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Předmluva

Následující texty jsem uveřejnil poslední dva roky v různých, zpravidla 
internetových médiích. Přestože jsem příznivcem internetu a jeho 
možností, je to přece jen médium choulostivé a nestálé. Aby se mi 
některý z textů neztratil a také proto, abych si udělal vlastní retrospektivu 
toho, co mám mám hotové a co rozpracované, rozhodl jsem se pro tuto 
formu publikování. 

První část tvoří texty publikované na mých webových stránkách neu-
haus.cz, kde provozuji internetový Časopis o historii a kultuře Jindřichohra-
decka, který trvale archivuje a zpřístupňuje Národní knihovna ČR. Archi-
vace článků funguje, ale přece jen pro někoho, kdo by se chtěl seznámit 
s mými texty je mnohem komfortnější forma, kterou zde předkládám.

Texty zde tvoří zpravidla rozpracovaná témata, která průběžně do-
tvářím a doplňuji novými informacemi. Nevylučuji, že z některých 
vznikne časem samostatná kniha. Uvažuji o napsání publikace o velkém 
Američanovi 20. století – I. A. Hirschmanovi. S touto nesmírně zajímavou 
osobností jsem se seznámil při práci na monografi i o jindřichohradec-
kém rodákovi a americkém dirigentovi Kurtu Adlerovi. Uvědomil jsem si, 
že Hirschman je klíčovou osobností pro celou řadu témat – (1) evropská 
hudební emigrace na americký kontinent, (2) americké předválečné 
aktivity proti nacistickému Německu, (3) americké aktivity při záchraně 
evropských Židů, (4) americká politika vůči poválečné Evropě, (5) ame-
rická politika na Blízkém východě.  Našli by se možná i další.

Druhou část tvoří texty, které jsem publikoval na svých blozích iDnes.cz 
a Aktuálně.cz, některé vyšly i v tištěné MF Dnes. 

Poslední část tvoří prezentační texty z webových stránek neuhaus.cz. 
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Hans Kelsen (1881–1973) 
– teoretik práva světového 
významu
Přední světový teoretik práva, autor rakouské ústavy, profesor 
politických věd z Berkeley, který má jindřichohradecké kořeny.

Hans Kelsen, foto © Paul Bishop, 1958

Hans Kelsen se narodil se 11. 10. 1881 v Praze a zemřel 19. 4. 1973 
v Berkeley (USA). Pocházel z německy mluvící židovské rodiny, která žila 
zprvu v Praze. Otec Adolf Kelsen (1850–1907) pocházel z východní Ha-

liče (Brody) a jeho matka Augusta Löwyová (1859 –1950) z Jindřichova 
Hradce.

Když mu byly dva roky, rodina se z Prahy přestěhovala do Vídně. Po ab-
solvování akademického gymnázia ve Vídni studoval na PF v Marburgu 
(u Cohena) a ve Vídni. V r. 1911 se habilitoval spisem Hauptprobleme 
der Staatsrechtlehre; jako profesor působil (od r. 1911) ve Vídni, Kolíně n. 
Rýnem (1930–1933), Ženevě a v Praze (1936–1938, na Německé univer-
zitě). Od r. 1939 žil v USA: zprvu přednášel na Harvard Law-School, od r. 
1942 na univerzitě v Berkeley (Kalifornie).

Proslul jako tvůrce normativní teorie právní – ryzí nauky právní (a také 
jako „otec“ dosud platné rakouské ústavy z r. 1920).

Pamětní deska na budově rakouského Parlamentu – 
Hans Kelsen: Schöpfer der Österreichischen Bundesverfassung (Hans Kelsen: tvůrce rakouské ústavy).

V jednom dokumentu Právnické fakulty UK jsem našel informaci, že 
Hans Kelsen byl údajně jednou z prvních osobností, která protestovala 
proti vytvoření německého protektorátu na našem území. „Protipráv-
nost německého postupu vůči Česko-Slovensku odůvodnil jako jeden 
z prvních zástupce u Společnosti národů významný právní teoretik Hans 
Kelsen – postup Německa a Maďarska označil za agresi, která porušila 
základní normy mezinárodního práva.“ Stejně jako u jindřichohradec-
kého rodáka, amerického operního dirigenta Kurta Adlera, se dá hovořit 
o sounáležitosti s rodnou zemí.

Rodokmen Hanse Kelsena

Hans Kelsen byl prvorozený syn Adolfa Kelsena a Augusty Löwyové. Měl 
dva bratry a sestru, Ernesta, Gertrudu a Paula Friedricha.

O otci víme jen to, že pocházel z Haliče (Brody) a přestěhoval se do 
Prahy, kde žil několik let s manželkou Augustou Löwyovou, než přesídlili 
do Vídně, kde v roce 1907 zemřel.

O matce toho víme nepoměrně více. Augusta Löwyová byla poslední 
ze šesti dětí v rodině Arona a Amálie, rozené Schidlofové. Otec Aron 
Löwy pocházel z rozvětveného rodu Löwyů ze Stráže nad Nežárkou. Dne 
13. srpna 1839 se oženil s Marií Beinovou, která ovšem po pěti letech 
v roce 1844 zemřela. Dne 30. prosince 1845 si ve Stráži nad Nežárkou 



8

Te
xt

y 
z 

w
eb

u 
ne

uh
au

s.
cz

Texty z webu neuhaus.cz www.neuhaus.cz

vzal za ženu Amálii Schidlofovou. V roce 1846 se jim ve Stráži narodila 
první dcera. Před rokem 1850 se rodina přestěhovala do Jindřichova 
Hradce, kde se jim narodila druhá dcera a postupně další čtyři děti. 
Augusta se narodila 29. prosince 1859. Matka jí zemřela, když jí bylo 5 let 
a otec přibližně v jejích 15 letech.

Dne 23. května 1912 se Kelsen oženil s vídeňskou rodačkou Margaretou 
Bondiovou, která ho bude provázet celý dlouhý život. Kelsen zemřel ve 
stejném roce 1973, čtyři měsíce po smrti manželky. Narodily se jim dvě 
dcery. Hanna Renate si v Jeruzalémě vzala za muže Rolfa Oestreichera 
a měli syna Adama. Druhá Kelsenova dcera Maria Beatrice se provdala 
v New Yorku za Ernsta Ludwiga Federa a měli spolu dceru Anne Margue-
rite.

Otec:
Adolf KELSEN
nar. 6. červen 1850, Brody, Halič
zem. 12. červenec 1907, Vídeň, Rakousko, věk 57

Matka:
Auguste LÖWY
nar. 29. prosinec 1859, Jindřichův Hradec, ČR
zem. 1950, Jugoslávie, věk 90

Děti:
Hans KELSEN
nar. 11. říjen 1881, Praha, ČR
zem. 19. duben 1973, Berkeley, Kalifornie, věk 91
Ernest KELSEN
nar. 6. září 1883, Praha, ČR
zem. 1937, Londýn, Velká Británie, věk 53
Gertrude KELSEN
nar. 8. leden 1886, Vídeň, Rakousko
zem. 13. říjen 1951, Hertford, Velká Británie, věk 65
Paul Friedrich KELSEN
nar. 4. leden 1898, Vídeň, Rakousko
zem. únor 1975, Vídeň, Rakousko, věk 77

Předci Augusty Löwyové
Otec:

Aron LÖWY
nar. 19 May 1815, Stráž nad Nežárkou, ČR
zem. 1875, věk 59
Děda:
Hersch LÖWY
nar. 1779, Stráž nad Nežárkou, ČR
Praděda:
Samuel LÖWY
Babička:
Salia PORGES
nar. Praha, ČR

Praděda:
Simon PORGES
Prababička:
Ewa NACHOD
provdaná 1793, Praha, ČR

Matka:

Amalia SCHIDLOF
nar. 1823, Tučapy, ČR
zem. 6. leden 1865, Jindřichův Hradec, ČR, věk 42

Sourozenci Augusty Löwyové
Sophie provdaná Dubská (1846–1930)
nar. 25. srpen 1846, Stráž nad Nežárkou, ČR
zem. 24. prosinec 1930, Vídeň, Rakousko
man. Seligmann DUBSKY
nar. 6. prosinec 1837, Jindřichův Hradec, ČR
zem. 10. duben 1917, Vídeň, Rakousko
Emilie provdaná Baschová (1850–1940)
nar. 13. srpen 1850, Jindřichův Hradec, ČR
zem. 24. březen 1940, Vídeň, Rakousko
man. Salomon BASCH
nar. 1. březen 1849, ČR
zem. prosinec 1911, Vídeň, Rakousko
sňatek: 17. leden 1875, Vídeň, Rakousko
Alois (1853–)
nar. 1853, Jindřichův Hradec, ČR
Bernard (1855–)
nar. 17. únor 1855, Jindřichův Hradec, ČR
man. Berta DEUTSCH
nar. 29. březen 1863, Brno, ČR
zem. 1. červen 1884, Vídeň, Rakousko
Adalbertha provdaná Deutschová (1857–1927)
nar. 13. únor 1857, Jindřichův Hradec, ČR
zem. srpen 1927, Vídeň, Rakousko
man. Moritz DEUTSCH
nar. 1848
zem. listopad 1894, Vídeň, Rakousko
sňatek: 13. srpen 1877, Vídeň, Rakousko

Rodina a potomci Hanse Kelsena
RODINA HANSE KELSENA
sňatek: 23. květen 1912, Vídeň, Rakousko
Hans KELSEN
nar. 11. říjen 1881, Praha, ČR
zem. 19. duben 1973, Berkeley, Kalifornie, věk 91
Margarete BONDI
nar. 12. únor 1890, Vídeň, Rakousko
zem. 5. leden 1973, Berkeley, Kalifornie, věk 82

Děti

Hanna Renate KELSEN
Maria Beatrice KELSEN
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RODINA PRVNÍ DCERY
sňatek Jeruzalém, Izrael
Rolf OESTREICHER:
nar. 3. červen 1913, Třešť, ČR
zem. 8. únor 1980, New York, N.Y., věk 66
Hanna Renate KELSEN
nar. 23. listopad 1914, Vídeň, Rakousko
zem. 2. červen 2001, New York, N.Y., věk 86
Děti
Adam OESTREICHER

RODINA VNUKA
Adam OESTREICHER
nar. 23. říjen 1947, Jeruzalém, Izrael, věk 56
Margaret Vered LANGNER
nar. 11. květen 1953, Varšava, Polsko, věk 51
Děti
David OESTREICHER
nar. 26. duben 1994, New York, N.Y., věk 10

RODINA DRUHÉ DCERY
m. 17. duben 1940, New York, N.Y.
Ernst Ludwig FEDER:
nar. 23. srpen 1913, Berlín, Německo
zem. 11. květen 1984, Berkeley, Kalifornie, věk 70
Maria Beatrice KELSEN
nar. 5. prosinec 1915, Vídeň, Rakousko
zem. 15. červenec 1994, Kensington, Kalifornie, věk 78
Děti
Anne Marguerite FEDER

RODINA VNUČKY
sňatek 26. duben 1967, San Francisko, Kalifornie
Chung Hoon LEE:
nar. 30. červen 1937, Soul, Jižní Korea, věk 67
Anne Marguerite FEDER
nar. 24. září 1944, Chicago, Illinois, věk 59
Děti
Geoff rey Kew LEE
nar. 18. březen 1974, Stockport, Velká Británie, věk 30

Busta Hanse Kelsena na Vídeňské univerzitě 

Další zdroje informací

Česky: URL: http://www.phil.muni.cz/fi l/scf/kelsen.html
Německý intitut Hans-Kelsen-Forschungsstelle URL: http://www.hans-kelsen.org
Rakouský institut Hanse Kelsena URL: http://www.univie.ac.at/staatsrecht-kelsen
Interview s Hansem Kelsenem (audio i video snímek) URL: http://www.aeiou.at/

aeiou.fi lm.o/o504a
Katedra Prof. Dr. Dr. Hilgendorfa URL: http://www.hans-kelsen.de/kelsen.html
Článek „Hans Kelsen“ u Wikipedie URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Kelsen
Článek „Hans Kelsen: Tvůrce ústavy „ časopisu Wiener Zeitung URL: http://www.

wienerzeitung.at/linkmap/personen/kelsen.htm
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Ernst Gamillscheg (1887–1971)
– přední německý fi lolog
Přední německý fi lolog, univerzitní profesor v Innsbrucku, Berlíně 
a Tübingen se narodil 28. 10. 1887 v Jindřichově Hradci. 

Ernst Gamillscheg

Gymnázium absolvoval v Klagenfurtu.1 V letech 1905–1909 studoval ro-
manistiku (u W. Meyera-Lübkeho) a germanistiku na Vídeňské univerzitě. 
Promoval v roce 1909 prací Die romanischen Elemente in der deutschen 
Mundart von Lusern (Halle/Saale 1912). Poté studoval v Paříži na École 
Pratique des Hautes Études (1909–1910, 1912; učitelé – J. Gilliéron a M. 
Roques). V roce 1913 se habilitoval na Vídeňské univerzitě u W. Meyera-
-Lübkeho prací Studien zur Vorgeschichte einer romanischen Tempuslehre 
(Wien, 1913).

Během první světové války (1914–1915) byl na východní frontě těžce 
raněn. V roce 1916 byl povolán do Innsbrucku jako mimořádný profesor 

1 Ve dnech 22.–26. května 1905 skládal písemnou maturitní zkoušku na gymnáziu v Klagenfurtu (ve 
školní kronice je zápis: Verzeichnis der Abiturienten, welche sich der schriftlichen Maturitätsprüfung unter-
zogen haben: Gamillscheg Ernst aus Neuhaus in Böhmen, 18 J. alt, vollend. d. Gst. in 8 J. Gew. B.: Philosophie).

namísto Karla von Ettmayera. Gamillscheg musel fi lologický instutut na 
univerzitě občas sám řídit. V roce 1919 byl jmenován řádným profeso-
rem.

V roce 1925 přešel na Berlínskou univerzitu. V letech 1926–1928 vydal 
dvousvazkový Etymologický slovník francouzského jazyka (Etymolo-
gisches Wörterbuch der französischen Sprache, Heidelberg), 1325 stran.

Čtyřicet let (1931–1970) vydával Časopis pro francouzský jazyk 
a literaturu (Zeitschrift für französische Sprache und Literatur). V letech 
1934–1936 vydal významné dílo Romania Germanica. Sprach- und 
Siedlungsgeschichte der Germanen auf dem Boden des alten Römerreichs, 
Berlin/Leipzig.

Během druhé světové války (1940–1944) působil jako ředitel němec-
kého kulturního institutu v rumunské Bukurešti. V roce 1946 byl povolán 
na Univerzitu Tübingen. V roce 1956 odešel do penze. Zemřel 18. 3. 1971 
v Göttingen.

Gamillschegovy publikace a související literatura:
Gamillscheg, Ernst (1912): Die romanischen elemente in der deutschen mundart von 

Lusern.
Gamillscheg, Ernst (1913): Studien zur Vorgeschichte einer romanischen tempuslehre.
Gamillscheg, Ernst (1915): Die Bezeichnungen der „Klette“ im Galloromanischen.
Gamillscheg, Ernst (1921): Beiträge zur romanischen Wortbildungslehre.
Gamillscheg, Ernst (1928): Die Sprachgeographie und ihre Ergebnisse für die allgeme-

ine Sprachwissenschaft.
Gamillscheg, Ernst (1928): Etymologisches Wörterbuch der fransösischen Sprache.
Gamillscheg, Ernst (1934): Romania Germanica.: Sprach- und Siedlungsgeschicte der 

Germanen auf dem Boden des altern Römerreichs.
Gamillscheg, Ernst (1936): Die Mundart von Serbanesti-Titulesti (Gerichtsbezirk Olt, 

Kreis Vedea).
Gamillscheg, Ernst (1937): Ausgewählte Aufsätze von Ernst Gamillscheg. Festschrift 

zu seinem 50. Geburtstage am 28. Oct. 1937.
Gamillscheg, Ernst (1941): Randbemerkungen zum rumänischen Sprachatlas.
Gamillscheg, Ernst (1950): Romanen und Basken.
Gamillscheg, Ernst (1951): Französische Bedeutungslehre.
Gamillscheg, Ernst (1953): Diderots Neveu de Rameau und die Goethesche Überset-

zung der Satire.
Gamillscheg, Ernst (1957): Historische französische Syntax.
Gamillscheg, Ernst (1958): Streifzüge auf dem Gebiet der Bedeutungslehre.
Gamillscheg, Ernst (1962): Ausgewählte Aufsätze.
Gamillscheg, Ernst (1962): Romania germanica: sprach- und siedlungsgeschichte der 

Germanen auf dem boden des alten Romerreichs.
Gamillscheg, Ernst (1966): Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache.
Gamillscheg, Ernst (1968): Verba et vocabula. Hrsg. von Helmut Stimm und Julius 

Wilhelm.
Gamillscheg, Ernst (1969): Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache.
Gamillscheg, Ernst (1970): Romania Germanica: Sprache- und Siedlungsgeschicte 

der Germanen auf dem Boden des altern Römerreiches.
Gamillscheg, Ernst (1970): Studien zur Vorgeschichte einer romanischen Tempusle-

hre.
Gamillscheg, Ernst (1981): Repertorium der griechischen Kopisten, 800–1600.
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Gamillscheg, E., Harlfi nger, D., Hunger, H.: Repertorium der griechischen Kopisten 
(Veröff entlichungen der Kommission für Byzantinistik III) jeweils drei Teile: A: 
Verzeichnis der Kopisten, B: Paläographische Charakteristika, C: Tafelband 

 I: Großbritannien, Wien 1981; ISBN 3–7001–0398–0, 786 s., 30 x 21 cm, brož.
 II: Frankreich, Wien 1989; ISBN 3–7001–1557–1, 738 s., 30 x 21 cm, brož.
 III: Rom und Vatikan, Wien 1997 (u. Mitarbeit v. P. Eleuteri); ISBN 3–7001–

2632–8,  880 s., 30 x 21 cm, brož.
Gamillscheg, Ernst (1984): Ausgewählte Aufsätze.
George T. Dennis, Ernst Gamillscheg (1981): Stratēgikon. Das Strategikon des 

Maurikios.
Reichenkron, Günter: Syntactica und Stilistica: Festschrift für Ernst Gamillscheg zum 

70. Geburtstag. 28. října 1957.

Bedřich Budil (1943–) 
– přední český výtvarník
Bedřicha Budila jsme v J. Hradci často nevídali. Většinu života strávil 
v Praze v dejvickém ateliéru. Je výraznou postavou českého výtvarného 
umění posledních několika desetiletí a je také jindřichohradecký patriot. 
Nemám ambici pustit se do hodnocení jeho díla. Chci jen upozornit, že 
proběhla výstava jeho prací a připojit několik informací nebo vzpomí-
nek, které by mohly někoho zajímat.

Dnes můžeme Bedřicha potkat v Hradci o holi, protože se zotavuje po 
mrtvici. Už se cítí lépe a snad se bude jeho stav i nadále lepšit. Přeji mu 
ještě hodně šťastných let v životě.

Známe se už nejméně 25 let, takže pár vzpomínek. Jak se Bedřichovi 
Budilovi žilo za socialismu, si můžeme udělat představu z fi lmu Pupendo. 
V kolaborantském Svazu výtvarných umělců nebyl, takže nedostával 
žádné „státní zakázky“. Také proto většinu starších prací na jindřicho-
hradecké výstavě nemá, protože jsou v soukromých sbírkách. Umělci 
za socialismu byli, dá se říct, jedinými soukromými podnikateli v zemi. 
Těm „hodným“ se žilo dobře, ti „zlobiví“ měli problém svá díla dokonce 
i vystavit. Bedřich byl vždycky hrozný „živel“. Nevzpomenu si na všechny 
ty recese a provokace, které se v Praze navyváděl, a když přece na něco, 
tak nevím, jak to autenticky přetlumočit. To snad udělají jiní. V každém 
případě byl sžíravý kritik poměrů před- i porevolučních, kritik Východu 
i Západu, což je znát z jeho obrazů.

Bedřich strávil život v Praze, ale doma se vždycky cítil v J. Hradci. O prázd-
ninách jezdíval s manželkou a svými třemi dětmi na chatu ke Komor-
níku. Někdy přebýval na Kozím plácku u tchýně, ale doma byl vždycky 
v Panské ulici. Tam mají Budilovi dům. Jeho praděda byl oblíbený 
jindřichohradecký lékař, o kterém se často zmiňuje pan Antonín Langer 
ve svých vzpomínkách2 jako o zábavném společníkovi. Je vidět, že jablko 
nepadlo daleko od stromu.

2 LANGER, Antonín, 1875–1955: Štamgasti a další vzácní hosté: jindřichohradecké hostince před sto lety: 
[vzpomínky jindřichohradeckého obchodníka] / Antonín Langer; [knižní vydání připravil, komentáři 

V obecní kronice Jindřichova Hradce3 se můžeme o jeho předkovi 
dočíst:

14. listopadu 1901 zemřel zde Dr. Bedřich Budil, praktický lékař ve věku 71 
roků, skutečný přítel a lékař chudých. Když r. 1864 po smrti Dr. Stulce měl býti 
zadán úřad měst. fysika, vyvoláno hnutí, že na toto místo nesmí přijíti nikdo 
jiný než Dr. Budil. Na sta voličů obstoupilo radnici, když obec. výbor volbu 
měst. fysika konal, prosíce za Dr. Budila, jenž také většinou zvolen. Důvěry 
občanstva svým humanním jednáním věru nesklamal.

