeň, sílu a vroucnost, poctivý a krásný život,  život smyslů, srdce i duše a tento absolutně 
bezstoudný muž  je uražen, rozhořen, pohoršen. Jeho stydlivost je hrubě uražena, jak zní běžná 
fráze. Neboť kde není studu,  tam bývá právě nejvíc stydlivosti. A vnější stydlivost snáší se docela 
dobře s úplnou vnitřní bezstoudností. 

               Zajímavý psychologický zjev, že u tohoto typu, a čím hlouběji vězí v opravdovém 
mravním bahně, tím ostentativněji vyvinuje se zvláštní nedůtklivost,   komická snaha vnějšího 
puritánství; čím shnilejší nitro, tím uzkostlivější  snaha po zachování oficiálního dekora, tím 
velebnější a nepřístupnější vrásky skládá se obličej a tím koženější bývá vnější vystupování. 

              Tento typ, soukromě a mezi čtyřma očima svrchovaně laxní, stává se náhle bez příčiny 
mravně úzkostlivým, vrtošivým a jankovitým, jakmile se octne v hromadě, v davu, v divadle, 
v galerii, na výstavě, ve sboru, ve spolku, v radě.  Zde má náhle toto zvíře potřebu 
nejušlechtilejších citů a vylhává je hned a s pravou pokryteckou virtuositou. Zde ihned pracuje 
v „mravnosti“ ve velkém, zde se kompenzuje za svoji soukromou špínu. 

                        V zbytečné podezření, že se skládá z lidí takto zanedbaných a nevychovaných uvedla 
se rada královského hlavního města  Prahy svým panno-panenským (mluveno po nerudovsku) 
usnesením, aby z důvodu mravopočestnosti Rodinova socha „Kovový věk“, nebyla vystavena 
v sadech. Žofínských ani v žádných jiných a vůbec na žádném otevřeném místě, nýbrž byla 
uložena někam do nejtmavějšího kouta městského musea. 

              Rodinův nahý člověk, probouzející se ze spánku je podán s takovou naivností drsné a 
bolestné pravdy a přírody,  je tak prost každého pokoutního úmyslu a každé tendenčnosti, je 
dílem tak mužně opravdovým a bolestně čistým, že jen pokrytcům může být k pohoršení a jen 
studu nestydatých k urážce a na závadu. 

             A tato socha, která volá přímo po rámci květných záhonů, po vzduchu a světle má být 
z omezenecké maroty pohřbena v některém koutě musea a tím ztracena pro radost oka a 
zušlechtění srdce, volného plynoucího davu.? 

             Člověk neví, má-li se této nejnovější naší  kocourkovštině smát, nebo má-li nad ní plakat. 
Vyzývala by jen  mstivý smích a bičující satyru, kdyby nebyla příznakem ubohosti a zvrácenosti 
s jakou chápou nebo lépe s jakou ignorují naše vládnoucí kruhy všechny kulturní a výchovné 
otázky doby. 
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FOTO PRO DNEŠNÍ DEN 

 
 
Devadesátka je věk úctyhodný, zrovna tak úctyhodná jsou literární díla tohoto muže… Že by Kundera? 
Kreslil Tullio Pericoli.  
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PETROUŠKOVY PŘÍHODY (1004) 
 
 
V poslední době se stalo zvykem nadávat na ty, kdož se hlásí k těm, kteří se starají o životní 
prostředí. Obecně se jim totiž říká „zelení“ a dnes jsou například v této zemi označováni za 
„ekoteroristy“. Kdyby prý nebyli oni, už by byly dávno postaveny všechny plánované dálnice a 
silnice. Mnohé jejich organizace jsou zařazovány mezi ty neziskové subjekty, které po známostech 
tyjí ze státního rozpočtu. A tak dále a tak dále.   
 
Jenže bychom si měli uvědomit (mimo těch nesmyslů uvedených výše) že životní prostředí je 
logicky potřebný termín skloňovaný ve všech pádech a v posledních letech se zároveň stal pojmem 
velice frekventovaným. Není divu - většině z nás není lhostejné, jaká je kvalita našeho života. 
Pouze specifikace tohoto pojmu je mnoha lidem nejasná. Nejde totiž pouze o přírodu a vzácné 
druhy žab.  
 
K životnímu prostředí nepatří jen to, zda nedýcháme jedovaté zplodiny, ale také to, že denně 
chodíme okolo oprýskaného domu (abych uvedl i tu druhou nejkrajnější možnost). Jedovaté 
zplodiny ničí naše plíce a další tělesné orgány. Lhostejnost při pohledu na oprýskaný dům ničí naše 
vědomí odpovědnosti a otravuje naši duši. Obojí pak ve svém souhrnu vytváří onen nebezpečný 
pocit lhostejnosti a netečnosti, snižující kvalitu lidského života. A přitom v podstatě jde také o 
majetek. Nevěříte?  
 