Bedřich Budil – pozorovatel. V Jindřichově Hradci 31. 3. 2007.

a dobovým materiály doplnil, obrazové dokumenty... vybral Jiří Langer]. – [S.l.]: Areplos, 2001. – 201 s.: il. 
ISBN 80–902834–1–1: 169.00 Kč

3 Memorabilien-Buch der Stadt Neuhaus. Verlegt am 1. Jäner 1836. Obecní kronika Jindřichův Hradec 
1836–1928. SOkA Jindřichův Hradec, NAD 192, s. 396.



12

Te
xt

y 
z 

w
eb

u 
ne

uh
au

s.
cz

Texty z webu neuhaus.cz www.neuhaus.cz

Agrese, 1974, olej, plátno, 97 x 97 cm

Portrét JUDr. X., 1980, olej, plátno, 97 x 125 cm. 

Obraz si objednal zákazník, který ho pak nechtěl. Je to jeden z mála star-
ších obrazů, které zůstaly Bedřichovi v ateliéru. Ta malá postava na útesu 
je prý Lenin, jak káže masám.

Pocta Casparu Davidu Friedrichovi (polyptych), 1984, olej, plátno, 131 x 368 cm. 

Někdy také říkal, že je to krajina od Západu na Východ.

Pocta Casparu Davidu Friedrichovi (1984, výřez). 

Bedřich má rád romantického malíře Friedricha (1774–1840), zde použil 
motiv jeho obrazu jako kontrast. Celý obraz je smetiště ve zdevastované 
krajině.
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Pocta Casparu Davidu Friedrichovi (1984, výřez). 

Další motiv: panenka vyhozená na smetišti je až příliš živá. Vybavuje se 
mi Horáčkův text: „Narveme do popelnic!“ Bedřich to kdysi komentoval, 
že lidi jsou materialisti, ale právě proto, že jsou materialisti, nemají úctu 
ani k věcem.

Pocta Casparu Davidu Friedrichovi (1984, výřez). Tato část podle Bedřicha symbolizuje Východ.

Autoportrét. Výřez z díla: 
Diogenes na tržišti hledající člověka při světle lucerny, 1984, 

olej, plátno, 116 x 140 cm

Výkladní skříň Východu, 1984, olej, plátno, 97 x 125 cm

Bedřich z duše nenáviděl komunismus. Neumím komentovat tento 
obraz, ale vzpomínám si, jak Bedřich svým provokativním způsobem 
ukazoval lidem v čem žijí. Jednou jsem za ním přišel do ateliéru a hned 
na mě spustil: „Víš vůbec, že jsme okupovaná země? Víš vůbec, co se tady 
vlastně děje? Víš, že támhle v tom městě přepadají Rusáci se samopalem 
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naše lidi?“ Bedřich pracoval v ateliéru a celý den poslouchal Svobodnou 
Evropu a Hlas Ameriky. Když se mu naskytl někdo, komu mohl ventilovat 
znepokojující informace, dělal to velice emotivně. Ovšem jindy to dělal 
s vyloženou rozkoší. Jednou večer jsem přijížděl metrem do Dejvic na 
koleje, když mě nic netušícího zezadu popadl člověk s tím, že jsem za-
tčen, a vlekl mě ze soupravy metra. Když mě vyvlekl dostatečně daleko 
od zkoprnělých pokojných občanů, řehtal se tomu jako blázen. „Viděl‘s, 
jak civěli?“

Diogenes na tržišti hledající člověka při světle lucerny, 1984, olej, plátno, 116 x 140 cm

Jednou jsem Bedřicha potkal na Malostranské, neměl nic na práci a tak 
jsme zašli do Národní galerie. Procházeli jsme expozicemi a Bedřich vše 
komentoval. V expozici gotického umění prohlásil: „Podívej se na to, že 
prej neznali perspektivu... pěkná blbost.“ Procházeli jsme uměním 19. 
století a zastavili jsme se u obrazů malíře, který maloval výjevy se zvířaty. 
Bedřich to všechno důvěrně znal a ukazoval mi: „Podívej, jak ten člověk 
maluje zvířata, podívej na ty oči, jako kdyby to byli lidi. A koukni, jak ma-
luje lidi, mají oči, jako kdyby to byla šílená, štvaná zvěř.“ Procházeli jsme 
tou expozicí romantismu a Bedřich poznamenal: „Jako kdyby se nám ze 
života vytratila intimita.“

Portrét nejmladšího syna Dominika Bedřich umisťoval vícekrát do svých rozsáhlých kompozic jako symbol 
duševní čistoty.

Portrét V. H., 1986, olej, plátno, 105 x 116 cm. 

Jedná se o portrét Václava Havla, ale o tomto obrazu nevím téměř 
nic. Pamatuji si jen příhodu, kdy jsem přišel za Bedřichem krátce po 
Havlově prvním projevu v roli prezidenta a chtěl jsem s ním sdílet své 
nadšení, že pominul komunismus a všechno bude lepší, ale Bedřich mě 
zchladil svým (dnes musím konstatovat) brilantním rozborem tehdejší 
situace, Havlova charakteru a jeho motivace, že jsem z toho byl hodně 
na rozpacích. Dnes Bedřichovi dávám plně za pravdu a jeho schopnost 
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předjímat události se nedá přičítat ničemu jinému než jeho výjimečně 
pronikavému intelektu.

Krátce po převratu v roce 1989 Bedřich prožíval uměleckou krizi. Zhroutil 
se systém, proti kterému se hodně vymezoval a po němž zbyla prázd-
nota. Svěřoval se mi se svým tápáním, ale toto období netrvalo dlouho.

Ve světě Kafky, 2001, olej, plátno, 100 x 140 cm

Na vernisáži stálé expozice výtvarného umění v Muzeu Jindřichohradecka 31. 3. 2007. Bedřich Budil před 
obrazem, který muzeum pro stálou expozici zakoupilo.

Co je zdrojem Budilovy umělecké tvorby?
Dovolím si krátkou úvahu, přestože jsem to zprvu nezamýšlel. Nedávno 
jsem objevil neznámou jindřichohradeckou osobnost, jejíž texty pub-
likované v USA týkající se umělecké tvorby jsou pro mě opravdovým 
zjevením. Kurt Adler píše, že zdrojem uměleckého projevu může být 
vlastní uspokojení ze svého výkonu, což nepovažuje za motiv skuteč-
ných umělců, ale za významný podnět k umění považuje víru (nábožen-
skou, metafyzickou nebo materialistickou), kompenzaci za vlastní chyby 
a vzpouru proti rodině, výchově nebo nepřízni osudu (viz celý text).

Kdybych měl konfrontovat tvorbu Bedřicha Budila s Adlerovými texty 
o umění (nejen s tímto zmíněným), musel bych nejdříve konstatovat, že 
Budil není chameleon, jakým Adler nazývá například Picassa. Budil má 
svůj styl, kterého se drží a jenž rozvíjí. Budil netvoří pro vlastní uspo-
kojení, jeho obrazy nejsou samolibé, jsou naopak vyzývavé a bojovné. 
Co je tedy zdrojem jeho tvorby? Víra, kompenzace, nebo vzpoura? 
Bedřich hovořil o víře často. Přestože uváděl křesťanské hrdiny víry, jsem 
přesvědčen, že jeho víra je metafyzická, nikoliv náboženská a už vůbec 
ne materialistická. Materialismus s oblibou zesměšňoval – v některých 
obrazech ukazuje člověka, jak „požírá sám sebe“. O tom, že Bedřich kom-
penzuje své chyby tím, že káže ideál ve své tvorbě, nepochybuji, protože 
není dokonalý, tak jako žádný člověk. Motiv vzpoury v jeho tvorbě určitě 
velice významně nalezneme také, především proti životu v komunistické 
a materialistické éře.

Bedřich Budil s dcerou Rozálií a vnučkou Andělkou na vernisáži stálé expozice výtvarného umění v Muzeu 
Jindřichohradecka 31. 3. 2007.
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Na vernisáži stálé expozice výtvarného umění v Muzeu Jindřichohradecka 31. 3. 2007. Bedřich Budil před 
objektem dalšího známého jindřichohradeckého výtvarníka – zesnulého Vladimíra Holuba.

Podrobné informace o výstavě z května až srpna 2006
Organizátor výstavy: Muzeum Jindřichohradecka
Název výstavy: Bedřich Budil: OBRAZY, výběr z tvorby
Konání výstavy: 25. května–13. srpna 2006
Autor výstavy: Mgr. Hana Dobešová
Kurátor výstavy: Martin Vaněk
Instalace: Tomáš Fedra, Ota Paulík, Yvetta Měrtlová

Seznam vystavených prací:
  1.  Z cyklu Máchův kraj I., 1965, olej, plátno,119 x 88 cm
  2.  Z cyklu Máchův kraj II., 1965, olej, plátno, 119 x 88 cm
  3.  Červené křeslo, 1966, olej, plátno, 78 x 133 cm
  4.  Agrese, 1974, olej, plátno, 97 x 97 cm
  5.  Z cyklu Máchův kraj III., 1975, olej, plátno, 119 x 88 cm
  6.  Portrét Judr. X., 1980, olej, plátno, 91 x 65 cm
  7.  Pocta Gasparu Fridrichovi (polyptych), 1984, olej, plátno, 131 x 368 cm
  8.  Výkladní skříň Východu, 1984, olej, plátno, 97 x 125 cm
  9.  Diogenes na tržišti hledající člověka při světle lucerny, 1984, olej, plátno, 116 

x 140 cm
10.  Autoportrét s punkcí, 1985, olej, plátno, 101 x 101 cm
11.  Oko Rembrandta, 1986, olej, plátno, 125 x 130 cm
12.  Portrét V. H., 1986, olej, plátno, 105 x 116 cm
13.  Špagety s kečupem, 1987, olej, plátno, 125 x 150 cm
14.  Krajina s dítětem (Dominik), 1987, olej, plátno, 125 x 163 cm
15.  Chvála radosti, 1988, olej, plátno, 120 x 120 cm
16.  Romantická krajina s ruinou, 1990, olej, plátno, 162 x 252 cm
17.  Portrét slepice v krajině (cyklus Vanitas), 1992, olej, plátno, 151 x 240 cm
18.  Tři hlavy, 1992, olej, plátno, 65 x 90 cm
19.  Zátiší s květinami (cyklus Vanitas), 1992, olej, plátno, 151 x 240 cm
20.  Rodinná idyla (cyklus Vanitas), 1993, olej, plátno, 151 x 240 cm
21.  The Crystalic Silence, 1998, olej, plátno, 60 x 60 cm
22.  Ve světě Kafky, 2001, olej, plátno, 100 x 140 cm
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Adalbert (Vojtěch) Bláha 
(1892–1965) – pedagog

Obr.: Vojtěch Bláha. Fotografi e cca z roku 1908.

Vojtěch se narodil 14. 8. 1892 v Radouňce u Jindřichova Hradce v ně-
mecky mluvící rodině jako předposlední dítě. Vystudoval gymnázium 
v Jindřichově Hradci a před první světovou válkou (asi 1912) začal 
studovat fi lozofi ckou fakultu na české nebo německé univerzitě v Praze, 
obor němčina, latina. (Maminka si původně přála, aby byl knězem, ale 
z toho sešlo.) V letech 1914–1918 byl ve válce a fakultu dostudovával 
až po ní. Dva ročníky ukončil před válkou, tři po ní. V r. 1922 se oženil 
s Marií Kamarytovou (zemř. 1976), která pocházela z rodiny s českou 
obrozeneckou tradicí. S ní měl dceru Helenu (* 21.2.1930). Po studiích 
působil jeden rok (asi 1923) jako profesor němčiny a latiny na gymnáziu 
v Jindřichově Hradci, potom dlouho (1924–1939) působil na Slovensku 
na Československom štátnom reálnom gymnáziu Tomáša Červena v Ni-
tre (v objektu bývalého Piaristického gymnázia, Piaristická 6). Se vznikem 
Slovenského štátu musel Slovensko opustit. Získal místo profesora na 
Jiráskově gymnáziu v Resslově ul. v Praze 2, kde byl později jmenován 
ředitelem (1943–1951). Gymnázium bylo několik let po válce zrušeno 
a on ještě rok vyučoval na akademickém gymnáziu. V roce 1952 mu bylo 
60 let a byl penzionován. (Vojtěch patřil k prvorepublikové elitě, která 
se nesmířila s nástupem komunistického režimu.*) V důchodu vyučoval 
jako lektor němčinu na VŠE v Praze a latinu na lékařské fakultě. Zemřel 
v Praze v r. 1965.

* Pro ilustraci jeden příklad. Po nástupu komunistů k moci měl na gym-
náziu inspekci, které se nelíbilo, že má v ředitelně portrét T. G. Masaryka. 
Když horlivá komunistická inspektorka požadovala, aby obraz odstranil, 
Vojtěch jí odvětil, že pokud si nebudeme vážit svého prvního prezidenta, 
nebudeme si vážit ani toho současného, a Masaryka nechal na svém 
místě.

Obr. A, B: Vojtěch Bláha. Fotografi e cca z roku 1953. Na druhé fotografi i s manželkou Marií Kamarytovou.

Obr.: Rodina Bláhova z Radouňky čp. 34 na přelomu let 1892/1893. Zleva: Maria (*17.8.1884), maminka 
Agnes / Anežka (*8.1.1854), miminko Adalbert / Vojtěch (*14.8.1892), nahoře Antonia Blaha (podle sčítání 

lidu z r. 1890 prý vnučka, spíše však přisvojená) (*3.5.1879, utopila se prý v lomu a je na pomníčku s Rosalií), 
v tatínkově náruči Franz / František (*30.9.1889), tatínek Johann (*9.4.1853), nejstarší Johann (*9.6.1882), před 
ním sestra Rosalia Blaha (*27.8.1886), která zemřela jako dítě. Na fotografi i není Wenzel / Václav, narodil se až 

za rok a půl (*23.9.1894).
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Obr.: Rodina Bláhova z Radouňky čp. 34 kolem roku 1908. Zleva: Adalbert / Vojtěch (1892–1965), Maria 
(provdaná Prášková) (1884–1960), maminka Agnes / Anežka (1854–?), Johann (1882–1957), Wenzel / Václav 

(1894–?), tatínek Johann (1854–?), Franz / František (1889–1963).

Předci Vojtěcha Bláhy
Otec: Johann Nep. Blaha (nar. 9. 4. 1854 Radeinles / Radouňka 34)
Děda: Wenzel Blaha (nar. cca 1825), Radeinles / Radouňka 34
Praděda: Johann Blaha (nar. cca 1800), Radeinles / Radouňka 34
Prababička: Katharina /Longin/ (nar. cca 1800), Radeinles / Radouňka 27
Prapraděda Johann Longin (nar. cca 1775), Radeinles / Radouňka 27
Babička: Elisabeth /Röschl/ (nar. cca 1833), Motten / Matná 13
Praděda: Bartholomäus Röschl (nar. cca 1800), Motten / Matná 13
Prababička: Maria /Schmidt/ (nar. cca 1800), Diebling / Děbolín 42
Prapraděda: Adalbert Schmidt (nar. cca 1775), Diebling / Děbolín 42
Matka: Agnes /Suhl/
(nar. 8. 1. 1854) Großrammerschlag / Velký Ratmírov 2)
Děda: Johann Suhl (nar. cca 1825), Großrammerschlag / Velký Ratmírov 2
Praděda: Josef Suhl (nar. cca 1800), Großrammerschlag / Velký Ratmírov 2
Prababička: Johanna /Reschl/ (nar. cca 1800), Großrammerschlag / Velký Ratmírov
Babička: Therezia /Platzer/ (nar. cca 1825), Brunn / Studnice 18
Praděda: Adalbert Platzer (nar. cca 1800), Brunn / Studnice 18
Prababička: Maria /Reschl/ (nar. cca 1800), Riegerschlag / Lodhéřov

Obr.: Objekt bývalého Piaristického gymnázia, Piaristická 6, Nitra. Zde 1924–1939 vyučoval němčinu a latinu. 
Protože na Slovensku nebyly učebnice, Vojtěch napsal a vydal slovenské učebnice němčiny a údajně i latiny 

pro gymnázia, které prý byly přeloženy i do češtiny.

„V rokoch 1919–45 študovalo na škole 15 944 študentov. Sú medzi nimi 
žiaci z celého Slovenska, čo svedčí o jeho veľmi vysokej úrovni.“

Obr.: Bývalé Jiráskovo gymnasium v Resslově ul. v Praze 2, kde byl Vojtěch profesorem a ředitelem školy. Nyní 
je zde ZŠ. Učil zde např. František Kutnar (1903–1983), představitel českého dějepisectví, nebo Felix Vodička 

(1919–1974), literární historik, editor Jungmannových spisů.

Učebnice Vojtěcha Bláhy ve fondech Slovenské 
národní knihovny
Autor – Bláha, Vojtech
Názov – Cvičebnica jazyka nemeckého pre 1. triedu stredných škôl / Vojtech 

Bláha
Zodpovednosť – Vojtech Bláha
Vydavateľ – Praha: Prof. nakl. a knihkup., 1926
Popis – 89 s.; 8°
Autor – Bláha, Vojtech
Názov – Cvičebnica jazyka nemeckého pre 2. triedu stredných škôl / Vojtech 

Bláha
Zodpovednosť – Vojtech Bláha
Vydavateľ – Praha: Prof. nakl. a kníhkup., 1927
Popis – 129 s.; 8°
Autor – Bláha, Vojtech
Názov – Cvičebnica jazyka nemeckého pre 2. triedu stredných škôl / Vojtech 

Bláha
Zodpovednosť – Vojtech Bláha
Vydavateľ – Praha: Prof. nakl. a kníhkup., 1931
Popis – 130 s.; 8°
Autor – Bláha, Vojtech
Názov – Cvičebnica jazyka nemeckého pre 3. triedu stredných škôl / Vojtech 

Bláha
Zodpovednosť – Vojtech Bláha
Vydavateľ – Praha: Prof. nakl. a kníhkup., 1928
Popis – 166 s.; 8°
Autor – Bláha, Vojtech
Názov – Cvičebnica jazyka nemeckého pre 4. triedu stredných škôl / Vojtech 

Bláha
Zodpovednosť – Vojtech Bláha
Vydavateľ – Praha: Prof. nakl. a kníhkup., 1929
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Popis – 192 s.; 8°
Autor – Bláha, Vojtech
Názov – Cvičebnica jazyka nemeckého pre 4. triedu stredných škôl / Vojtech 

Bláha
Zodpovednosť – Vojtech Bláha
Vydavateľ – Praha: Prof. nakl. a knihkup., 1934
Popis – 196 s.; 8°

Učebnice Vojtěcha Blahy ve fondech NK ČR
Bláha, Vojtěch: Cvičebnica jazyka nemeckého pre I. triedu stredných škôl / 

[Napísal] Vojtech Bláha. – Tretie, podstatne nezmenené vydanie. – V Prahe: 
Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1932 (Politika). – XII–100 s.; 8°

Bláha, Vojtěch: Cvičebnica jazyka nemeckého pre I. triedu stredných škôl / 
[Napsal] Vojtech Bláha. – Druhé, prepracované vydanie. – V Prahe: Profesorské 
nakladatelství a knihkupectví, 1930 („Politika“). – XII – 100 s.; 8°

Bláha, Vojtěch: Cvičebnica jazyka nemeckého pre I. triedu stredných škol / Vojtech 
Bláha. – Praha: Profesorské nakl. a kníhk., 1926. – 89 s.; 8°

Bláha, Vojtěch: Cvičebnica jazyka nemeckého pre II. triedu stredných škôl / 
[Napísal] Vojtech Bláha. – Tretie, prepracované vydanie. – V Prahe: Profesorské 
nakladatelství a knihkupectví, 1936 (Politika). – 125 s.; 8°

Bláha, Vojtěch: Cvičebnica jazyka nemeckého pre II. triedu stredných škol / 
[Napsal] Vojtech Bláha. – Druhé, doplněné vydanie. – V Prahe: Profesorské 
nakladatelství a knihkupectví, 1931 (Politika). – 130 s.; 8°

Bláha, Vojtěch: Cvičebnica jazyka nemeckého pre II. triedu stredných škôl / 
Vojtech Bláha. – Praha: Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1927 ([Prů-
myslová tiskárna]). – 129 s.; 8°

Bláha, Vojtěch: Cvičebnica jazyka nemeckého pre III. triedu stredných škôl / 
[Napsal] Vojtech Bláha. – Druhé, prepracované vydanie. – V Prahe: Profesorské 
nakladatelství a knihkupectví, 1933 („Politika“). – 197 s.; 8°

Bláha, Vojtěch: Cvičebnica jazyka německého pre III. triedu stredných škôl / Voj-
tech Bláha. – Praha: Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1928 ([Národní 
Politika]). – 166 s.; 8°

Bláha, Vojtěch: Cvičebnica jazyka nemeckého pre IV. triedu stredných škôl / [Na-
písal] Vojtech Bláha. – Druhé, prepracované vydanie. – V Prahe: Profesorské 
nakladatelství a knihkupectví, 1934 (Politika). – 196 s.; 8°

Bláha, Vojtěch: Cvičebnica jazyka nemeckého pre IV. triedu stredných škôl / 
[Napsal] Vojtech Bláha. – V Praze: Profes. nakladat. a knihkupectví, 1929 
(„Politika“). – 192 s.; 8°

Překlad následující knihy vydal pod jménem Vojtěcha Bláhy fi lozof, historik 
a překladatal Jaromír Loužil (nar. 1926): Bolzano, Bernard: O nejlepším státě 
(Von dem besten Staate; výbor fi lozofi ckých pojednání, Praha, Mladá fronta 
1981, jako Vojtěch Bláha). Jeho motiv mi není znám. Na webových stránkách 
obce překladatelů se píše, že „některé překlady publikoval pod vypùjčeným 
jménem“. Tedy nikoliv pod pseudonymem. Byla by asi velká náhoda, kdyby 
toto jméno nemělo nějakou souvislost s naším Vojtěchem.

Adalbert Lidmansky (1795–1858) 
– biskup
Adalbert Lidmansky se narodil 12. dubna 1795 v Jindřichově Hradci. 
V necelých třiadvaceti letech byl 12. března 1818 v Českých Budějovicích 
vysvěcen na kněze a v této diecézi působil až do 13. května 1842, kdy byl 
ustanoven biskupem diecéze Gurk (Klagenfurth) v dnešním Rakousku. 
Dne 30. října téhož roku byl uveden do úřadu. Vysvěcen na biskupa byl 
pozdějším pražským arcibiskupem, kardinálem von Schwarzenbergem 
(Friedrich Johann Joseph Cölestin Fürst zu Cardinal von Schwarzenberg). 
Lidmansky zemřel jako tamější biskup 23. června 1858 ve svých třiašede-
sáti letech. Byl 40 let knězem a 15 let biskupem.

V obecní kronice jsem našel zprávu o Lidmanského nadaci, která posky-
tovala stipendium nadaným žákům z Jindřichohradecka.4

Obr.: Pohled na sídlo biskupa v rakouském Gurku

Obr.: Rakouský Gurk se nachází nedaleko Klagenfurthu

4 Memorabilien-Buch der Stadt Neuhaus. Verlegt am 1. Jäner 1836. Obecní kronika Jindřichův Hradec 
1836–1928. SOkA Jindřichův Hradec, NAD 192
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Ira Arthur Hirschmann (1901–1989)
– velký Američan 20. století

Ira Arthur Hirschmann (1901–1989) pomohl jindřichohradeckému rodákovi Kurtu Adlerovi a mnoha dalším 
hudebníkům z evropských zemí uprchnout před nacismem do USA. Zachránil také tisíce Židů z Rumunska, 
Bulharska a Maďarska před holokaustem. Fotografi e byla přeskenovaná a upravená z obálky knihy Red star 

over Bethlehem, ... New York, Simon & Schuster 1971 (foto Leo Hausman, Toronto).

Autogram je přeskenován a upraven z originálního věnování v knize.

Základní informace

Ira Arthur Hirschmann (1901–1989) byl významný a úspěšný muž 
mnoha talentů. Byl obchodník, ale také diplomat, protinacistický 
bojovník, ale také průkopník rozhlasového vysílání a respektovaný autor 
řady publikací. Základní téma jeho života a jeho nejhlubší vášeň však 
byla hudba. Jako zakladatel a prezident vlivných „New Friends of Music“ 
otevřel bohatý svět komorní hudby americké veřejnosti. Hirschmann 
spolupracoval s mnoha hudebními velikány 20. století, mnozí byli jeho 
osobní přátelé. V jeho pamětech se objevuje Artur Toscanini, Artur 
Schnabel – u kterého studoval klavír, Bruno Walter, Lotte Lehmannová, 
Arnold Schonberg, Rudolph Serkin, Béla Bartók a mnozí další. Hudba pro 
něj byla životodárný zdroj, který často hrál rozhodující roli ve všech jeho 
aktivitách. Ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století pomohl mnoha 
hudebníkům z Evropy uprchnout před nacisty.

Jeho protinacistické aktivity začaly už v polovině třicátých let 20. století, 
když jako obchodní manažer zorganizoval první americký bojkot zboží 
z hitlerovského Německa. V letech 1933–1947 byl blízkým spolupracov-
níkem newyorského starosty Fiorella H. LaGuardia, jednoho z nejob-
líbenějších politiků Ameriky 20. století. V roce 1942 byl jmenován do 
Národní válečné rady práce (National War Labor Board), později sloužil 
ve Válečné radě pro uprchlíky (War Refugee Board).

V roce 1944 jako speciální Rooseveltův vyslanec v Ankaře pomáhal 
zachraňovat tisíce židovských uprchlíků z Rumunska, Bulharska a Maďar-
ska. V Turecku organizoval transporty židovských uprchlíků z Rumunska 
a dalších zemí do Turecka a dále do Palestiny. Přesvědčil papežského 
nuncia v Turecku Angela Roncalliho (pozdějšího papeže Jana XXIII.), aby 
diplomatickou cestou dopravil do Maďarska tisíce falešných křestních 
listů a Židé se tak s nově nabytou identitou vyhnuli deportacím do 
vyhlazovacích táborů. Těsně po válce se jako diplomat staral o osudy 1,5 
až 2 milionů evropských Židů, kteří se už nechtěli nebo nemohli vrátit do 
svých původních domovů. Dvě třetiny z nich nakonec odešly do Izraele. 
Byl generálním inspektorem UNRRA (Správy Spojených národů pro 
pomoc a obnovu).

Po válce se stal jednou z předních autorit v otázkách Středního východu. 
Podnikl nesčíslné návštěvy tohoto regionu, navštívil všechny arabské 
uprchlické tábory a jednal s každou hlavou státu v této oblasti. Zpraco-
vával studie o Středním východě pro americkou vládu, OSN a pro ame-
rické námořnictvo. O tomto tématu napsal řadu knih. Také přednášel na 
vysokých školách a byl ředitelem nezávislé rozhlasové stanice WABF.

Hirschmann během svého života vykonal obdivuhodné dílo, ale infor-
mace o něm se musejí doslova dolovat. Abych něčím přispěl k jeho 
publicitě, získal jsem jeho knihy z amerických antikvariátů a postupně 
doplňuji informace o této neobyčejně zajímavé osobnosti na webovou 
stránku, kterou jsem jí založil.
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Obr.: Ira Arthur Hirschmann (třetí zprava) v červnu 1946 je v Německu jako generální inspektor U.N.R.R.A, 
fotografi e pochází od The Simon Wiesenthal Center, 9760 West Pico Boulevard, Los Angeles, Kalifornie 90035.

Obr.: Ira Arthur Hirschmann (1901–1989). Fotografi e byla přeskenovaná z obálky knihy The embers still burn, 
... New York 1949 (foto Lotte Jacobi)

Související odkazy:

Artur Schnabel (1882–1951)

Hirschmannův učitel a přítel narozený 17. 4. 1882 ve slezkém Lipniku (dříve 
Rakousko-Uhersko, dnes Polsko). Jeho životopis, fotogalerii, ukázky interpretací 
naleznete na stránkách The Schnabel Music Foundation.5 Knihy: Refl ections on 
music. New York: Simon and Schuster, 1934, 63 s. My life and music & Refl ections on 
music. Gerrards Cross: Smythe, 1970, 248 s.

Artur Schnabel pózuje před portrétem od Eugena Spiro, New York 1940

Fiorello Henry La Guardia (1882–1947)

V letech 1934–1945 newyorský starosta a jeden z nejoblíbenějších politiků Ame-
riky 20. století. Hirschmann byl od roku 1933 až do LaGuadiovy smrti jeho blízkým 
spolupracovníkem.
Hirschmann se setkal s LaGuardiou v roce 1933, když bývalý dlouholetý poslanec 
Sněmovny reprezentantů kandidoval na starostu New Yorku. Pro LaGuardiu pra-

5 URL: http://www.schnabelmusicfoundation.com

coval v mnoha rolích, začal jako jeho volební poradce, později jako člen výboru 
pro vyšší vzdělávání a nakonec jako speciální inspektor, když byl LaGuardia letech 
1941–1942 v čele Úřadu pro civilní obranu a v roce 1946 byl jmenován generál-
ním sekretářem UNRRA.
LaGuardia byl malého vzrůstu – po otci Ital, po matce Žid, vírou episkopální křes-
ťan (anglikán). Doma ho oslovovali Fio, ale mezi lidmi se mu říkalo „Little Flower“ 
(od Fiorello – it. květina), nebo také newyorský Napoleon. LaGuardia byl refor-
mátor a velký budovatel, zatočil s korupcí, obnovoval chudinské čtvrti, budoval 
infrastrukturu, parky, ubytování pro chudé, mosty, školy, nemocnice nebo letiště 
nesoucí dnes jeho jméno. Ač byl republikán, úzce spolupracoval s Rooseveltovou 
administrativou na velkých veřejných projektech.

Fiorello Henry La Guardia (1882–1947)

„Jeho motivace,“ říká jeho životopisec Brodsky, „nespočívala v radikální ideolo-
gii, ale v mravním rozhořčení.“ Jednotlivá rozhodnutí „činil s vírou, že dělá správ-
nou věc, dokonce i v těch řídkých případech, kdy se mýlil“. Ano občas se prý mýlil, 
byl vrtošivý, někdy až příliš sebevědomý, pošlapal občanská práva pornografů, 
což charakterizoval jako čištění žumpy. Trpěl prý až patologickou posedlostí jít do 
druhé světové války jako generál. Jeho největší frustraci mu údajně působil fakt 
omezení moci. Ale jak pravil LaGuardiův předchůdce, newyorský starosta William 
Jay Gaynor: „Dobrý člověk v dobrých časech by neměl nastavovat pravidla pro 
špatného člověka ve zlých dobách.“
Literatura: Brodsky, A.: The Great Mayor. Fiorello La Guardia and the Making of the 
City of New York. New York: Truman Talley Books / St. Martin‘s Press, 2003, 530 s.

Leo Robin (1900–1984)

Hudební skladatel, Hirschmannův dlouholetý přítel, který poeticky pojmenoval 
Hirschmannovu knihu Red star over Bethlehem.
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Odkazy

Hirschmannův nekrolog v New York Times z 10. října 19896

Archivní složka I. A. Hirschmanna v The New York Public Library7 
(www.nypl.org)
Ira Arthur Hirschmann papers, 1934–1956 (inclusive).
Archivní složka I. A. Hirschmanna v The Franklin D. Roosevelt presidential 
library national archives and records administration. Manuscript collections.
HIRSCHMANN, IRA, Special Representative of the War Refugee Board attached to 
U.S. Embassy in Ankara, Turkey, 1941–44: Papers relating to War Refugee Board, 
1941–44
Článek v časopisu TIME z 15. listopadu 19378

6 Ira Hirschmann Is Dead at 88; Executive and Leading Nazi Foe
By GLENN FOWLER
Published: Tuesday, October 10, 1989
Ira Hirschmann, a business executive, pioneer in radio broadcasts of classical music and political 
associate of Fiorello H. La Guardia, died of heart failure yesterday at his home in Manhattan. He was 88 
years old.
In his wide-ranging career, Mr. Hirschmann was also an anti-Nazi crusader who was instrumental in 
obtaining the release of tens of thousands of Rumanian concentration camp inmates in World War II.
Born into a wealthy family of merchants in Baltimore, he attended Johns Hopkins University for two ye-
ars before going to work for L. Bamberger & Company in Newark, where he soon became advertising 
and sales manager.
There followed executive positions at Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue and Bloomingdale‘s. While a vice 
president at Bloomingdale‘s in the late 1930‘s he started experimental television and FM radio stations. 
The FM station became WABF, which broadcast live classical-music concerts in the 1940‘s. United 
Nations Special Inspector
Mr. Hirschmann‘s interest in politics and government service led him to a long association with La 
Guardia, whom he met in 1933 when the former Congressman was running for Mayor.
Mr. Hirschmann fi lled a number of roles for La Guardia, starting as a campaign adviser and trouble-sho-
oter, moving on to membership on the Board of Higher Education and fi nally to special inspector for 
the United Nations Relief and Rehabilitation Administration, which stemmed from one of LaGuardia‘s 
multiple roles during World War II.
Mr. Hirschmann‘s anti-Nazi activities began when, as a store executive in the mid-1930‘s, he organized 
the fi rst American boycott of German-made goods. The Escape of Jews
In 1944, after service in Washington with the War Labor Board, he was sent to the Near East as a special 
representative of the War Refugee Board to try to expedite the escape of Jews from the Nazi-occupied 
Balkan states.
In Turkey he contacted a Rumanian diplomat, to whom he off ered visas for the envoy‘s family to the 
United States in exchange for opening the gates of the Transnistria concentration camp, the country‘s 
largest. As many as 100,000 inmates escaped, many of whom made their way to Israel.
An accomplished amateur pianist who studied with Artur Schnabel, he was a founder of the New 
Friends of Music, a nonprofi t organization dedicated to bringing classical music to the general public. 
He was the author of, among other books, ‚‘The Embers Still Burn,‘‘ published in 1939, which was critical 
of United States postwar policies in Europe.
Mr. Hirschmann‘s longtime companion was Lillian Rouse. He is survived by a brother, Joseph, of 
Baltimore.
Correction: October 21, 1989, Saturday, Late Edition - Final An obituary on Oct. 10 about Ira 
Hirschmann, a business executive involved in anti-Nazi activities, misstated the date of his book ‚‘The 
Embers Still Burn,‘‘ which criticized United States foreign policy. It was 1949, not 1939.

7 URL: http://catalog.nypl.org/record=b11543695

8 Music: Music‘s New Friends
Monday, Nov. 15, 1937
Much against advice of wiseacres, who said he would lose his shirt. Ira Arthur Hirschmann, music-
loving vice president of Manhattan‘s Saks-Fifth Avenue department store, last year founded the New 
Friends of Music. Its purpose: to give Manhattanites the very best in chamber music, played by the very 
best artists (TIME, Nov. 16). Before selling a ticket for his series of 16 Sunday concerts, Mr. Hirschmann 
boldly took on some $9,000 worth of contracts with artists and Town Hall. The season over, astute 
Friend of Music Hirschmann could grin at calamity-howlers; he was out of pocket only $400. Last 
Sunday, when the New Friends‘ second season opened, Mr. Hirschmann‘s grin was even wider. Mayor 
LaGuardia, District Attorney-Elect Dewey, Simeon Strunsky of the New York Times, as well as many 
a plain music-lover, had bought in advance every one of Town Hall‘s 1,476 seats for the 16 concerts—
for chamber music, a record.
As before, the New Friends‘ concerts take place during the city Sunday‘s quietest, most leisurely hour, 

Music‘s New Friends
Dva články ilustrující, že Hischmann se stal neodmyslitelnou součástí životopisu 
papeže Jana XXIII.
Cuando Juan XXIII bautizó judíos9

El rincón del señor de barbas y su secreto10

Dokument, který se dotýká i Hirschmannovy mise v Turecku
Je to velice hořký dokument dokončený roku 1981, který konstatuje, že špičky 
americké politiky, ale i americké židovské komunity během druhé světové války 
selhaly v otázce zabránění holokaustu. Film obsahuje řadu svědectví pamětníků, 
mimo jiné i rozhovor s Hirschmannem.

Obr.: Obálka fi lmového dokumentu Who Shall Live and Who Shall Die? (1981) Producenti: James R. Kurth 
(výkonný producent), Laurence Jarvik. Režie: Laurence Jarvik. Distributor: Blue Light Film Company.

from 5:30 to 7 p. m. As before, applause is frowned upon and there is no chatty intermission. Devout 
subscribers will hear nothing but Mozart, Schubert, Schumann. For the fi rst time, all the music will be 
recorded by RCA Victor; some of it in advance. Friend of Music Hirschmann‘s thesis— that chamber 
music is too rarely played in public, too hard to get on discs—had scored another point.
Much of the Friends of Music‘s artistic excellence, and much of its almost vestal atmosphere, is the 
work of a dark-haired, dark-eyed pianist who took part in last Sunday‘s opener—Hortense Monath, 29. 
In her native Newark, N. J., Hortense Monath took slight interest in piano practice until she was twelve, 
was not much keener about it until, on her 16th birthday, she heard Schnabel play. Then, she says, 
„I grew up in one day.“ Schnabel, who had learned Latin from her father, took Pianist Monath as pupil, 
still coaches her although she made her Manhattan debut fi ve years ago.
Pianist Monath collaborated with Ira Hirschmann from the founding of the New Friends, last week was 
about to become his bride. The programs which she planned for him last year bore heavily on Brahms, 
emphasized the evolution of Beethoven‘s musical thought, showed the place of the piano in chamber 
music. In planning this year‘s programs, Pianist Monath performed the notable feat of reading through 
the massive tome, Chronologisch-systematisches Verzeichnis sammtlicher Tonwerke Mozarts, by 
Dr. Ludwig Ritter von Kochel, who patiently numbered each & every one of Mozart‘s voluminous 
works. She emerged with such rarities as a Mozart sonata for bassoon and cello, a quintet for piano and 
wind instruments, a sextet for strings and horns.

9 URL: http://www.raoulwallenberg.net/?es/prensa/juan-xxiii-bautizo-judios.40603.htm

10 URL: http://elgrimoriodealberto.blogspot.com/2008/04/angelo-roncalli.html
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Hirschmannovy publikace 
– základ pro věrohodné vyprávění

1.  Příspěvek do sborníku [18 přispěvatelů]: Van Paassen, Pierre & Wise, James 
Waterman (eds.): Nazism: an assault on civilization. (Nacismus: Útok na 
civilizaci.) Autoři příspěvků: Alfred E. Smith, Dorothy Thompson, Ludwig Lore 
[a další]... předmluva Robert F. Wagner. New York: Harrison Smith and Robert 
Haas, 1934, 313 s.

–. Hirschmann, Ira, Schnabel, Artur: Refl ections on music. (Úvahy o hudbě.) New 
York, Simon and Schuster 1934, 63 s. (Hirschmann nebývá uváděn jako spo-
luautor, ale v informacích o jeho literárních dílech v jeho dalších knihách /č. 5 
a 7/ je zmiňována tato kniha jako jeho první. Na přímý dotaz u The Schnabel 
Music Foundation mi bylo sděleno, že není žádný důvod se domnívat, že 
by Hirschmann byl spoluautorem této knihy. Zřejmě se jedná o klasickou 
opakovanou chybu, kterou zasela encyklopedie Who is who.)

2.  Hirschmann, Ira: Life line to a promised land. (Záchranný pás zaslíbené země.) 
New York, Vanguard press, 1946, 214 s.

3.  Hirschmann, Ira: Oil and blood don‘t mix. (Olej a krev nemíchat.) Independent 
Citizens‘ Committee of the Arts, Sciences and Professions, 1946, 13 s.

4.  Hirschmann, Ira: The embers still burn: an eye-witness view of the postwar 
ferment in Europe and the Middle East and our disastrous get-softwith-Germany 
policy. (Žhavé uhly stále hoří: pohled očitého svědka na poválečný kvas v Ev-
ropě a Blízkém východě a naši zhoubnou změkčilou politiku vůči Německu.) 
New York, N. Y., Simon & Schuster 1949, 272 s.

5.  Hirschmann, Ira: Caution to the winds. (Předzvěst nebezpečí.) New York, D. 
McKay Co. 1962, 312 s.

6.  Hirschmann, Ira: Red star over Bethlehem: the Soviet infl uence in the Middle East. 
(Rudá hvězda nad Betlémem. Sovětský vliv na Blízkém východě.) New York, 
Simon & Schuster 1971, 192 s.

7.  Hirschmann, Ira: Questions and answers about Arabs and Jews. (Otázky a odpo-
vědi o Arabech a Židech.) Toronto, Londýn, Bantam 1977, 125 s.

8.  Hirschmann, Ira: The awakening: the story of the Jewish National Fund. (Procit-
nutí: příběh Židovského národního fondu.) New York, Shengold 1981, 122 s.

9.  Hirschmann, Ira Arthur: Obligato: untold tales from a life with music. (Závazně: 
nevyřčené historky ze života s hudbou.) New York, NY, Fromm International 
Pub. Corp. 1994, 133 s.

1. Příspěvek do sborníku „Nacismus: útok na civilizaci“ 
(1934)

Obr.: Obálka a titulní list sborníku „Nacismus: útok na civilizaci“

V roce 1934 vyšel v New Yorku sborník Van Paassen, Pierre & Wise, James 
Waterman (eds.): Nazism: an assault on civilization. Autoři příspěvků: 
Alfred E. Smith, Dorothy Thompson, Ludwig Lore [a další]... předmluva 
Robert F. Wagner. New York: Harrison Smith and Robert Haas, 1934, 313 
s. Hirschmann do sborníku přispěl kapitolou Degradace kultury.
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James Waterman Wise, editor of OPINION—A Journal of Jewish Life and Letters, 
and author of „Swastika: The Nazi Terror,“ recently represented the American 
Jewish Congress at the Londýn Conference for the Relief of German Jewry.
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twenty-seven years in South and Latin America, is Executive Sec retary of the 
Committee on Co-operation in Latin America, and Director of the Spanish 
magazine La Nueva Democracia.
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Alfbed E. Smith was four times Governor of New York State and presidential 
candidate of the Democratic party in 1928. His activities at present include 
the presidency of the Empire State Building and the editorship of The New 
Outlook.