Evropský právní řád se odvíjí především od práva římského. To znalo pojem vlastnictví věcí, které 
sice jako lidé vlastníme, ale svým charakterem jsou nevlastnitelné. Přesto jako jejich vlastníci 
s nimi můžeme nakládat tak, že poškozujeme vlastníky ostatní. To je příklad zamořování ovzduší či 
devastace krajiny. V tomto směru se bohužel neuplatňuje onen atribut vlastnictví, které, je-li 
soukromé, je tvořivě a spravedlivě spravováno.  
 
Krajina nám patří, jsme jejími vlastníky, avšak nikoli každý z nás o své vlastnictví pečuje s umem 
dobrého hospodáře. Jsou ovšem ještě jiné, námi lidmi vlastněné hodnoty, které si v tomto smyslu 
málo bereme za své. Dochází také k tomu, že devastujeme životní prostředí i svými návyky a svým 
způsobem života. Někteří odborníci a filozofové přicházejí s myšlenkou, že naše uspěchaná, 
nevídaným konzumem všeho poznamenaná doba, se vyznačuje mimo jiné i devastací času. Děsivý 
nápor lidstva na supermarkety a následné mnohahodinové chroupání nakoupených zbytečností u 
televizních obrazovek - co to je? Naprostá devastace způsobu života.  
 
Čas, který bychom mohli věnovat poznávání, rodinné výchově, studiu, sběratelství, prospěšné 
činnosti tak promrháváme, čili znehodnocujeme. Začínají se objevovat i pojmy jako je ekologie 
času. A právem. Dovedeme si již představit náš pomalý konec způsobený tím, že ve vzduchu bude 
přibývat exhalací a ubývat kyslíku. Avšak nad prostorem času zatím máváme rukou. Ale necháme-
li se přinutit k jeho „znečištění“ tím, že jím budeme hazardovat v neprospěch kvality života, 
připravujeme se tak rovněž na pomalý, ale neodvratitelný konec. W. Burroughs dokonce tvrdí, že 
již Mayové měli představu o tom, že čas někde končí a někde začíná. A že je stejnou surovinou, jako 
jsou pro nás fosilní paliva. Věřili, že každý svět má svůj čas.  
 
Někteří autoři jdou ještě dále. Z nedostatků našeho chování vyvozují, že spotřebováváme i kulturu 
stejně tak, jako fosilní paliva. Obojího je omezené množství. Myšlenka není zase tak úplně nová. 
Pamatujete na americký film ze sedmdesátých let s názvem „Jestliže je úterý, musíme být v Belgii“? 
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Všimněte si, jak jinak nám plyne čas a jak se i někdy kulturně obohacujeme třeba o vánočních 
svátcích. Jde jen o dva tři dny a není to v tom, že jsou oficiálně dny volna. Jsme ochotni jít na 
procházku, na zdvořilostní návštěvu, přečíst knihu, vyprávět příběh, vzpomínat, pohladit a potěšit 
druhého. Přísně dodržované zvyky našich předků je vedly k vytváření rezerv ve využití času. O to 
byla jejich kultura i jejich život kvalitnější. Je například prokázáno, že lidé, kteří neumějí čerpat 
optimismus a cítí se fyzicky i psychicky bezmocní, se takovými v průběhu života skutečně stanou. 
 
Pesimisté jsou více náchylní k nemocem a žijí podstatně kratší dobu než lidé, kterým jejich víra a 
optimismus dokážou pomoci řešit mnohé složité životní situace. Konec konců diskuse o tom, jak je 
kdo starý a jak již nemá cenu něco začínat, jsou každému z nás dostatečně známy. Hovoříme-li 
tedy o ekologii, nemusíme mít na mysli čistou studánku. Může jít o to, jak umíme využít čas a jak 
umíme být optimisty. Již vidím, jak náš čtenář namítá - nebuď blázen, přečti si noviny a chtěj 
současně s tím čerpat optimismus. Jde to. Já například často k čerpání optimismu používám knihu 
Hrabě Monte Christo. Ale Mondego, Caderouss, Villefort či Danglar se v mém pojetí jmenují úplně 
jinak. Jak, to vám nemohu prozradit i když ta jména znáte z naší každodenní politiky. Ale funguje 
to dokonale. Dumas to napsal dobře.   
 

Dnes má svátek RICHARD. Zítra, ve čtvrtek IVANA. V pátek 
MIROSLAVA, v sobotu VENDULA, v neděli HEŘMAN, HERMÍNA, 

v pondělí EMA, v úterý DUŠAN a ve středu DARJA. 
Nezapomeňte jim blahopřát. 
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