2. Záchranný pás zaslíbené země (1946)

Obr.: Ira Arthur Hirschmann – obálka knihy Záchranný pás zaslíbené země

Robert R. Nathan z The Book-ot-the-Month Club News o knize píše: „Je 
to vzrušující kniha. Hirschmann přijal svou životní roli v životuzachraňu-
jící misi a vyložil její smysl ve faktech velice čtivé knihy. Je to nesmírně 
zajímavý a významný dokument.“

Charakteristika knihy na záložce:

Je to poutavý a autentický popis mise milosrdenství podniknuté 
Hirschmannem jako zvláštním představitelem americké vlády. Dostal za-
dání zachránit podle možností židovské a další uprchlíky z balkánských 
států. Někteří uprchlíci pocházeli z Balkánu a Hirschmann byl v posta-
vení, že zachraňoval muže, ženy a děti před jejich vlastními vládami, 
ostatní prchali před nacisty ze střední Evropy. Je to vzrušující příběh 
hrdinského a riskantního úsilí lidí, často úspěšného, ale někdy končí-
cího tragédií. Jejich jediné možné útočiště byla Palestina. Ze své pozice 
zvláštního vyslance americké vlády nebyl Hirschmann vázán zákazem 
jednání s nepřítelem (balkánské státy byly s Američany ve válce), takže 
mohl dělat dohody nejen s vyslanci těchto států, ale i se samotnými taj-
nými agenty nacistů. Hirschmann byl tak střídavě ofi ciální zplnomocně-
nec i protřelý agent, celebrita kráčející po červených kobercích i pašerák 
drahoceného lidského nákladu.

Informace o Hirschmannovi z knihy Life Line to a Promised Land:

Ira. A. Hirschmann

Hirschmann je státní úředník nového typu – netrvá na protokolu, věří, 
že dostane, co bylo ujednáno, a odstraňuje překážky. Od rychlého vze-
stupu k vrcholným funkcím v newyorských obchodních domech, přes 
vlastnictví radiové a televizní stanice, ho jeho zájmy vedly k aktivní účasti 

na komunální a státní politice. Jako zakladatel a prezident New Friend of 
Music zpřístupnil tu nejlepší hudbu tisícům nových posluchačů. Během 
války sloužil jistou dobu jako zvláštní asistent Williamu H. Davisovi v Ná-
rodní válečné radě práce (War Labor Board). Naprosto logicky byl vybrán 
Franklinem D. Rooseveltem pro riskantní a srdceryvné poslání na Střed-
ním východě. Stejně tak si později Hirschmanna zvolil LaGuardia, aby se 
ujal důležitého úkolu UNRRA v Evropě. V obou případech to musel být 
člověk dobrého úsudku a muž činu.

3. Olej a krev nemíchat

4. Žhavé uhly stále hoří (1949)

Obr.: Ira Arthur Hirschmann – obálka knihy Žhavé uhly stále hoří: pohled očitého svědka na poválečný kvas 
v Evropě a Blízkém východě a naši zhoubnou změkčilou politiku vůči Německu

Biografi cké informace o Hirschmannovi z knihy The embers still 
burn:

Ira Arthur Hirschmann je v Who‘s Who (Kdo je kdo) označován v jako 
„obchodník“, což je sice správné, ale neúplné. Museli bychom ještě dopl-
nit: vládní činitel, autor, učitel, průkopník rozhlasového vysílání a liberální 
leader. Narodil se v Baltimore (Maryland) v roce 1901. Hirschmann byl 
vedoucí propagace takových obchodů jako Bamberger & Co. a Lord & 
Taylor; byl vice-presidentem Saks Fifth Avenue a Bloomingdale‘s a učil na 
New York University v letech 1930–1936.

V roce 1942 byl jmenován do Národní válečné rady práce (National War 
Labor Board), později sloužil ve Válečné radě pro uprchlíky (War Refugee 
Board) a byl vyslán na americkou ambasádu v Turecku. Byl také speciál-
ním generálním inspektorem UNRRA, což byl úkol, který vedl k napsání 
této knihy.

Pan Hirschmann nyní pobývá v New Yorku a je prezidentem nezávislé 
FM stanice WABF.
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K jeho dalším knihám patří Life line to a Promised Land (Záchranný pás 
zaslíbené země), o imigraci do Palestiny, a Refl ections on Music (Úvahy 
o hudbě) napsané ve spolupráci s Arturem Schnabelem.

Hirschmann v Praze

Hirschmann ve své knize popisuje, jak byl v Praze jako představitel 
UNRRA na ofi ciální večeři u ministra vnitřního obchodu Antonína Zmr-
hala [nar. 22. 7. 1882 – 26. 11. 1954, ministrem 2. 7. 1946 – 3. 12. 1947, 
přední činitel družstevního hnutí, později člen UV KSČ]. Hirschmann 
v rámci ofi cialit pochválil dosažené výsledky v obnově českého pová-
lečného hospodářství. Na to Zmrhal reagoval slovy: „My to přisuzujeme 
třem faktorům: Za prvé našemu programu znárodnění průmyslu, který 
prezident Beneš nazval ‚socializací naší demokracie‘. Rozdělili jsme 
rozsáhlé majetky – stejně jako území dříve obsazené sudetskými Němci 
– a prostřednictvím centrálního hospodářského plánování jsme převzali 
břemeno obnovy a kapitálových investic ze soukromých rukou a předali 
ho zástupcům lidu. Za druhé, lidové podpoře těchto programů. Pro 
ilustraci – lidé chtěli zvýšit produkci, protože věděli, že výhody zvýšené 
produkce připadnou jim, a ne soukromé fi rmě, a tak 10.000 dobrovol-
níků šlo do uhelných a lignitových dolů. Jiní šli třeba na venkov pomáhat 
zemědělcům sklízet úrodu. Za třetí, a bez tohoto by první dva body ne-
byly tak úspěšné – významné pomoci UNRRA. UNRRA, pane, zachránila 
Československu život.“

Poté pokračovali v diskusi o poválečných problémech, když Zmrhal 
poznamenal: „Víte, my máme zrovna jedno malé dilema, právě teď. 
Máme tu zvláštní skupinu Židů, není velká, asi tak 2000 lidí, kteří chtějí 
odejít do Německa.“ Zmrhal pak vysvětloval pozadí vedoucí až k otázce 
sudetských Němců.

Hirschmann v knize vysvětluje, že Československo nemělo lidi bez 
domovů, jako tomu bylo jinde, ale naopak domovy bez lidí. Mělo 
nedostatek pracovní síly, protože Němci vyhnaní do Německa byli páteří 
několika průmyslových odvětví – sklářského, hračkářského a kože-
dělného. Po vyhnání nastalo vakuum a vláda nechtěla dovolit opustit 
zemi nikomu, kdo nebyl sudetský Němec. Hirschmann zavzpomínal na 
odvrácenou stránku tohoto problému, když mu americký ambasador 
Murphy v Berlíně líčil problémy s absorbováním sudetských Němců do 
německé ekonomiky.

Hirschmann potom vypočítává klasické tendenční důvody osprave-
dlňující vyhnání sudetských Němců, ale právě toto vnímal jako nej-
pozoruhodnější – v sudetské oblasti byl jistý počet Židů, kteří nebyli 
vyhnáni, ale byli to právě oni, kdo chtěli do Německa. Česká vláda se je 
neúspěšně pokoušela od jejich úmyslu odradit a domnívala se, že by 
jim Hirschmann s tím mohl pomoct. On si myslel, že bude stačit těmto 
lidem vylíčit podmínky v utečeneckých táborech, aby si uvědomili, co 
by je čekalo. Hirschmann souhlasil, že se setká s delegací pěti zástupců 
těchto lidí. Jejich mluvčí byl prý velmi důrazný. Jejich životy, podniky, 

kultura byly prý německé, mluvili jen německy. V důsledku toho se 
s nimi dnes v Československu jedná jako s vyvrheli nebo kriminálníky. 
Kdokoli mluví německy, je prý podezřelý. Trvali na tom, že by byli 
šťastnější v Německu bez ohledu na podmínky, které by je tam čekaly. 
Hirschmann jim popsal německé reálie, jak nejlépe mohl. Zdáli se z toho 
být trochu šokovaní, ale přesto neslevili ze svého rozhodnutí: „Budeme 
raději žebráci v Německu, než bohatí lidé v Československu,“ prohlásil 
jejich mluvčí zarputile.

Hirschmann vysuzuje, že se nepochybně ke svému stávajícímu neštěstí 
navíc ještě obávali ekonomických principů Československa. Byli to lidé 
zámožní, vlastníci majetků a báli se, že o ně přijdou. Nikdo z nich neměl 
ponětí, co by je mohlo čekat v Německu. Co Němci udělali Židům, ať 
už mluvícím německy, nebo ne, měl být ten nejsilnější argument pro 
setrvání v Československu, ale oni přesto odmítali. Hirschmann nakonec 
domluvil kompromis – jedna čtvrtina z nich dostala okamžitá víza do 
Německa, zbytek zůstal v Československu.

Hirschmann, Ira: The embers still burn: an eye-witness view of the postwar 
ferment in Europe and the Middle East and our disastrous get-softwith-Ger-
many policy. New York, N. Y., Simon & Schuster 1949, s. 210–213.

5. Předzvěst nebezpečí (1962)

Obr.: Ira Arthur Hirschmann – obálka knihy Předzvěst nebezpečí
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6. Rudá hvězda nad Betlémem (1971)

Obr.: Ira Arthur Hirschmann – obálka knihy Rudá hvězda nad Betlémem. Sovětský vliv na Blízkém východě

Kniha má 192 stran A5 v pevné vazbě s přebalem. Hirschmann ji dělí do 
čtyř částí. V první rozebírá ruské záměry na Středním východě, v druhé 
popisuje strategii zvyšování ruského vlivu v regionu, ve třetí konsolidaci 
dosažených pozic. Čtvrtá část – Rusko vyzývá Spojené státy – působí 
spíše jako epilog, ve kterém Hirschmann apeluje na tvrdý postup 
americké zahraniční politiky vůči Rusku, vypočítává všechny negativní 
důsledky politiky ustupování (appeasementu) a všechny úspěchy, které 
byly v minulosti výsledkem pevného postoje.

Hirschmann v knize hodnotí politické faktory, které dovedly svět na 
pokraj dalšího možného holokaustu: ruské hlasování o Izraeli v OSN, 
suezskou krizi, zákulisí šestidenní války, zápas o moc v oblasti silných 
ropných zájmů, zvyšování sovětských námořních základen a vojenských 
poradců v regionu nebo sovětskou kontrolu nad raketovou základnou 
20 mil od Suezského průplavu. Popisuje kořeny terorismu a jejich ruské 
zázemí i své setkání s teroristy.

Hirschmann zdůrazňuje, že tam, kde Washington zaujal pevný postoj 
proti sovětskému postupu a jejich záměrům, Rusko se stáhlo. Tam, kde 
americká politika zakolísala, Sovětský svaz se důrazně prosadil.

Jako dobrý přístup uvádí Hirschmann následující příklady:

1.  Díky Marschallovu plánu se Trumanovi podařilo Řeky a Turky 
vymanit z ruského vlivu a zastavit v těchto klíčových zemích expanzi 
komunismu.

2.  Prezident Eisenhower bezprostředně reagoval na ruskou blokádu 
Západního Berlína okamžitým leteckým mostem, a tak ochránil Západní 
Berlín před komunistickým područím.

3.  V roce 1958 prezident Eisenhower a ministr zahraničí Dulles bez 
zaváhání poslali námořní pěchotu k břehům Libanonu, aby učinili přítrž 
plánům osy Moskva-Káhira na ovládnutí nezávislého Libanonu. Výsled-
kem byl nadále nezávislý Libanon.

4.  V roce 1962 se prezident Kennedy razantně postavil proti sovětským 
pokusům o umístění řízených střel na Kubě, 90 mil od území Spojených 
států. Moskva se stáhla a odstranila hrozbu.

5.  Během šestidenní války prezident Johnson ostře a jasně přes horkou 
linku Moskvě sdělil, kde Spojené státy v arabsko-izraelském konfl iktu 
stojí. Sověti se dovtípili a opustili možnost vojensky intervenovat na 
straně svých arabských spojenců.

6.  Prezident Nixon v září 1970 rázně jednal během občanské války 
v Jordánsku, kdy syrské a irácké vojenské jednotky hrozily, že teroristům 
pomůžou ke svržení jordánského krále Husseina. Prezident osobně na-
vštívil jednu z lodí šesté fl otily amerického námořnictva ve středomořské 
oblasti, uvedl do pohotovosti americké výsadkové jednotky v Německu 
a Turecku a vyjádřil pochopení s přesuny izraelské armády k severním 
hranicím s Jordánskem. Kreml se poté stáhl a Irák a Sýrie upustily od 
vojenských operací.

Jako opačné příklady uvádí tyto:

1.  Prezident Roosevelt na Jaltské konferenci selhal a nevyjádřil pevný 
postoj vůči Stalinovi. Americké pozice tak zamrzly do studené války.

2.  V suezské krizi v roce 1956 Američané selhali v nastolení pevného 
postoje a opustili své přátele. Ztratili vůči Rusku a Egyptu a vzkřísili 
Násira.

3.  V roce 1969 USA selhali v Libanonu, když prozápadní země byla 
znovu ohrožena, že vládu nad ní převezmou guerilly vyzbrojené Sověty 
a podporované Egyptem. Výsledkem bylo, že libanonská budoucnost 
visela na vlásku.

4.  V roce 1969 Američané přijaly ruský požadavek, aby ostatní velmoci 
mohly mluvit do uspořádání na Středním východě, čímž usnadnili 
Rusům politicky ovládnout tento prostor.

Hirschmann se domnívá, že Rusové se pokoušeli uskutečnit dávný im-
periální sen Kateřiny Veliké o ruském obsazení přístavů ve strategických 
vodách Středomoří.

Kniha obsahuje záznam Hirschmannova setkání s generálem Násirem11, 
který je snad jediným podobným rozhovorem, který tento zakladatel 
a vůdce arabského nacionalismu poskytl nějakému Američanovi židov-
ského původu.

Kniha Rudá hvězda nad Betlémem představovala ve své době nový po-
hled na náhlou zkoušku jedné z nejproblémovějších a nejneklidnějších 
oblastí na světě.

Knihu věnoval dvěma svým dlouholetým přátelům: houslistce Joan 
Edith Sturmanové, u níž obdivoval její překypující inspiraci, a Leo 
Robinovi (1900–1984), skladateli a básníkovi, který dal Hirschmannově 

11 Gamál Abd an-Násir, egyptský prezident (1956–1970)
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knize poetický název Rudá hvězda nad Betlémem. Za spolupráci děkuje 
v knize také izraelskému novináři Hugho Orgelovi (1913–1998).

Zdroj:

Hirschmann, Ira: Red star over Bethlehem: the Soviet infl uence in the 
Middle East. New York, Simon & Schuster 1971, 192 s.

7. Otázky a odpovědi o Arabech a Židech (1977)

Obr.: Ira Arthur Hirschmann – obálka knihy Otázky a odpovědi o Arabech a Židech

8. Procitnutí: příběh Židovského národního fondu 
(1981)

Obr.: Ira Arthur Hirschmann – obálka knihy Procitnutí: příběh Židovského národního fondu

Hirschmannem použitá literatura k otázce Židovského národnímu 
fondu12

  1. Dr. Alex Bein, The Return to the Soil, A History of Jewish Settlement in Israel, 
Youth & Hechalutz Dept. of the Zionist Organization, Jerusalem, 1952.

  2.  Hanoch Beniyaha (compiler), And the Land Responded, Keren Kayemeth 
LeIsrael, Jerusalem, 1978.

  3.  Adolph Boehm and Adolph Pollak, Jewish National Fund, Keren Kayemeth 
Lelsrael, Jerusalem, 1939.

  4.  A. Granott, Agrarian Reform and the Record of Israel, Eyre & Spottiswood, 
Londýn, 1956.

  5.  A. Granott, The Land System in Palestine, Eyre & Spottiswoode, Londýn, 1952.
  6.  Moshe Levin, The Story of the Jewish National Fund, Jewish National Fund, 

Jerusalem, 1954.
  7.  Isaac Mann and Baruch Sarel (editors), Creating Soil, Keren Kayemeth Lelsrael, 

Jerusalem, 1956.
  8.  Harry Milt, Israel‘s Fight for Life, American Zionist Federation, New York, 1971.
  9.  Efraim Orni, Aff orestation in Israel, Keren Kayemeth Lelsrael, Jerusalem, 1969.
10.  Efraim Orni, Agrarian Reform and Social Progress in Israel, Keren Kayemeth 

Lelsrael, Jerusalem, 1972.
11.  Efraim Orni, Forms of Settlement, Keren Kayemeth Lelsrael, Jerusalem, 1976
12.  Joseph Weitz, Forests and Aff orestation in Israel, Massada Press, Jerusalem, 

1974.

Biografi cké informace o Hirschmannovi z knihy The awakening: the 
story of the Jewish National Fund

Ira Hirschmann, autor, obchodník, ale také vysokoškolský učitel, je 
uznávaný jako jeden z předních autorit v otázkách Středního východu. 
Podnikl nesčíslné návštěvy tohoto regionu, navštívil všechny arabské 
uprchlické tábory a jednal s každou hlavou státu v této oblasti. Význam-
ným příspěvkem k porozumnění tomuto světu jsou jeho knihy Life Line 
to A Promised Land, The Embers Still Burn, Caution to the Winds, Red Star 
Over Bethlehem a Questions and Answers about Arabs and Jews a dále 
zpracovávání studií o Středním východě pro americkou vládu, Organi-
zaci spojených národů a pro hlavního velitele amerického námořnictva.

12 Keren Kajemet LeJisrael – Židovský národní fond – nezisková organizace spravující zemi v Izraeli.
Idea založit národní fond, který by sloužil k nákupu pozemků a jejich kultivování v Palestině, vznikla již 
na 5. sionistickém kongresu v Basileji v prosinci 1901. Vedle názvu bylo také ustanoveno, že „ fond bude 
majetkem veškerého židovského lidu“. První pozemek získal fond na jaře 1903 od známého fi lantropa 
Issaca Goldberga, a to 50 akrů v Hadeře. Následovaly další nákupy pozemků.
Od 20. let 20. století se fond rozšířil do 76 zemí světa a v téměř každé synagoze, škole a jiné veřejné bu-
dově židovské obce se začaly objevovat modré krabičky, do nichž měli všichni přispívat na zakoupení 
co největšího množství půdy v Palestině. V roce 1927 vlastnil fond již na 50 000 akrů palestinské půdy, 
na níž bylo založeno na 50 komunit.
URL: http://www.holocaust.cz/cz2/resources/dict/keren_kajemet
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9. Závazně: nevyřčené historky ze života s hudbou 
(1994)

Obr.: Ira Arthur Hirschmann – obálka jeho pamětí, které vyšly pět let po Hirschmannově smrti v roce 1994 
(Závazně: nevyřčené historky ze života s hudbou).

Nejrozsáhlejší encyklopedie 
německé hudební kultury 
v českých zemích
V roce 2000 vyšlo v Mnichově ojedinělé dílo, které se věnuje německé 
hudební kultuře v českých zemích: Lexikon zur deutschen Musikkultur: 
Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien. Vydal ho Sudetoněmecký hudební 
institut z Regensburgu (Řezna), který v roce 1991 založili lidé, jež mají 
osobní vztah k hudbě a k českým zemím, ofi ciálním zřizovatelem je 
však bavorský kraj Horní Falcko. Sudetendeutsches Musikinstitut (SMI) 
zkoumá, dokumentuje a podporuje německou hudební kulturu z Čech, 
Moravy a sudetského Slezska od středověku až po současnost ve všech 
jejích evropských souvislostech, zvláště pak ve vztahu k české hudební 
kultuře. Institut úzce partnersky spolupracuje s univerzitou v Regens-
burgu a od roku 1995 s ústavem hudební vědy Masarykovy univerzity 
v Brně (viz smlouva /PDF/). Provozuje prezenční knihovnu s mnoha tisíci 
knihami, notovými záznamy, časopisy, audio a videonahrávkami a také 
archiv, ve kterém jsou uloženy rukopisy, plakáty, obrázky, mikrofi lmy, 
dopisy a jiné dokumenty a rovněž biografi cká sbírka. SMI se zabývá vý-
zkumnými projekty a akcemi z oblasti hudební vědy, mimo jiné připravil 
již čtyři sudetoněmecko-česká hudební sympozia, vydává knihy, notové 
záznamy a CD. Pořádá koncerty a hudební akce, např. každoroční Sude-
toněmecké hudební dny a Loketské varhanní slavnosti.

Editory nejvýznamnějšího vědeckého projektu SMI, Lexikonu německé 
hudební kultury, byli Widmar Hader, rodák z Lokte, a prof. Klaus-Peter 

Koch, kteří spolupracovali se 150 hudebními vědci z České republiky, 
Německa, Rakouska, USA a Izraele. Kromě informací o osobách a mís-
tech, které hráli významnou roli v hudebních dějinách českých zemí, 
přináší tato encyklopedie cenné informace, jimž dosud nebyla věnována 
náležitá pozornost. Dva svazky obsahují na 1813 stranách přes 1500 
osobních, věcných a místních hesel, rozsáhlou bibliografi i a kvalitně 
zpracovaný rejstřík.

V ČR nebyla dosud publikována žádná recenze tohoto významného díla, 
které je ovšem hojně citováno.

Připojím malou osobní poznámku: Když jsem pracoval na biografi i Kurta 
Adlera, uvědomil jsem si, jak v meziválečné době tehdejší Českosloven-
sko profi tovalo z existence německy mluvícího publika. Kulturně jsme 
v té době patřili do německy mluvící Evropy. Umělci neustále měnili 
angažmá a české země patřili k těm, v kterých neměli jazykové bariéry. 
Kdo dnes ví, že sir Rudolf Bing, dlouholetý šéf Metropolitní opery v New 
Yorku, v roce 1933 připravoval operní sezonu v českých Teplicích? Totéž 
se dá říct o oblasti vědy: první řádnou profesuru získal Albert Einstein na 
pražské německé univerzitě. Potom lze jen souhlasit s názorem, že čtení 
tohoho Lexikonu „otevírá pohled na zapomenutý kus Evropy“.

Název: Lexikon zur deutschen Musikkultur: Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien
Instituce: Sudetendeutsches Musikinstitut
Rok: 2000
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Předmět: hudba Česko; hudba Německo; hudebníci Česko; hudebníci Německo; 
hudební život Česko; encyklopedie
ISBN: 3–7844–2799–5 (váz.)
Naklad. údaje: München: Langen Müller, c2000.
Fyzický popis: 2 sv. (1813 s.) il. 24 cm
Bibliografi e: Obsahuje bibliografi i a rejstřík
Obsah: Bd. 1. A-L – Bd. 2. M-Z

V neděli 5. 4. 2009 navštívili Jindřichův Hradec ředitel Sudetoněmeckého hudebního institutu z Regensburgu 
dr. Andreas Wehrmeyer a Hana Pfalzová, překladatelka mojí knihy o jindřichohradeckém rodákovi a význam-

ném americkém dirigentovi Kurtu Adlerovi.

Rodáci v Bakerově biografi ckém 
slovníku hudebníků (I) – 
Čechoameričané13

Baker‘s Biographical Dictionary of Musicians, Centennial Edition, New York: Schirmer Reference, 2000, 4220 stran.

V roce 2000 vyšlo jubilejní stoleté vydání Bakerova biografi ckého slov-
níku hudebníků (Baker‘s Biographical Dictionary of Musicians, Centen-
nial Edition), který je dlouhodobě nejvýznamnější referenční autoritou 
v oboru. Slovník vydal poprvé v roce 1900 Theodore Baker (1851-1934) 
na 653 stranách. Nicolas Slonimsky (1894–1995) byl editorem slovníku 
od pátého do osmého vydání z roku 1992, které mělo 2115 stran. Editor-
skou štafetu poté převzala Laura Kuhnová. Jubilejní stoleté vydání z roku 
2000 (v pořadí deváté) narostlo na 4220 stran v šesti svazcích a váží 
11 kg. Významný podíl na tom má především zařazení biografi í umělců 
populární hudby 20. století. Podařilo se mi koupit vyřazený, ale velmi 
zachovalý výtisk z Newyorské veřejné knihovny (The New York Public 
Library), přestože se jedná o stále aktuální vydání tohoto díla.

Rejstřík má 171 stran a je uspořádaný podle žánrů, podle národností 
hudebníků a posledních deset stránek je věnován pouze ženám. Jako 
Čechoameričany rejstřík uvádí pouze sedm jmen. Až na Tomáše Svo-
bodu se jedná o v Čechách téměř neznámé osobnosti. Jsou to následu-
jící hudebníci:

13 Publikováno 17.07.2008 na http://neuhaus.cz/clanky/rodaci_v_bakerove_biografi ckem_slovniku_hu-
debniku_cechoamericane.htm. 
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Kurt Adler (1. 3. 1907 Jindřichův Hradec – 21. 9. 1977 
Butler, N.J.)
Webovou stránku věnovanou této osobnosti společně s volně dostup-
nou elektronickou monografi í naleznete zde14. Novým informacím o této 
osobnosti věnuji samostatnou podkapitolu. Slovníkovému heslu Adlera 
bych mohl vytknout dvě věci. Zaprvé jsem při psaní Adlerovy biografi e 
nikde nenašel zmínku, že by ve Vídni studoval u Roberta Lacha. Pro 
Adlera tento člověk znamenal tak málo, že ho nezmínil ve svém profes-
ním životopise ani mu nevěnoval svou knihu, kde vyjmenoval hudeb-
níky, kteří ho formovali. Druhou výtku bych měl u informace, že Adler 
dirigoval jen do roku 1968. Ve skutečnosti bylo jeho poslední dirigentské 
vystoupení 9. července roku 1972. Adler dirigoval až do roku 1972 velmi 
intenzivně, například v sezoně 1969–1970 absolvoval 32 představení, 
což byl v Metropolitní opeře jeho sezonní rekord.

Peter Herman Adler (2. 12. 1899 Jablonec nad Nisou – 
2. 10. 1990 Ridgefi eld, Conn.)
Dirigent. Studoval na pražské konzervatoři u Fidelia Finkeho, Vítězslava 
Nováka a Alexandra von Zemlinského. Poté dirigoval operu v Brémách 
(1929-1932) a symfonické koncerty v Kyjevě (1933–1936), poté se usadil 
v USA a působil jako hostující dirigent. V letech 1949–1959 byl hudeb-
ním ředitelem NBC-TV Opera v New Yorku, poté působil v Baltimore 
Symfonic Orchestra (1959–1968). V roce 1969 pomáhal zakládat NET 
(National Educational Television) Opera v New Yorku, kde vystupoval 
jako dirigent. Dne 22. září 1972 debutoval jako dirigent v Metropo-
litní opeře v New Yorku operou Un ballo in maschera (Maškarní bál). 
Byl ředitelem American Opera Center a Juilliard School v New Yorku 
(1973–1981).

Ještě v Praze koncem dvacátých let spolupracoval s Leošem Janáčkem 
na produkci jeho Jenůfy. V NBC spolupracoval s Arturem Toscaninim. 
V roce 1951 byl za hudbu k fi lmu „The Great Caruso“ spolu s Johnny 
Gree nem nominován na Oscara, v roce 1972 na cenu Emmy za The Trial 
of Mary Lincoln. Podílel se na startu uměleckých kariér takových zpěváků 
jako Leontyne Price, George Londýn nebo Mario Lanza. V Metropolitní 
opeře absolvoval 22 představení. Dirigoval opery Un Ballo in Maschera 
v sezoně 1972/73 a Manon Lescaut v únoru a březnu roku 1975. Zde je 
jeho nekrolog v New York Times15. Peter Herman Adler se přátelil s Geor-
gem Schickem.

14 URL: http://neuhaus.cz/lide/kurt_adler

15 Peter Herman Adler; TV Opera Pioneer And Conductor, 91
By JOHN ROCKWELL
Published: Wednesday, October 3, 1990
Peter Herman Adler, a conductor who pioneered opera on television as artistic director of the NBC 
Opera Company and National Educational Television, died in his sleep early yesterday at the home of 
friends in Ridgefi eld, Conn. He was 91 years old.
The cause of death had yet to be determined, said a friend, the conductor Robert Bass.
Born in Jablonec in what is now Czechoslovakia, Mr. Adler studied composition and conducting with 
Alexander von Zemlinsky at the Praha Conservatory. In the late 1920‘s he worked with Leos Janacek on 

Alois Reiser (6. 4. 1887 Praha – 4. 4. 1977 Los Angeles)
Hudební skladatel. Studoval kompozici u Dvořáka, také bral lekce vio-
loncella a absolvoval turné Evropou. Později emigroval do USA a hrál na 
violoncello s pittsburghským a newyorským symfonickým orchestrem. 
V letech 1918–1929 působil jako divadelní dirigent v New Yorku. V roce 
1929 se usadil v Hollywoodu, kde byl angažován jako skladatel a dirigent 
ve fi lmových ateliérech. Jeho díla se drží zavedeného stylu evropského 
romantismu – typická je Slovanská rapsodie (Slavic Rhapsody), kterou 
uvedl 8. března 1931 v Los Angeles, a Erewhon, kterou tam uvedl 24. 
ledna 1936. Složil také koncert pro violoncello, který přednesl v Los 
Angeles 23. března 1933, a dále značné množství komorní hudby. Napsal 
operu Gobi, ve které v tónech vykreslil velkou asijskou poušť. Ta měla své 
první i poslední představení 29. června 1923 v New Yorku, pak už byla 
uváděna jen v koncertních úpravách.

Obsáhlá archivní složka Aloise Reisera ( Alois Reiser Collection, 1920-
1950) je v hudební knihovně University of Kalifornie v Los Angeles.16

George Schick (5. 4. 1908 Praha – 7. 3. 1985 New York)
Dirigent. Studoval na pražské konzervatoři. V letech 1927–1938 byl 
dirigentským asistentem v pražském Národním divadle. V roce 1939 
emigroval do USA. Byl dirigentem San Carlo Opera (1943), v letech 
1948–1950 Little Symphonic of Montreal a v letech 1950–1956 Chicago 
Symphonic Orchestra. Byl dirigentem v Metropolitní opeře v New Yorku 
(1958–1969) a poté působil jako prezident Manhattan School of Music 
v New Yorku (1969–1976).

a Praha production of ‚‘Jenufa,‘‘ and in the 1930‘s he was music director of the Bremen State Opera and 
of the State Philharmonia of Kiev. He also appeared throughout Europe as a guest conductor.
Commissioned Important Scores
Mr. Adler emigrated to the United States in 1939 and made his debut with the New York Philharmonic 
in 1940. His tenure as music and artistic director of the NBC Opera came between 1949 and 1959. The 
opera company was initially an adjunct of the NBC Symphony, and its conductor, Arturo Toscanini, ap-
proved all policy decisions until he retired in 1954. Mr. Adler was also music and artistic director of the 
National Educational Television network, the predecessor of the Public Broadcasting Service, in 1969.
In his television career Mr. Adler commissioned several signifi cant scores. For NBC his commissions 
included Gian Carlo Menotti‘s ‚‘Amahl and the Night Visitors‘‘ and ‚‘Maria Golovin,‘‘ Norman Dello Joio‘s 
‚‘St. Joan‘‘ and Bohuslav Martinu‘s ‚‘Marriage‘‘; for National Educational Television, Jack Beeson‘s ‚‘My 
Heart‘s in the Highlands,‘‘ Thomas Pasatieri‘s ‚‘Trial of Mary Lincoln‘‘ and Hans Werner Henze‘s ‚‘Cubana.‘‘ 
He was also involved in the early career development of such singers as Leontyne Price, George 
Londýn and Mario Lanza.
His activities outside television included the music directorship of the Baltimore Symphony from 1959 
to 1968, appearances at the Metropolitan Opera starting in 1972 and the directorship of the American 
Opera Center at the Juilliard School from 1973 until his retirement in 1981.
There are no survivors.
Correction: October 8, 1990, Monday, Late Edition - Final An obituary on Wednesday about Peter 
Herman Adler, a conductor, omitted a survivor. He is Mr. Adler‘s nephew, Henry Basch of Princeton, N.J. 
In some copies the headline misstated Mr. Adler‘s age; it was 91.
URL: http://www.nytimes.com/1990/10/03/obituaries/peter-herman-adler-tv-opera-pioneer-and-
conductor-91.html

16 Reiser (Alois) Collection
UCLA Library, Performing Arts Special Collections
Room 22478, Charles E. Young Research Library
Box 951575
Los Angeles, CA 90095-1575
URL: http://www2.library.ucla.edu/specialcollections/performingarts/index.cfm
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V Metropolitní opeře byl sedmičlenný dirigentský sbor stálých dirigentů. 
Například v sezoně 1958/59 to byli Karl Böhm, Fausto Cleva, Erich Lein-
sdorf, Dimitri Mitropoulos, Jean Morel, Thomas Schippers, Bruno Walter 
(jako host) a Kurt Adler (současně sbormistr). Potom zde bylo jedenáct 
dirigentských asistentů, o jejichž kvalitách se vedly diskuse: Jan Behr, 
Julius Burger, Otello Ceroni, Anton Guadagno, Corrado Muccini, Martin 
Rich, George Schick, Ignác Strasfogel, Walter Taussig, Victor Trucco a Tho-
mas P. Martin (současně asistent sbormistra). Hudební kritici vytýkali 
opeře, že náhradní dirigenti řídili příliš mnoho představení, ale Bing opo-
noval, že s nedostatkem kvalitních dirigentů se potýkají všechny operní 
domy. Své dirigentské asistenty považoval za mimořádně schopné. Mezi 
těmi, které v této souvislosti zmínil, jsou: Jan Behr, Martin Rich, George 
Schick, Ignác Strasfogel a Walter Taussig.17

George Schick absolvoval v Metropolitní opeře v New Yorku 168 před-
stavení. Jeho nekrolog v New York Times18 navíc zmiňuje jeho službu 
v americkém námořnictvu během druhé světové války nebo to, že v Chi-
cagu spolupracoval s Rafaelem Kubelíkem. Schick se přátelil s Peterem 
Hermanem Adlerem a s Kurtem Adlerem byli zase dlouholetí kolegové 
v Metropolitní opeře.

Paul Reif (23. 3. 1910 Praha – 7. 7. 1978 New York)
Hudební skladatel. Hrál na housle už jako dítě, poté studoval kompo-
zici ve Vídni u Richarda Stohra a Franze Schmidta a vedení orchestru 
u Franze Schalka a Bruno Waltera; bral také lekce u Richarda Strausse. 
V roce 1941 emigroval do USA a v roce 1942 vstoupil do americké 
zpravodajské služby. Během pobytu s armádou v severní Africe složil 
vojenskou píseň Dirty Gertie from Bizerte, která byla uvedena Josephi-
nou Bakerovou v Alžírsku v dubnu 1943. Při svém propuštění v roce 
1945, získal vyznamenání Croix de Guerre a Purple Heart. Po návratu do 
Spojených států složil množství vážných i lehčích děl.

DÍLO: Triple City for Chorus and Brass Ensemble (N.Y., April 16,1963); 
Requiem to War for Chorus and Percussion (N.Y., May 20, 1963); Birches 
for Voice and Orch., after Robert Frost (N.Y., Feb. 2,1965); Letter from 

17 Zdroj: Urban, Václav: Kurt Adler (1907 Neuhaus – 1977 New York). 1. vyd., Václav Urban – Neuhaus, 
Kostelní Radouň 2007, s. 63.

18 George Schick, 76, Is Dead; President of Music School
Published: March 8, 1985
The conductor George Schick, who was president of the Manhattan School of Music from 1969-76, 
died in Manhattan Thursday after a long illness. He was 76 years old.
Mr. Schick was born in Praha and studied at the Praha Conservatory. From 1927-38 he was assistant 
conductor at the Praha Opera, and he conducted at Covent Garden in 1939 before immigrating to 
the United States. During World War II he served in the United States Navy. He conducted the San 
Carlo Opera, the Internationale Opera Company, the Miami Opera Guild and the Little Symphony of 
Montreal in the 1940‘s, and from 1950-56 he was associate conductor of the Chicago Symphony under 
Rafael Kubelik. In 1956, he became coordinator of the opera department of the National Broadcasting 
Company.
Mr. Schick was associated with the Metropolitan Opera from 1958 to 1969 as conductor and musical 
consultant. He became president of the Manhattan School of Music in 1969.
He is survived by his wife, Laura; his son William of Montpelier, Vt., and two grandchildren.
URL: http://www.nytimes.com/1985/03/08/arts/george-schick-76-is-dead-president-of-music-school.
html?sec=&spon=

a Birmingham Jail for Chorus and Piano, after Martin Luther King Jr. 
(Washington, DC, March 2, 1965); Philidor‘s Defense for Chamber Orch., 
inspired by the famous Philidor chess opening: 1. P-K4, P-K4; 2. N-KB3, 
P-Q3 (N.Y., April 10, 1965); 2 operas: Mad Hamlet (1965) and Portrait in 
Brownstone (N.Y., May 15, 1966); Pentagram for Piano (1969); The Artist 
(N.Y., April 17, 1972); The Curse of Mauvais-Air (N.Y, May 9, 1974); 5 Di-
vertimenti for 4 Strings (1969); Episodes for String Orch. (1972); Quintet 
for Clarinet, Viola, Piano, Percus sion, and Folksinger (1974); Duo for 3 for 
Clarinet, Cello, and Mezzo-soprano (1974); America 1776-1876-1976 for 
Orch., Solo Guitar, Banjo, Electric Guitar, and Vocal Quartet (N.Y, Jan. 24, 
1976).

Tomáš Svoboda (6. 12. 1939 Paříž –)
Hudební skladatel. Narodil se v Paříži českým rodičům. Jeho otec byl 
slavný matematik Antonín Svoboda. Po propuknutí druhé světové války 
jeho rodina odešla do Bostonu, kde začal jako dítě studovat klavír. V roce 
1946 se s rodinou vrátil do Prahy a studoval na konzervatoři u Hlo-
bila, Kabeláče a Dobiáše (1954–1962), absolvoval kompozici, vedení 
orchestru a bicí nástroje; bylo mu 17 let, když měl premiéru s pražským 
symfonickým orchestrem. Pokračoval ve vzdělávání na pražské hudební 
akademii (1962–1964), po emigraci do USA následovalo postgraduální 
studium u Dahla a Stevense na University of Southern Kalifornie v Los 
Angeles (1966–1969). V roce 1971 se stal učitelem kompozice, teorie 
a bicích nástrojů na Portland (Oregon) State University. Jeho hudba se 
vyznačuje širokými melodickými liniemi v ekonomicky uspořádaných 
harmoniích a obsahuje prvky serialismu v půltónových epizodách.

DÍLO: DRAMATIC: Incidental Music T o : D. Seabrook‘s play The Clock-
maker (1986). ORCH.: Scherzo for 2 Euphonias and Orch. (1955; Praha, 
Sept. 3,1958); 6 syms.: No. 1, of Nature (1956; Praha, Sept. 7,1957; rev. 
1984; Portland, Ore., March 10, 1985), No. 2 (1964), No. 3 for Organ and 
Orch. (1965), No. 4, Apocalyptic (1975; Portland, Ore., Feb. 19, 1978), No. 
5, in Unison (1978; Portland, Ore., Nov. 13,1988), and No. 6 for Clarinet 
and Orch. (1991; Portland, Ore., April 26, 1992); In a Linden‘s Shadow, 
symphonic poem for Organ and Orch. (1958); Dramatic Overture (Praha 
Radio, Sept. 18,1959); 6 Variations for Violin and String Orch. (1961); 
Christmas Concertino for Harp and Chamber Orch. (1961); Suite for 
Bassoon, Harpsichord, and Strings (1962; Praha, April 11,1963); Etude 
for Chamber Orch. (1963); 3 Pieces (1966; Sacramento, Calif., March 30, 
1967); Concertino for Oboe, Brass Choir, and Timpani (1966; Los Angeles, 
March 21, 1968); Refl ections (1968; Toronto, March 21, 1972); Sinfo-
niette (à la Renaissance) (Jacksonville, Ore., Aug. 14, 1972); Labyrinth for 
Chamber Orch. (1974); Prelude and Fugue for Strings (1974); 2 piano 
concertos: No. 1 (Portland, Ore., Nov. 17, 1974) and No. 2 (1989); Violin 
Concerto (1975; Jacksonville, Ore., Aug. 15, 1976); Overture of the Season 
(Bend, Ore., Oct. 6, 1978); Nocturne (Cosmic Sunset) (Sunriver, Ore., 
Aug. 20, 1981); Eugene Overture (Festive) (Eugene, Ore., Sept. 24,1982); 
Ex libris (Louisville, Dec. 3, 1983); Serenade (Sarasota, Fla., March 24, 
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1984); Concerto for Chamber Orch. (1986; Portland, Ore., Sept. 9, 1988); 
Dance Suite (Jacksonville, Ore., Aug. 8, 1987); 3 Cadenzas for Piano and 
Orch. (Boston, March 29, 1990); Swing Dance (1992; Billings, Mont., Aug. 
29,1993); Meditation for Oboe and Strings (1993); Marimba Concerto 
(1994; Portland, Ore., March 26,1995). CHAMBER: Evening Negro Songs 
and Dances for Piano and 2 Percussionists (1956); 2 string quartets 
(1960, 1995); Baroque Quintet for Flute, Oboe, Clarinet, Cello, and Piano 
(1962); Trio for Oboe, Bassoon, and Piano (1962); Septet for Bassoon, 
Harpsichord, and String Quintet (1962); Diverti mento for 7 Instruments 
(1967); Parabola for Clarinet, Violin, Viola, Cello, and Piano (1971); Trio 
for Flute, Oboe, and Bassoon (1979); Passacaglia and Fugue for Violin, 
Cello, and Piano (1981); Trio for Electric Guitar, Piano, and Percussion 
(1982); Trio Sonata for Electric Guitar, Vibraphone, and Piano (1982); Brass 
Quintet (N.Y., Nov. 22, 1983); Violin Sonata (1984); Trio for Violin, Cello, 
and Piano (1984); Chorale in E- fl at („homage to Aaron Copland“) for 
Clarinet, Violin, Viola, Double Bass, and Piano (N.Y., May 10, 1985); Legacy 
for Brass Septet (1988); Military Movements for Guitar and Harpsichord 
(1991); Theme and Variations for Flute, Clarinet, and Piano (1992); Duo for 
Xylophone and Marimba (1993); Quartet for 4 Horns (1993); Arab Dance 
for Synthesizer (1994); also piano music, including 2 sonatas (1967, 
1985), and organ pieces. VOCAL: 44th Sonnet of Michelangelo for Alto 
and Instrumental Ensemble (1967); Separate Solitude for Chorus and 2 
Clarinets (1973; Portland, Ore., March 2, 1976); Celebration of Life, can-
tata for Soprano, Tenor, Chorus, Instrumental Ensemble, and Tape, after 
Aztec poetry (Portland, Ore., Oct. 31,1976); Chorale Without Words for 
Chorus and Piano (1984; N.Y., March 16, 1986); Festival for Men‘s Chorus 
(Portland, Ore., Sept. 9,1987); Haleluya for Men‘s Chorus (1990); Summer 
Fragments for Soprano and Piano (1992).

Jako Bohemian-American je v rejstříku označen 
Victor Kolar (12. 2. 1888 Budapešť – 16. 6. 1957 
Detroit)
Houslista, dirigent, hudební skladatel a pedagog. Narodil se Budapešti 
českým rodičům. Po úvodní houslové výuce u Jana Kubelíka studoval 
housle u Ševčíka a kompozici u Dvořáka na Pražské konzervatoři, kterou 
ukončil v roce 1904. Poté se usadil v USA. Působil jako houslista v Chi-
cago Symphonic Orchestra (1904–1905), Pittsburgh Symphonic Orches-
tra (1905–1908), New York Symphonic Orchestra (1908–1920), později 
sloužil současně jako dirigentský asistent (1914–1920). Poté se stal hous-
listou v Detroit Symphonic Orchestra a také zastával různé dirigentské 
posty až do roku 1942. Později vyučoval na Arthur Jordan Conservatory 
of Music v Indianapolis, odkud se vrátil do Detroitu dirigovat Skandináv-
ský symfonický orchestr (1950–1953) a Women‘s Symphonic Orchestra 
(1950–1957), také vyučoval na Institute of Musical Arts (1950–1956). 
Napsal symfonii Hiawatha (New York, 28. 1. 1916), symfonickou báseň 
Americana (Pittsburgh, 31. 1. 1908), symfonickou suitu Slovakia (1912), 
rapsodii pro orchestr (1922) a mnoho písní.

Victor Kolar19

Čechoameričanů v hudbě je samozřejmě mnohem více. Mezi další 
můžeme počítat Karla Husu (1921–) Karla Boleslava Jiráka (28. 1. 1891 
Praha – 30. 1. 1972 Chicago), Bohuslava Martinů (1890–1959), Václava 
Nelhybela (24. 9. 1919 Polanka – 22. 3. 1996 Scranton, Pennsylvania), 
Jaromíra Weinbergera (8. 1. 1919 Praha – 8. 8. 1967 St. Petersburg, Fla.) 
nebo Jeronýma Zajíčka (10.11.1926 Krásné Březno –) .

Českým hudebníkům v exilu se věnuje také The Kapralova Society20.

Mnozí hudebníci narození v českých zemích, kteří zakotvili v Americe, 
mohou být ve slovníku označováni jako Rakušané nebo Němci. Nalézt 
nové neznámé rodáky by se dalo účinně snad jen srovnáváním online 
slovníkové databáze s databází názvů českých sídel, a to ještě v jejich 
různých jazykových a pravopisných variantách, což by byl přístup 
nesmírně komplikovaný. Nepochybuji však o tom, že se dočkáme ještě 
mnoha objevů.

Ale i již zmínění hudebníci by si zasloužili své obsáhlejší biografi e:

Peter Herman Adler (2. 12. 1899 Jablonec nad Nisou – 2. 10. 1990 Ridge-
fi eld, Conn.)

Alois Reiser (6. 4. 1887 Praha – 4. 4. 1977 Los Angeles)

George Schick (5. 4. 1908 Praha – 7. 3. 1985 New York)

Paul Reif (23. 3. 1910 Praha – 7. 7. 1978 New York)

Victor Kolar (12. 2. 1888 Budapešť – 16. 6. 1957 Detroit)

19 URL: http://memory.loc.gov/service/pnp/ggbain/07500/07551v.jpg

20 http://www.kapralova.org/EXILE.htm



34

Te
xt

y 
z 

w
eb

u 
ne

uh
au

s.
cz

Texty z webu neuhaus.cz www.neuhaus.cz

Wenkerschlag (Dolní Radouň) 
v knize Richarda Hanslovského
Tuto stránku věnuji jedné z nejstarších vesnic na Jindřichohradecku. 
Základem většiny informací bude jedinečná publikace zdejšího rodáka 
Richarda Hanslovského. Postupně budu doplňovat další a další infor-
mace. Pasáže z knihy přeložila Marie Danihelovská. Titulky a uspořádání 
textů jsou redakční. Černobílé fotografi e pocházejí z knihy, barevné 
pořídil autor webových stránek.

Richard Hanslovsky: Dörfer an der südbömischen Sprachgrenze. Zum Beispiel Wenkerschlag. Vydal vlastním 
nákladem autor se svou manželkou Marií v bavorském Ulmu v roce 2001, 272 stran A4.

Kdo je Richard Hanslovsky?
Rod autora pocházel ze Žďáru u Nové Včelnice, kde měli mlýn a hospo-
dářství. V roce 1795 se Adalbert Hanslovský oženil s vdovou Kräpfl ovou, 
dědičkou Kröpfl ova mlýna v Dolní Radouni. Autorovi dodnes říkají Kröpf-
lův Richard. Byl posledním majitelem od roku 1944, po smrti svého otce. 
Jeho otec se nemohl dlouho oženit, protože domácnost vedla zlá teta, 
říkali jí „Neřád“. Celé obci dělalo starosti, kdo mlýn zdědí, až najednou 
se otec postaral o velké morální pohoršení, když se v tichosti oženil se 
svojí děvečkou od krav, která ještě navíc byla nemanželské dítě Franzisky 
Schirmerové. Otec byl neznámý, v obci mu říkali Pejmotz. (pech Mathias, 
smolný Matyáš) Ještě léta po vyhnání mu s potěšením nějaký rodák řekl, 
že jeho děda byl Pejmotz. I jako paní musela jeho matka pracovat dál 
jako děvečka u krav a velmi vytrpěla od té zlé tety.

Z textů autora je znát, že píše s nadhledem a nic neidealizuje, ani svou 
vlastní rodinu. Dnes mu je kolem 85 let, donedávna pravidelně jezdil do 
českých archivů studovat prameny a na jeho knize je to znát. S knihou 

mu pomáhala manželka i jeho tři dcery. Podle jedné jeho známé je to 
člověk přátelský, veselý a cítí se tu doma. Přál by si tu zemřít. Knihou, 
kterou tady zanechá, vrátil jedné vykořeněné vesnici její dějiny.

Předmluva ke knize
Je zvláštní, že čím jsem starší, tím častěji se přistihnu při stejné hře. Z okna 
mého domu na Eselsbergu (oslí hora) v Ulmu se dívám přes věže chrámu 
a odtud táhnu pomyslnou čáru přes Dunaj, bavorské Švábsko, Bavorský 
les, k výšinám Šumavy a začátku Českomoravské vysočiny. Linie končí na 
Bergsteinu, zvaném Čertův kámen.

Na jeho jižním svahu leží v údolí vesnice Wenkerschlag (Dolní Radouň), kde 
jsem se v roce 1922 narodil. Tento domov jsem v roce 1945 ztratil. Ulm je milé, 
krásné město, kde jsem nalezl nový domov. S hlubokou vděčností hledím 
zpátky na toto město a jeho obyvatele, s nimiž jsem prožil plný život, ale 
nikdy jsem nepřestal považovat Dolní Radouň a jihočeskou krajinu za svůj 
pravý domov.

Kdo by si byl pomyslil, že naše vesnice se jednou změní k nepoznání a moje 
zážitky z dětství a mládí budou pohřbeny hluboko v duši. Rodný dům 
v jihočeské vesnici, kamarádi dětských her, sousedé, moji učitelé a první lásky, 
žitná pole a lesy. Šplouchání vody na mlýnském kole otcovského mlýna, to 
byla ukolébavka mého dětství. Šumění vody ustalo, vzpomínky zůstaly.

Měsíce od listopadu do března byly v mém dětství víc, než ostatní roční 
období. Dny v tomto ročním období byly o tolik kratší, než dlouhé zimní noci, 
protože ledově chladná obloha nařídila přírodě a lidem odpočinek. V těchto 
zimních dnech mne učil Herrschl, který se vlastně jmenoval Johann Reisner 
číst ve sněhu stopy srnců, lišek a zajíců, které byly to jediné, co poukazovalo 
na přítomnost života, kromě krákání vran a havranů.

Sedláci stavěli otepi slámy ke dveřím stájí, ze kterých při otevření proudila 
teplá pára. Když přes den svítilo slunce, tály a odkapávaly rampouchy, které 
se přes noc vytvořily. Neklidní byli jen koně ve stáji, kteří se nemohli dočkat, až 
budou zapřaženi do sání a proběhnou se zasněženou krajinou.

Když za dlouhých zimních večerů přicházeli sousedé a jiní hosté, bojoval jsem 
o každou minutu před spaním. Seděli na rohové lavici u stolu, bafali z dýmek 
a matka postavila na stůl železňák s ruským čajem. Vůně rumu přerušila na 
chvíli rozhovory. Ty zase začaly, když každý host dostal svůj hrnek. Když mne 
matka zahnala do postele, tiskl jsem ještě ucho na štěrbinu v prosklených 
dveřích mezi kuchyní a světnicí. V žádném archivu jsem později nenašel 
takové zajímavosti, které jsem tu vyslechl.

V mém věku, když jsem přestal vykonávat své povolání, mne docela ovládla 
minulost. Kdo byl vyhnán ze svého domova, na toho víc než na jiné doléhá 
otázka: „Odkud vlastně přicházíš?“ Abych mohl rekonstruovat obraz obce 
a jeho postav před vyhnáním, nemohl jsem se spoléhat jen na mé osobní 
vzpomínky. Na pomoc musela přijít obsáhlá archivní práce. Tázal jsem se 
farních matrik, pozemkových knih, rovněž mnoha krajanů a současníků. 
V předkládané knize se pokouším vykreslit obraz vesnice na jihočeské jazy-
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kové hranici podle dostupných materiálů. Historii jednotlivých domů a rodin 
jsem vysledoval hluboko do minulých staletí. Okolnostem vyhnání jsem 
věnoval samostatnou kapitolu. Mým přáním je, aby sedm set let historie této 
německé vesnice a jejího okolí nebylo zapomenuto.

Richard Hanslovsky, Ulm, prosinec 2001
(Přeložila Marie Danihelovská)

V roce 1290 prý jistý Wenker postavil dům a zasadil hrušně (Schlag 
znamená paseka, mýtina). Ty hrušně stály ještě v době před válkou 
a byly obrovské.

V roce 1990 měla Dolní Radouň podle tohoto datování 700leté výročí 
založení (či první zmínky o obci).

Problematikou stáří jednotlivých vesnic se budu někdy později zabývat 
do hloubky, nyní jen uvedu, že celkově vypadá situace na panství J. Hra-
dec s doloženým stářím vesnic a měst přibližně následovně: K nejstarším 
patří Děbolín (Diebling) 1255; Velký Ratmírov (Grossrammerschlag) 1255; 
Dolní Radouň (Wenkerschlag) 1256; Německý Malíkov (Deutsch-Moli-
ken) 1256; Buk (Buchen) 1260...

Zdroj: Pavel Koblasa: Jindřichohradecké panství ve světle prvních písem-
ných zmínek.

Koblasa uvádí následující prameny a literaturu:
Emler, Josef: Regesta diplomatica, IV. Praha 1892.
Filip, Václav – Víta, Bartoloměj: Okresní archiv v Jindřichově Hradci. Průvodce po 

fondech a sbírkách. J. Hradec 1959.
Lang, Hans: Das Neubistritzer Bergland. Schwäbisch Gmünd 1983.
Profous, Antonín: Místní jména v Čechách, I-IV. Praha 1954–1957.
Rull, František: Monografi e města Hradce Jindřichova. J. Hradec 1875.
SOA J. Hradec, RA pánů z Hradce, Inventář (Karel Tříska, 1980).
SOA J. Hradec, Ústav chudých J. Hradec, kniha 1.244.
SOA J. Hradec, Vs J. Hradec, kniha 234, 451, karton 724, 924.
Šimák, J. V.: České dějiny, I/5. Praha 1938.
Teplý, František: Dějiny města Jindřichova Hradce, I/2. J. Hradec 1927.

Dolnoradouňský betlém
U Zettlů: Tento dům měl pro nás vesnické děti zvláštní přitažlivost. Bydlel 
tu starý Silvestr Zettl. Byl to zedník a štukatér, který celý život pracoval ve 
světě, nejen v rakousko-uherské monarchii, ale i v Leningradě, dokonce 
i v Americe. V polovině listopadu se vracel do Dolní Radouně. Okolo 
Vánoc si nasadil brýle a pracoval na jesličkách. Vyrobil velký betlém, který 
umístnil do bývalé přádelny. Místo biblické krajiny tu však byla krajina 
okolo Dolní Radouně, od Čertova kamene po Německou horu, rybník 
Feyrar. Figurky byly vymodelovány tak, že prozrazovaly jejich charakter. 
Byl tu starý Reisner, chovatel ryb, Holzbauer vysekával díru v ledu, aby 
ryby měly kyslík, ohraničoval ji větvemi, aby děti, které se na rybníku 
klouzaly v dřevácích do ní nespadly. U lesa byla hejna vran, stádo bílých 
ovcí, sem tam černá. Nechyběl ani vůl s oslíkem. Svatí tři králové spěchali 
dlouhými kroky k Dítěti a za nimi se tlačilo všechno, co mělo jméno: sed-

láci, pastýři, myslivci, řemeslníci s truhličkami nářadí, cibulový Chorvat, 
děti, cikáni, kteří jednou poblíž tábořili, mocní tohoto světa i diktátoři 
tehdejší doby. Každá fi gurka byla označena jménem. Jen Mussolini byl 
označen jako Múzelóny. Několikrát jsme se ho schválně na tuto fi gurku 
ptali a vždycky nám odpověděl: „To je Múzelóny z Itálie.“ Nad Betlémem 
se vznášel Boží anděl, který oznamoval: „Sláva Bohu na výsostech a mír 
lidem na zemi.“ Ten nevzdělaný světoběžník tím chtěl asi upozornit na 
znamení doby a říct, že na světě nebude mír, dokud všichni lidé, mocní 
i bezmocní nepokleknou před Dítětem.

Pozdrav z Dolní Radouně

Detail pohlednice

Reisnerovi
Rod s nejstarším doloženým rodokmenem byli Reisnerovi v čísle 69. Měli 
63 ha polí, lesů a rybníků. Starý Reisner měl nejkrásnější les. Dovoloval 
lidem, aby si tam sbírali dřevo a šišky a dobývali pařezy. Rozdával nejkrás-
nější vánoční stromky. Jeho sádecký rybník byl také vhodný ke koupání. 
Byl obrostlý starými duby a rákosím, které sloužilo jako garderoba. V létě 
večer po práci se tam všichni scházeli a dlouho do noci šplouchala voda. 
Co lidská paměť sahá, nikdo se tam neutopil, zato tam bylo ztraceno 
mnohé srdce.

Jednou ve čtvrté třídě jsme psali slohové cvičení na libovolné téma 
a pak jsme to předčítali. Jeden spolužák napsal „jednou v neděli, když 
byli všichni lidé v kostele, jsme šli s otcem do Reisnerova lesa. Otec tam 
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našel zajíce, který byl kost a kůže a byl chycený v oku…“ Dál už nemusel 
číst, učitel sešit zkonfi skoval.

Dolnoradouňská německá škola, vedle které po levé straně stál kostel. Ten byl po válce zbořen. Mezi zbož-
nými německými rodáky to vyvolalo rozhořčení.

Hausírníci (podomní obchodníci)
Obraz obce by nebyl ucelený, kdybych se nezmínil o těchto návštěv-
nících, tažných ptácích, kteří se v obci v určitý čas objevovali a zase 
odcházeli. Někteří z těchto hausírníků nebyli chudí, například Bosňáci. 
Bylo známo, že někteří měli doma velký majetek. Mnozí hausírníci měli 
v obci „své“ domy, kde byli vítáni jako milí hosté. Byly mezi nimi zajímavé 
typy. Jedna žena, asi šedesátiletá, chodila vždycky s deštníkem, ať pršelo 
nebo svítilo slunce. V mládí byla ve Vídni u divadla a ve „svých“ domech 
zpívala „Komu chce Bůh projevit přízeň, toho pošle do širého světa“. Měla 
i velké taneční nadání.

Dráteníci, obchodníci s kůžemi, sklenáři, krysaři, jasnovidci a kartářky – 
jak jednotvárný by byl život na vesnici bez těchto návštěvníků.

Vděk vlasti válečným invalidům, kteří bojovali na bojištích monarchie za 
císaře a za vlast, nebyl zvlášť veliký. Dne 30.ledna 1830 určilo hradecké 
panstvo, kterým válečným invalidům bude přiznán invalidní důchod. 
Staré Rakousko a také Československo platilo invalidní důchod tak, že 
bojovníci z českých legií dostali úřednická místa, někteří dostali koncese 
k provozování tabákových trafi k a jiní zase oprávnění k hausírování. Od 
vsi ke vsi chodili fl ašinetáři. Ten, o kterém mluvím, přicházel od Nové 
Bystřice, Starého města nebo z Vitíněvsi (Wittingau). Náš fl ašinetář měl 
jednu nohu. Svůj fl ašinet táhl za sebou na ručním vozíku. Dostával 10 
nebo 20 haléřů, někdy kus chleba a hrnek kafe. S vesnickými psy nebyl 
zrovna zadobře, jeho hru doprovázeli strašlivým vytím.

Cibulový Chorvat – říkalo se mu tak pro jeho vzhled a zápach, ale nebyl 
to Chorvat, byl to Čech z okolí Tábora. Zboží měl svázáno ve špinavém 

ranci. Prodával sladké dřevo, žvýkačku minulých generací. Nocoval ve 
stájích a ráno dostal krajíc chleba a hrnek kávy.

Žid Binkl – Binkl bylo odvozeno od Bündel (ranec). Ranec nosil na 
zádech a prodával látky, barchet, pestře potištěný kartoun, šátky a různé 
jiné zboží. Nějaký obchod udělal vždycky.

Žemlová bába – byla asi šedesátiletá žena z Nejdeku a od pekaře Edera 
z Lodhéřova přinášela dvakrát týdně nůši pečiva. Stálé zákazníky měla ve 
dvorech, obchodech a hospodách. Chodila v zimě v létě a nikdy nikdo 
neslyšel, že by si postěžovala.

Hugoschuster – přijížděl z Nové Včelnice (Neuötting), měl motocykl 
značky Indián, na kterém se řítil rychlostí 20 km za hodinu, ohromné 
monstrum, na kterém nebyl ani vidět, protože byl drobné postavy. Ještě 
ho nebylo vidět, ale zdaleka ho bylo slyšet. Motocykl měl přívěsný vozík, 
který byl plný nářadí a opravených bot. Když zastavil a vykládal své ná-
řadí z břicha vozíku, musel velmi spěchat, protože za kovárnou už číhali 
kluci, aby se na motocykl vrhli. Knofl íky, páčky, kohouty, všechno museli 
vyzkoušet a švec Hugo byl každý týden o nějakou zkušenost bohatší.

Hoaragschloseppl (Heinrichschlag –Seppl – Pepík z Jindřiše) – ne-
měl to v hlavě docela v pořádku. Jihočeské lidové noviny psaly, že Josef 
Binder z Jindřiše chodí dům od domu a přináší různé bláznivé nápady, 
nocuje ve chlévech nebo stodolách. Je rozhodným příznivcem komu-
nismu, co mu přijde pod ruku, to odejde s ním. Vystupuje také neurvale, 
hlavně vůči ženám a používá výhrůžky. Všude se tohoto nevítaného 
hosta rádi zbaví. Ve svém věku by měl ještě pracovat u sedláků, ale pro 
jeho neustálé nadávky ho nikdo nechce. Tak mu zbývá jen silnice.

Bosňák – Byl to tvrdý chlap, který přišel z bosenských hor. V Hradci měl 
u jednoho hostinského uložené zboží. Chodil po vesnicích a spával ve 
stodolách, v zimě ve stájích. Nabízel špulky nití, podvazky, knofl íky, va-
zelíny a kapesní nože. Bosňák nabízel nože všech velikostí, barev a také 
kvalit. Někteří kluci museli dlouho šetřit, než si mohli takový nůž koupit. 
Nabízel také „rybičky“, ale to byly nožíky tak pro prvňáky. Také nabízel 
foukací harmoniky různých velikostí, dýmky, holící zrcátka, břitvy nebo 
parfémovaná mýdla, to všechno měl.

Se psím spřežením přijížděl „hoderlump“ (hadrář), člověk, který vykupo-
val staré hadry a kožky.

Když přijeli cikáni s vozem do blízkosti obce, všechna vrata se zavírala. 
Starosta jim vykázal místo, kde mohou tábořit, ale vždycky se utábořili 
tam, kde se jim zlíbilo. My děti jsme z dálky pozorovali to množství jejich 
dětí, jak vařili na ohni, jejich hádky. Navštěvovali domy, aby něco prodali, 
nebo něco vyžebrali, nebo hádali budoucnost. Po jejich odchodu samo-
zřejmě všude něco chybělo, sem tam nějaká slepice, nebo jiné věci. Ale 
krásně zpívali a hráli na citeru.
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U Bohjouslů
Byl to maličký domeček na potoce, krytý slámou. Tento Bohjousl se 
však jmenoval Anton Prull a byl zedník. Jeho žena Anna byla rozená 
Schirmerová. Milovali zvířata a stromy. Byli pořád obklopeni množstvím 
koček a drůbeže, která chodila volně do světnice. S krávou a všemi 
zvířaty mluvili jako s dětmi. Krávu oslovovali svým vlastním jménem 
jako člena rodiny. Když v roce 1938 pohraničí obsadily německé oddíly, 
starý Bohjouzl si oblékl sváteční kabát, na který navěsil svá vyznamenání 
z rakouských válek, postavil se na svůj čistě vymytý zednický kalvas 
a salutoval. Velitel oddílu mu vzdal čest, jako kdyby to byl vrchní velitel 
a vojenská kapela mu zahrála pochod. Když paní zemřela, o vdovce se 
starali sousedé, on však zanedlouho také zemřel. Ještě dlouho po jejich 
smrti v zahradě rozkvétaly kaštany a koberce květů. Po roce 1945 byl 
domek stržen a stromy vykáceny. Přece však tu a tam nějaké kaštany 
zůstaly, které v obci vysázel.

Fotografi e z místa, kde stával domeček U Bohjouslů. Byli to sousedi autora publikace a Hanslovští se také 
o vdovce Antona Prulla později starali.

Starosti obecních otců
Můstek přes výpust z rybníka Feyrar byl kdysi kamenný a protože byl 
už podemletý, hradecká vrchnost nechala v roce 1839 postavit můstek 
dřevěný. Ten však už za pár desítek let byl shnilý a obec dostala přípis od 
okresního úřadu, že tento můstek se nachází na katastru Dolní Radouně, 
je tedy obec povinna ho opravit. To se nestalo, i když četnictvo pohrozilo 
pokutou. Dne 14. listopadu 1862 podal udání lékař, pan Friedrich Budil 
z Hradce, že se mu na můstku probořil kůň. Okresní úřad pohrozil sta-
rostovi pokutou 20 fl orinů (francouzské označení rakouského zlatého), 
jestliže nedostane příští den zprávu o stavu mostu. Druhý den přišla 

zpráva od starosty, že s opravou se započalo, okresní úřad však hrozbu 
zopakoval. Dne 26. listopadu 1862 byl můstek opraven.

Žitná pálenka
U Neuhüttlerů: obchod koloniálním zbožím vedl také žitnou pálenku, 
která byla tehdy velmi oblíbená. K nalévání však povolení neměli. Zákaz-
níci si však věděli rady. Koupili si láhev a vedle u Neuhüttlerů v kuchyni 
ji vypili. Protože mezi zákazníky byli i členové obecního zastupitelstva, 
často se tam v kuchyni řešily i obecní záležitosti. Účastníkům těchto se-
zení musel stát po boku dobrotivý anděl strážný, protože vedle cesty tekl 
potok, který býval často rozvodněný a cesta neprobíhala bez nehod.

V letech 1912–1919 byl starostou Johann Pfauser, Schuler po chalupě, 
na úřadech si ho velmi vážili a ten sjednotil obec, aby myslela „my“. Říkal, 
že z Dolní Radouně udělá vzorovou obec. Měl rád žitnou a když jednou 
večer šel domů z hospody, přistál měkce v příkopu u cesty, vstát ne-
mohl, ale ještě vedl komunální politiku a prohlašoval, že Wenkerschlag je 
vzorová obec.

Johann Pfauser, starosta 1912–1919

Sedlák Bartl-Neuwirt měl také slabost pro žitnou. Jeho manželka dělala 
co mohla, aby ho od jeho návyku odvrátila, ale on byl mazaný. Láhev si 
schoval ve stráňce u cesty v díře v zemi. Vždycky když jel kolem, zastavil 
a mohutně si loknul. Jeho kůň to věděl a na tom místě vždycky sám 
zastavoval. Není známo, jestli jeho předčasné úmrtí zavinila žitná. Jeho 
vdova musela dvůr prodat kvůli velkým dluhům.

Předtím, než se mléko začalo svážet autem z Horní Pěné (Oberbaum-
garten), odvážel konve s mlékem svým koňským povozem Josef Anderl, 
Bilwachs po chalupě, do Horní Pěné, kde bylo mléčné družstvo. V zimě, 
aby se trochu zahřál, zdržoval se často v hospodě „U tří sedláků“. Žitné 
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pálence nemohl odolat, proto si jednou v létě nechal u obchodníka 
Lukše, Stosswebera po chalupě, naplnit svůj soudeček. Na cestě domů 
míjel pivnici a dostal žízeň. Protože se soudkem pálenky nemohl do hos-
tince, schoval si ho v blízkém žitném poli do mandele. Ovšem netušil, že 
z dálky ho pozoroval Herschl, vlastním jménem Johann Reisner společně 
s Karlem Kräuterem. Když si Bilwachs dával nalít druhé „hradecké od 
sudu“, pro soudek si do žitného mandele došli, obsah vypili a doplnili 
vodou. Pozdě večer si Bilwachs spokojeně soudek odnesl domů.

Druhý den ráno si nemohl otec Karla Kräutera vysvětlit, proč jeho syn, 
společně s Herschlem spí ve stodole na seně a přes veškerou námahu se 
nemohou postavit na nohy. Bilwachs by o tom byl něco věděl, ale toho 
se nikdo neptal.

Chudobinec
Číslo 26 byl chudobinec. Byl postaven v roce 1912, protože už byl 
potřebný. Do té doby sloužily přádelny jako přístřeší pro chudinu. Když 
někdo přišel na mizinu, zemřel živitel rodiny nebo se dostal se na šikmou 
plochu, byl poslán na domovskou obec „per Schub“ (česky se říkalo 
„šupem“).

Dokladem pro obec byl domovský list. Dne 3. prosince 1863 uzákonil 
císař pravidla pro sociální péči. První věta zní: „Domovské právo v obci je 
právo na nerušený pobyt a péči v chudobě.“ Dále se uvádí že „domovské 
právo se zakládá narozením, sňatkem, přijetím do domovního společen-
ství nebo dosažením veřejného úřadu. Smrt manžela, otce nebo matky 
nemění nic na domovském právu dítěte.“ V roce 1899 bylo dvakrát tolik 
chudých podporováno z obecní pokladny než v roce 1894. Dnes už 
není možné zjistit, jak a kde bydleli ti lidé, o které se obec byla povinna 
postarat. Nový chudobinec byla účelová stavba o dvou velkých míst-
nostech pro rodiny s mnoha dětmi a pěti malých pro jednotlivé osoby 
nebo manželské páry. V budově byl jen jeden záchod a na chodbě byl 
vodovod. V malých místnostech byli staří lidé, z nichž většina neměla 
žádný důchod a byli odkázáni na dobročinnost. Lidé z velkých místností 
sloužili jako zásobárna pracovních sil pro sedláky.

Autor kamarádil s jedním klukem z chudobince a od jeho babičky 
vždycky dostal kousek sekané. Jednou to řekl matce a ta mu zakázala 
tam chodit a cokoliv od zmíněné babičky jíst. Základem sekané prý 
bylo psí a kočičí maso. Čtyřicet let po vyhnání se autor setkal s jiným 
kamarádem z chudobince, Josefem Kandlem, a dohodli se, že společně 
napíšou knihu o svých předcích a o vesnici. Bohužel krátce poté Josef 
Kandl zemřel. Pro svou rodinu a své přátele napsal „českou knihu“, ve 
které vypráví o svém dětství a celém životě. Vyznává se ze své lásky 
k rodné vesnici, obzvlášť rád vzpomíná na školu, obecní les, cestu do 
Hradce přes Radouňku, na Drahýšku, kde pracovala jeho matka po smrti 
otce, mlýn svého dědečka v Lodhéřově, kostel a hlavně na nezapome-
nutelného lodhéřovského faráře Johanna Kramlera.

Poslední cesta
Mrtví se vozili na hřbitov do Lodhéřova na selském voze, v zimě na 
saních. Na konci obce u Multererova mlýna byla kaplička a tam byla 
zastávka, kde se mrtvý se loučil s obcí. Zvykem bylo, že z každého domu 
někdo přišel na pohřeb. Když zemřel muž, bylo víc mužů, když zemřela 
žena, bylo v pohřebním průvodu víc žen. Když přišel průvod ke hřbitovu, 
rakev byla přenesena na máry a lidé stáli tiše kolem, dokud nepřišel farář 
a nezačal obřad. Na rouchu faráře se poznalo, jestli se jedná o pohřeb 
první, druhé nebo třetí třídy. Kostelní sbor přišel v malé sestavě, výjimku 
tvořil pohřeb první třídy. Jedno se muselo Lodhéřovu nechat. Jejich 
pěvecký sbor byl prvotřídní.

Cesta ke kostelu byla ve špatném stavu, protože obecní otcové nedali na 
opravu ani jeden jediný červený halíř. Lidé se obávali, že rachocení vozu 
na té špatné cestě bude rušit jejich klid v rakvi. Vdova po vrchním učiteli, 
Rozálie Jandová, darovala ve dvacátých letech 1000 korun, aby mohl být 
zakoupen pohřební vůz, černě lakovaný, ozdobený stříbrnými olivovými 
ratolestmi, s odpérovanými osami.

Kaplička na konci obce u Multererova mlýna (čp. 38), kde se mrtví loučili s obcí.

Tradované názvy gruntů a chalup podle čísla 
popisného
1 – Traschhof | 2 – Holzmühle | 4 – Hegerhaus Waschler | 5 – Edel-
mann | 6 – Führer | 7 – Tischer | 8 – Holder | 9 – Frühbauer | 10 – Kröpfl  
| 11 – Schöberl | 12 – Kratschner | 13 – Schieferhüttier | 14 – Schiefer | 
15 – Fuger | 17 – Fugerzimmermann | 18 – Bataln | 19 – Ousoga | 20 – 
Oberblahe | 21 – Hauswogner | 22 – Tischlermühle | 23 – Boschmied | 
24 – Demaln | 25 – Wochterschuster | 26 – Armenhaus | 27 – Lukschn 
| 28 – Rauschnhüttler | 29 – Rausch | 30 – Oltrichter | 31 – Migl | 33 
– Tounes | 34 – Gossnschneider | 35 – Jirgalweber | 36 – Feichtl | 37 – 
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Jirgal | 38 – Multerermühle | 39 – Houns | 40 – Multerer Haarstube | 42 
– Wurschag | 43 – Krise | 44 – Miksch | 45 – Stefane | 46 – Bartelmichal | 
47 – Madl | 48 – Korla | 49 – Schollerweber | 50 – Gower | 51 – Scholler 
| 52 – Schollerschneider | 53 – Schuler | 54 – Luisn | 55 – Steinhauser | 
57 – Berewogner | 58 – Jogla | 59 – Simonhüttler | 60 – Tschasni | 61 – 
Schmied | 62 – Simou | 63 – Gospern | 64 – Matouschnschneider | 65 
– Jandl | 66 – Jalahüttler | 67 – Neuwirth | 68 – Burgrosl | 69 – Reisner | 
71 – Maurerschuster | 72 – Unterblahe | 73 – Jagal | 74 – Paulemadl | 75 
– Uitz | 76 – Janke | 77 – Peterl | 78 – Anderl | 79 – Alwert | 81 – Stettner 
| 82 – Bilwachs | 83 – Sehner | 84 – Wogner | 85 – Gröger | 86 – Hoider 
| 87 – Peterlschneider | 88 – Oundresch | 89 – Barteldemal | 90 – Lam-
peitl | 96 – Neuhüttler | 97 – Bohjousl | 98 – Wenzge | 100 – Hansaln | 
104 – Fichtnmoz | 105 – Stroßweber | 106 – Jankeschneider | 107 – Lenz 
| 108 – Anderlerhüttler | 109 – Uitznhüttler | 110 – Schuler Schmittn | 
114 – Frühbauernzimmermann | 115 – Hanesn | 116 – Hüttnwerdl | 118 
– Hüttentoune | 119 – Schramhauser | 120 – Bräuer | 121 – Leitschneider 
| 122 – Schule | Kirche | Feuerwehrhaus | 123 – Schirmer | 124 – Hüttn-
luisn | 125 – Gmoaschuister | 128 – Schollerwogner | 129 – Binder | 130 – 
Tutter | 131 – Kandl | 132 – Ziagla | 134 – Gmoatischler

Na této mapě vesnice naleznete i zaniklé domy. 

Zde jsou pokusy o spasování mapy domů se současnou leteckou 
mapou. 

Horní část

Střední část
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Osobní blog na iDnes.cz

Osobní blog na Aktuálně.cz

Pavarottiho nekrology: 
příliš bombastických superlativů
http://urban.blog.idnes.cz

Publikováno 11. září 2007. Na IDNES.CZ přečteno 3386krát

Nekrolog The Sydney Morning Herald

Předevčírem (6. 9. 2007) zemřel Luciano Pavarotti. Měl jsem ho rád, ale 
k napsání tohoto textu mě přiměla skutečnost, že nesdílím hodnocení 
jeho umělecké osobnosti, které je v těchto dnech slyšet ze všech stran. 
Nekrology jsou plné bombastických superlativů, ale mně vyvstává na 
mysli citát Kurta Adlera, sbormistra a dirigenta Metropolitní opery v New 
Yorku: „Mnozí instrumentalisté a zpěváci staví sami sebe do popředí. 
Přestože to mohou být silné osobnosti a mistři svého žánru, ještě bych 
je nenazval skutečnými umělci. Skutečný umělec totiž musí být pokorný. 
Samolibost byla jádrem mnoha virtuózních kariér, ale byl to také konec 
ryzího uměleckého růstu.“21

Také se mi v této souvislosti vnucuje srovnání následujících dvou osob-
ností – Pavarottiho a Louise Armstronga. Proč zrovna těchto dvou? Oba 
měli od přírody výjimečné hlasy – fascinující, nezaměnitelné, jedinečné. 
Ale když si je poslechneme, zjistíme, že v jejich uměleckém projevu je 
významný rozdíl, a není to jen otázka žánrů nebo polohy hlasu. Podle 
mě pro Armstronga platí, že zdrojem jeho uměleckého projevu je cosi 
autentického, co by asi Adler nazval vzpourou proti nepřízni osudu. 
V takových osobnostech vidí velké umělce, kteří se stali tím, čím jsou, 
zdoláním zdánlivě nepřekonatelného protivenství. Uspokojení podle 
Adlera není dobrý podnět k umění.

Pavarotti byl nepochybně výjimečný zpěvák. Možná milý a příjemný člo-
věk. Určitě méně konfl iktní než jeho rodák Franco Corelli, který oblažoval 
operychtivé obecenstvo generaci před ním. V době dnešní popkultury 
Pavarotti uměl ty nejvděčnější árie z oper naservírovat masám, což se 
dnes chválí jako popularizace vážné hudby. Je to ale také určitě výhodný 

21 Adler, K.: The art of accompanying and coaching. Minneapolis, University of Minnesota Press 1965, 
s. 182.
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byznys, když se autoři těchto skladeb nemusejí žádat o svolení interpre-
tovat jejich díla ani jim platit. Dokonce si můžete vybrat, že si vezmete, 
obrazně řečeno, z písničky jen chytlavý refrén. 

Ještě bych ke srovnání přibral jednu hudební osobnost – Boba Dylana. 
Dylan na rozdíl od předchozích dvou umělců hlas od Boha neměl (ně-
kdo dokonce řekl, že mňouká), ale přesto měl co říct milionům lidí a jeho 
autentický hudební projev je dodnes strhující.

Myslím si, že Adlerův text o motivaci k uměleckému projevu, který 
napsal před více než čtyřiceti lety, je hodně nadčasový.

Zeman chce být 
nástupcem Klause
http://urban.blog.idnes.cz

Publikováno 18. září 2007. Na IDNES.CZ přečteno 1323krát

V úterý (18. 9. 2007) se objevila v médiích zpráva, že Miloš Zeman vyzývá 
spřízněné zákonodárce, aby volili prezidentem Václava Klause. Vnímám 
to jako snahu Zemana zajistit si podporu ve volbě prezidenta po uply-
nutí Klausova druhého volebního období. Vypadá to, že si za pět let zase 
budou měnit funkce a éra prvních nechvalně proslulých postkomunis-
tických elit se nám prodlouží o dalších deset let.

Zeman je ročník 1944. Letos je mu 63 let, v době volby Klausova ná-
stupce mu bude 68. Určitě bude ve hře, pokud mu vydrží zdraví a ještě 
pár let bude o sobě dávat vědět. Přímá volba prezidenta by mohla být 
šance, jak se tomuto velice pravděpodobnému scénáři vyhnout.

Klausova medaile od Putina, 
který vyhrožuje naší zemi 
odvetou
http://urban.blog.idnes.cz

Publikováno 2. listopad 2007. Na IDNES.CZ přečteno 1022krát

Ve čtvrtek 1. 11. 2007 zveřejnila ČTK zprávu, že prezident Václav Klaus 
je mezi zahraničními rusisty, které ruský prezident Vladimir Putin 

vyznamenal Puškinovou medailí. Má to být ocenění za „velký příspěvek 
k šíření a výuce ruského jazyka, uchovávání kulturního dědictví 

a sbližování a vzájemnému obohacování kultur národů a národností“. 
Třesky plesky.

Prezident našeho státu se tak dostal do společnosti prezidentů Guyany, 
Mongolska a Chorvatska a tří nejvyšších čínských komunistických 
prominentů.

Zkuste si tipnout, jak prezident zareaguje:

a) Zdvořile poděkuje a přizná, že se naučil rusky jen proto, že byla ve 
škole povinná. A jelikož se svými schopnostmi rád chlubí, mluví s cizími 
státníky v jejich mateřštině.

b) Celý se rozněžní a bude vysílat vděčné myšlenky bývalému členovi 
KGB a KSSS Vladimiru Vladimirovičovi, poté mu pošle servilní poděko-
vání.

c) Zdvořile odmítne s tím, že momentálně nemůže přijmout poctu od 
představitele státu, který naší zemi vyhrožuje.

d) Uvědomí si, že Rusové podobně podkuřovali už v roce 1943 Bene-
šovi a jaké to mělo následky. Zdvořile poděkuje, ale na jeho jednání to 
nebude mít žádný vliv.

Nápověda:
Proč by Václav Klaus NEMĚL být znovuzvolen prezidentem
http://wikikomentar.respekt.cz
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Hned dvakrát vyrušili Klause 
z jeho snění o vlastní velkoleposti
http://urban.blog.idnes.cz

Publikováno 13. říjen 2007. Na IDNES.CZ přečteno 1450krát

Al Gore a Peter Grünberg

Nobelův výbor hned dvakrát vyrušil Klause z jeho snění o vlastní vel-
koleposti. Nobelovu cenu za fyziku letos získal sudetský Němec Peter 
Grünberg z Plzně a nobelovu cenu míru zelený aktivista Al Gore.

Pro nacionalistického populistu Klause už byla velká rána, když zjistil, 
že jeho Češi chtějí do Unie. Nyní dokonce plzeňští radní chtějí svého 
slavného německého rodáka poctít čestným občanstvím. Co kdyby ně-
kdo nakonec chtěl, aby se mu prezident omluvil, že mu tento stát upřel 
rok základního vzdělání, než ho jako viníka českého utrpení za druhé 
světové války vystěhoval za hranice!

To je ale mrzuté!

Klaus zklamán eurooptimismem svého národa jako správný narcista 
zamířil výš – k planetárním problémům. Vystoupil ze svého zahnojeného 
dvorka a jal se poučovat svět. Svět je ale větší a nemá pochopení pro 
vyšinuté osobní ambice představitele nějaké enklávy uprostřed Evropy.

Proč mě tak bere Dylan, 
Armstrong, Bokovka a americká 
kultura vůbec
http://urban.blog.idnes.cz

Publikováno 6. listopad 2007. Na IDNES.CZ přečteno 1192krát

Symbol svobody

Proč mě tak bere Dylan, Armstrong, Mark Twain, Forrest Gump, Bokovka 
a americká kultura vůbec? Formulovat odpověď na tuto otázku je pro 
mě samotného dost těžké, ale už bych na to sám rád přišel.

Znáte ten vtip, jaký je rozdíl mezi jogurtem a USA? „V jogurtu se za měsíc 
vyvinula kultura.“

Člověk se zasměje, ale pak si vzpomene na strastiplné cesty lidí za 
svobodou, dětské hrdiny Toma Sawyera a Huckleberryho Finna, divoký 
západ, swing, jazz, blues, gospel, country... Na tu spoustu geniálních věcí 
a lidí z Evropy, která našla naplnění teprve na americkém kontinentu. 
Tam je totiž centrum naší západní civilizace a my v Evropě jsme na jejím 
okraji, přestože odtud tyto věci a lidé pocházejí.

Evropa kulturně skomírá a fyzicky vymírá. Potácíme se mezi pomníky 
někdejší slávy „Středozemě“, ale lodě odplouvají na „Západ“. Poválečná 
kultura Evropy je temná. Je v ní cítit zatuchlost z malosti poměrů, ozvuky 
nevyhnutelných osudových ran jejích dějin. Nezpracovává žádná velká 
morální témata, která by ústila v blahodárné vykoupení a osvobození. 
Její kultura je provinční, přestože její hrdinové jsou skuteční. Pouze končí 
zase v bahně malých poměrů. Kultura Evropy pláče nad vlastní malostí, 
nebo se jí vysmívá. To, že někdejší sláva Evropy pominula, si uvědomuje 
snad každý.

Když se chci dozvědět, jak si stojí zápas dobra se zlem, musím se podívat 
za oceán. „A o tom to asi celé je.“
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Obchod za zády ODS: Zvolení 
Klause za příští volbu Zemana
http://urban.blog.idnes.cz

Publikováno 19. prosinec 2007. Na IDNES.CZ přečteno 1284krát

Je s podivem, že média přehlížejí důležitý aspekt prezidentské volby. 
Miloš Zeman dělá vše pro to, aby nyní pomohl Václavu Klausovi k jeho 
znovuzvolení. S velkou pravděpodobností to nebude dělat nezištně, 
nýbrž proto, aby byl za pět let zvolen Klausovým nástupcem. V půli září 
(18. 9. 2007) se objevila v médiích zpráva, že Zeman vyzývá spřízněné zá-
konodárce, aby volili prezidentem Klause. Nyní (17. 12. 2007) se objevila 
v HN zpráva, že Miroslav Šlouf, nejbližší spolupracovník Zemana, jedná 
s komunisty o podpoře Klause.

Hospodářské noviny citují Davida Ratha: „Ze strany komunistů je to 
licitování jako na arabském bazaru. S komunisty už teď běží velmi čilé vy-
jednávání o podpoře Václava Klause, mám pocit, že Miroslav Šlouf, který 
také jednání vede, už nějaké jejich hlasy má.“

V půli září jsem už v blogu psal, že vnímám snahu Zemana zajistit si pod-
poru ve volbě prezidenta po uplynutí Klausova druhého volebního ob-
dobí. Opravdu to vypadá, že si za pět let zase budou měnit funkce a éra 
prvních nechvalně proslulých postkomunistických elit se nám prodlouží 
o dalších deset let. Zeman totiž není tak starý, aby to nebylo reálné.

Jelikož se slíbená přímá volba prezidenta nekoná a prezidentství je před-
mětem obchodu, je třeba vzkázat poslancům za ODS, že se tu obcho-
duje za jejich zády. Zvolení Klause za příští volbu Zemana.

Komu se představa Zemana na Hradě nelíbí, má svaté právo odmítnout 
volit Klause.

Bohumil Doležal je nekorektní
http://urban.blog.idnes.cz

Publikováno 10. leden 2008. Na IDNES.CZ přečteno 1634krát

Před chvílí mě dost nadzvedl článek Bohumila Doležala v LN „Prezident-
ská kampaň je nesmysl“, kde tvrdí, že Švejnarův způsob kampaně je 
vlastně nekorektní, když se snaží přiklonit si na svou stranu veřejnost. 
Hovoří o tom, že poslanci a senátoři mají od veřejnosti k volbě mandát, 
že ho získali ve volbách a kampaň by se tedy měla obracet k nim.

Článek na mě působí jako snaha upoutat na sebe pozornost prostřed-
nictvím kontroverzní myšlenky. Nebo že by si za to autor nechal platit, 
podobně jako se píšou na zakázku „odborné“ články hanící konkurenční 
výrobek? Peníze se hodí, když je člověk na volné noze. Nebo se snad 
panu Doležalovi stýská po dávno ztraceném místě placeného poradce 
Václava Klause? Buď jak buď, článkem určitě sleduje spíš vlastní pro-
spěch, než snahu dobrat se pravdy.

Nemyslím si, že by měl tak krátkou paměť, aby nevěděl, že všechny 
strany šly do voleb s programem umožnit občanům přímou volbu 
prezidenta. To se ovšem nestalo, proto mandát „našich“ zástupců volit 
podle svého uvážení je více než diskutabilní. Mandát získaný ve volbách 
za sliby, které jsem nesplnil, je setsakramentsky zpochybnitelný. Pamatuji 
si, že pan Doležal totožnými argumenty, jaké uvedl v tomto článku, 
kdysi znevažoval význam demonstrací studentské iniciativy „Děkujeme, 
odejděte“. Nápad přepočítávat množství demonstrantů na náměstích na 
poslanecké mandáty je opravdu velmi účinný způsob jak selsky uvažu-
jícímu člověku zpěnit v žilách krev. Nejednomu se pak vybaví myšlenka 
na defenestraci jako na to nejlepší z českých politických tradic.

Je-li něco nekorektního na dění kolem volby hlavy státu, pak je to ne-
respektování vůle veřejnosti volit prezidenta přímo a následné kupčení, 
uplácení, možná i vydírání jednotlivých volitelů a stran, aby se přiklo-
nili tam či onam. Jestliže Švejnar má k dispozici jen své ideály a šarm, 
kterými může oslovit to dobré, co ještě v poslancích a senátorech dřímá, 
Klaus a jeho klaka pokračuje v praktikách, které s demokracií mají málo 
společného.

Zmínil jsem tady iniciativu, která před lety usilovala o to, aby Klaus se 
Zemanem už konečně táhli k čertu. Dovolím si znovu upozornit, že se 
dnes kupují hlasy pro Klause za příští volbu Zemana prezidentem. Opo-
zičněsmluvní dvojčata, jak je nazval jeden známý blogger, si zase budou 
měnit funkce.

DĚKUJI, NECHCI A DOUFÁM, ŽE NEJSEM SÁM.

Související články:
Bohumil Doležal: „Prezidentská kampaň je nesmysl“
Josef Jařab: „Putinův evropský spojenec Klaus“
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„Kdo volí sedmičku, má prázdnou 
ledničku“, ale časy se mění
http://urban.blog.idnes.cz

Publikováno 7. únor 2008. Na IDNES.CZ přečteno 962krát

Řekl jsem si, že těch úvah na společensko-politická témata bylo až moc, 
ale pár nezodpovězených otázek a dojmů nad hromadou potištěného 
papíru... přece jen mi to nedá. Člověk si klade otázky, na které v tom 
dnešním předvolebním mumraji jen těžko hledá odpovědi. Novináři 
mají plné ruce práce, je co psát a nemusejí při tom moc myslet. Každý 
den se něco semele a než to člověk naklove do počítače, jednoho to 
unaví.

Tak jsem se například nedozvěděl, co vlastně Klause vede k tomu 
zarputile bojovat za českou měnu proti evropské, „i kdyby jsme měli být 
obklopeni eurozónou“? Odpoví mi někdo, nebo mě nechá domýšlet, 
co si vydělá spekulant, když bude mít spolehlivé zprávy z České národní 
banky, jejíž vedení jmenuje dobrý známý prezident?

A co když Nečas s Topolánkem chtěli využít Švejnarovo úsilí o stabilní 
Euro k tomu, aby obvinili eurolobbisty ze zkorumpování volitelů z vlast-
ních řad? Není teď Topolánek vzteklý na naivního Bursíka, že mu chce 
koukat do karet, když se chystá hrát betla o nezvolení Klause?

Napadají mě i další:

Co všechno může zařídit Putinův spojenec jako prezident předsedající 
země EU?

Jaká dobra čekají v budoucnu Klause za jeho služby Moskvě? Bude 
následovat Schrödera?

Je Klausovo tažení proti zastáncům ohleduplnějšího přístupu k život-
nímu prostředí pouze výrazem narcistické touhy být výjimečný, nebo je 
v tom kalkul, o kterém se něco dozvíme až s odstupem?

Musím se také svěřit se silnými dojmy nad tím, jak se v médiích vyjadřo-
val lid, zda chce Klause, nebo Švejnara.

Pro Klause se vyjadřují většinou ti, kterým se dnes daří dobře – prore-
žimní podnikatelé nebo lidé, kteří v Klausově době dosáhli nějakého 
postavení ve státní sféře, umělci, co symbolicky nebo ve skutečnosti hrají 
na modré housle, sportovci, kteří jsou na vrcholu kariéry a spojují svůj 
úspěch s dnešní dobou. (U těch bude zajímavé sledovat jejich postoje, 
až jejich jepičí sportovní vrchol opadne.) Pak jsme mohli zaznamenat vý-
roky akademických pracovníků. Na nezávislé myslitele byly jejich výroky 
dost slaboduché a některé vysloveně komické, například když jihočeský 
teolog Skalický upřednostňoval Klause proto, že se s ním osobně setkal 
a že mu Klaus pochválil práci. Před pár dny jsem se chtěl v krátké úvaze 
zamyslet nad postoji představitelů akademických elit, ale naštěstí mi to 
doma rozmluvili. Jsou totiž totožné se společností a ničím nevynikají.

„Kdo volí sedmičku (dnes Švejnara), má prázdnou ledničku!“ znělo 
jedno posměšné heslo někdejších odpůrců OF a politických změn po 
listopadu 1989. Kdo zažívá úspěch v té které době, má odpor ke změně. 
Někteří by možná i dnes byli schopni povolat ozbrojené složky, aby 
nám Klause na Hradě ochránily, ale naštěstí pro jiné časy se mění. Dříve 
nebo později Klaus prezidentem nebude, ovšem bylo by lépe, aby lidé 
prozřeli, dokud nezačnou senilnět, abychom tu pak neměli armádu 
agresivních důchodců, kteří nedají dopustit na zakladatele samostat-
ného českého státu.

Pro Švejnara se také vyjadřují úspěšní lidé ve všech výše zmíněných kate-
goriích (neúspěšnými lidmi většinou tisk pohrdá), ale zřejmě si pokládají 
i otázky typu: „Sice se mi daří, ale bude se dařit i mým dětem? Nemohlo 
by se mi dařit lépe? Jaké ideály tady vlastně Klaus představuje?“

A co znamená Švejnar pro mě osobně? Ve srovnání s Klausem vypadá až 
příliš dobře. Ale jinak je to jen schopný a úspěšný syn svého bezbožného 
národa – osobnost bez spirituality. Jako člověk vnímavý k důležitým 
věcem a snahou s něčím pohnout kupředu by byl vítanou změnou, ale 
jeho význam pro společnost by se neměl přeceňovat.

Přijíždí Bob Dylan
http://urban.blog.idnes.cz

Publikováno 2. duben 2008. Na IDNES.CZ přečteno 967krát

Bob Dylan www.dylanstubs.com

„Mý jméno nic neznamená, ještě míň záleží na mým věku. Kraj, odkud 
pocházím, se nazývá Středozápad, tam mě naučili, že mám ctít zákony 
a že země, ve který žiju, má Boha na svý straně.“ Jak by se dal představit 
autor tohoto textu, který přijede 9. června 2008 do Ostravy?
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Bob Dylan se narodil 24. května 1941 v Minnesotě. Pocházel z židovské 
rodiny a svůj vztah k vlastní rodině charakterizoval slovy, že měl pocit, 
jako by se narodil cizím rodičům. O otci hovořil jako o prostém, avšak 
dobrém muži. Rozhodně se nedá říct, že by měl ke své původní rodině 
špatný vztah, ale toužil se brzy osamostatnit a vymanit z ubíjejícího pro-
středí hornického maloměsta. Jako dítě prý snil o tom, že umírá v nějaké 
hrdinské bitvě a původně toužil studovat prestižní vojenskou školu ve 
West Pointu, kam se ovšem neměl šanci dostat.

Už na střední škole se začal věnovat hudbě. Poté se zapsal na univer-
zitu v Minneapolis, ale nechodil na přednášky. Po roce odešel do New 
Yorku, kde se protloukal jako muzikant po barech a nočních klubech 
v umělecké čtvrti Greenwich Village. Seznamoval se s umělci, hodně 
četl a studoval po knihovnách. Ve svých pamětech vypočítává mnoho 
zdrojů, které ho v té době formovaly. Velkou inspirací pro něj bylo dílo 
Woodyho Guthrie, folkaře, o jehož písních prohlásil, že se podle nich 
můžete naučit žít.

Měl touhu se svou hudbou prorazit a snad i měnit svět k lepšímu. Zprvu 
písně přejímal, později začal psát své vlastní texty. Na své okolí však 
působil jako podivín. Zlom nastal ve chvíli, kdy v New York Times vyšel 
článek s recenzí jeho koncertu od Roberta Sheltona (29. 9. 1961). Poté 
ho oslovil producent a obdivuhodný člověk John Hammond s nabídkou 
smlouvy s nahrávací společností Columbia.

Dylan psal výjimečné texty a záhy byl považován za génia. Jeho písně 
refl ektovaly atmosféru smutné doby první poloviny šedesátých let 20. 
století. Dokázal prý formulovat to, co mnozí cítili, ale nedokázali vyjádřit. 
Jeho texty měly silný morální a duchovní rozměr, ale často byly chybně 
vykládány jako politické pamfl ety. Když v roce 1964 přebíral cenu Toma 
Painea od National Emergency Civil Liberties Committee, končil svoji řeč 
slovy: „Pro mě neexistuje černá a bílá, ani napravo a nalevo, ale jenom 
nahoře a dole. Dole znamená při zemi, ale já mířím nahoru, aniž bych 
myslel na něco tak triviálního, jako je politika.“ Jeho přítel Allen Ginsberg 
to komentoval slovy: „Dylan vyskočil na svoje hubený nožičky a dal všem 
na srozuměnou, že není politická fi gura ani poskok levice, ale nezávislý 
písničkář, čímž naštval všechny, kteří z něj chtěli mít cvičeného tuleně.“

Dylan se ohrazoval proti všem nálepkám, které mu média dávala. 
Politického života se neúčastnil a jeho přátelé ho dlouho považovali 
za politicky naivního. Dylan s odstupem považuje za paradox, že byl 
označován za mluvčího generace květinových dětí, se kterou neměl 
téměř nic společného. Jeho ideálem byl spořádaný rodinný život, dům 
s bílým plotem, práce od devíti do pěti a oblíbeným politikem konzer-
vativní republikán Barry Goldwater. Dylan je otcem čtyř dětí z prvního 
manželství, které se k jeho velké lítosti rozpadlo. Páté dítě má z druhého 
manželství. Nikdy nebojoval s ideologiemi, ale s nespravedlností. Viděl 
věci prostým způsobem a i jeho civilní projev je přímý, až syrový. Mnoho 
umělců by mohlo vyprávět o krizi, kterou museli projít, když se svou 

tvorbou vymezovali vůči ideologiím, které přicházejí a odcházejí, protože 
časy se mění.

Dylanova umělecká tvorba je nadčasová, zdůrazňuje duchovní a mravní 
hodnoty, čerpá z bohatství americké lidové hudby a často je označo-
vána za projev ducha autentické Ameriky. V uměleckém vývoji si Dylan 
šel vždy za svým. Nedal se ovlivnit nepochopením publika a byl schopen 
koncertovat před bučícím davem. Už téměř půl století inspiruje miliony 
lidí na celém světě. Ovlivnil mnoho umělců a hudebních směrů.

Kde můžete o Bobu Dylanovi získat věrohodné informace:

   
Bob Dylan: No Direction Home. DVD dokument USA, 2005, 201 minut. Režie: 
Martin Scorsese.
Bob Dylan: Don‘t Look Back: Deluxe Edition (2 Disc Set). DVD dokument USA, 148 
minut. Režie: D. A. Pennebaker.
Bob Dylan: Kroniky, díl první. Nakladatelství Argo, 2005, 271 stran.
Bob Dylan: Lyrics/Texty 1962-2001. Kalich 2007, 960 stran.

Ještě jsem neumřel. Bob Dylan
http://urban.blog.idnes.cz

Publikováno 11. červen 2008. Na IDNES.CZ přečteno 1851krát

Bob Dylan v Ostravě, 2008

Podobný vzkaz kdysi napsal Dylanovi na lístek Woody Guthrie, písnič-
kář, který se stal legendou už za svého života. Stejnými slovy by se dal 
charakterizovat i Dylanův koncert v ostravské ČEZ Aréně 9. června 2008. 
Sedmašedesátiletý Dylan odehrál 17 písní ze svého bohatého reper-
toáru.

Seznam odehraných písní:
Stuck Inside Of A Mobile With The Memphis Blues Again



www.neuhaus.cz

46

Te
xt

y 
z 

bl
og

ů
Texty z blogů

If You See Her Say Hello
Just Like Tom Thumb‘s Blues
Rollin’ And Tumblin’
Moonlight
Watching The River Flow
Desolation Row
Things Have Changed
Tryin’ To Get To Heaven
High Water
Beyond The Horizon
It’s Alright, Ma (I’m Only Bleedin’)
When The Deal Goes Down
Highway 61 Revisited
Ballad Of A Thin Man

Přídavky:
Thunder On The Mountain
All Along The Watchtower

Jel jsem na jeho koncert asi 400 km. Myslím, že on to měl z Varšavy 
se svojí suitou podstatně dál. Proto se na něj nezlobím, že nastoupil 
na pódium po 20. hodině, když jsem se navíc na internetu předtím 
dozvěděl, že se před 20. hodinou na pódiu neobjeví. Nepatřil jsem proto 
mezi tlačící se dav, ale přišel jsem ve chvíli, kdy moderátor oznamoval, že 
přichází Mr. Dylan. Lístek zakoupený s velkým předstihem mi byl trochu 
na nic, protože na tom místě bych se díval celou dobu na Dylanova 
záda, což neuspokojovalo mou představu o setkání s mocným zdrojem 
mé tvůrčí inspirace. Obkroužil jsem proto celou halu a postavil se dál 
k pódiu, než bych byl, kdybych zůstal na svém zaplaceném místě.

Udělal jsem pár fotografi í mobilem a nahrál jsem celý koncert na 
mobilní záznamník, čímž jsem zřejmě spáchal hrozný zločin. Jelikož je to 
moje vzpomínka na setkání s člověkem, který je současně živou legen-
dou, doufám, že se nenajde žalobce, který by mi ji vyrval, což ostatně 
ani není možné. Vzpomínka je tak silná, že se zaryla hluboko a zmíněný 
záznam brzy nebudu potřebovat.

Dalekohledem jsem sledoval výrazy Dylanovy tváře, jeho hubené no-
žičky rýsující se pod jeho koncertním kostýmem. To jak kroutil chodidly, 
když se soustředil na zpěv a hru na klávesy. Evidentně chtěl potěšit pub-
likum tím, že na řadě míst ve svých písních použil foukací harmoniku, ale 
místní obecenstvo bylo v tomto ohledu více než natvrdlé.

V hale byla tak polovina lidí z patnáctitisícové kapacity. Kdybych to býval 
věděl, vzal bych s sebou svého osmiletéto synka, který moc stál o to 
vidět Boba Dylana. Bohužel se rozhodl až poté, co jsem koupil lístek. 
Třeba by měl i Dylan radost, že má tak zanícené mladé fanoušky. Takhle 
se musel spokojit jen s mým nadšeným hvizdem, který mě samotného 
málem připravil o sluch.

Bobe, ještě neumírej a přijeď zase.

Rudá hvězda nad Betlémem 
a americký radar v Česku
http://urban.blog.idnes.cz

Publikováno 4. červenec 2008. Na IDNES.CZ přečteno 1689krát

Ira Arthur Hirschmann – obálka knihy Rudá hvězda nad Betlémem. Sovětský vliv na Blízkém východě. 
Simon and Schuster

Vím, že už toho bylo hodně napsáno o americkém radaru, ale rozhodl 
jsem se zveřejnit jako příspěvek k tomuto tématu recenzi na knihu, která 
vyšla v New Yorku v roce 1971. Text je součástí přípravy k rozsáhlejší bio-
grafi i neobyčejně zajímavé osobnosti Iry Arthura Hirschmanna (1901–
1989). Rusko na svou imperiální politiku nikdy nerezignovalo a Evropa 
bez Ameriky by pro něj byla snadným soustem, proto jsem jednoznačně 
pro americkou přítomnost na našem území.

Kniha má 192 stran A5 v pevné vazbě s přebalem. Hirschmann ji dělí do 
čtyř částí. V první rozebírá ruské záměry na Středním východě, v druhé 
popisuje strategii zvyšování ruského vlivu v regionu, ve třetí konsolidaci 
dosažených pozic. Čtvrtá část – Rusko vyzývá Spojené státy – působí 
spíše jako epilog, ve kterém Hirschmann apeluje na tvrdý postup 
americké zahraniční politiky vůči Rusku, vypočítává všechny negativní 
důsledky politiky ustupování (appeasementu) a všechny úspěchy, které 
byly v minulosti výsledkem pevného postoje.

Hirschmann v knize hodnotí politické faktory, které dovedly svět na 
pokraj dalšího možného holokaustu: ruské hlasování o Izraeli v OSN, 
suezskou krizi, zákulisí šestidenní války, zápas o moc v oblasti silných 
ropných zájmů, zvyšování sovětských námořních základen a vojenských 
poradců v regionu nebo sovětskou kontrolu nad raketovou základnou 
20 mil od Suezského průplavu. Popisuje kořeny terorismu a jejich ruské 
zázemí i své setkání s teroristy.

Hirschmann zdůrazňuje, že tam, kde Washington zaujal pevný postoj 
proti sovětskému postupu a jejich záměrům, Rusko se stáhlo. Tam, kde 
americká politika zakolísala, Sovětský svaz se důrazně prosadil.
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Jako dobrý přístup uvádí Hirschmann následující příklady:

1. Díky Marschallovu plánu se Trumanovi podařilo Řeky a Turky 
vymanit z ruského vlivu a zastavit v těchto klíčových zemích expanzi 
komunismu.

2. Prezident Eisenhower bezprostředně reagoval na ruskou blokádu 
Západního Berlína okamžitým leteckým mostem, a tak ochránil Západní 
Berlín před komunistickým područím.

3. V roce 1958 prezident Eisenhower a ministr zahraničí Dulles bez 
zaváhání poslali námořní pěchotu k břehům Libanonu, aby učinili přítrž 
plánům osy Moskva-Káhira na ovládnutí nezávislého Libanonu. Výsled-
kem byl nadále nezávislý Libanon.

4. V roce 1962 se prezident Kennedy razantně postavil proti sovětským 
pokusům o umístění řízených střel na Kubě, 90 mil od území Spojených 
států. Moskva se stáhla a odstranila hrozbu.

5. Během šestidenní války preziden Johnson ostře a jasně přes horkou 
linku Moskvě sdělil, kde Spojené státy v arabsko-izraelském konfl iktu 
stojí. Sověti se dovtípili a opustili možnost vojensky intervenovat na 
straně svých arabských spojenců.

6. Prezident Nixon v září 1970 rázně jednal během občanské války 
v Jordánsku, kdy syrské a irácké vojenské jednotky hrozily, že teroristům 
pomůžou ke svržení jordánského krále Husseina. Prezident osobně na-
vštívil jednu z lodí šesté fl otily amerického námořnictva ve středomořské 
oblasti, uvedl do pohotovosti americké výsadkové jednotky v Německu 
a Turecku a vyjádřil pochopení s přesuny izraelské armády k severním 
hranicím s Jordánskem. Kreml se poté stáhl a Irák a Sýrie upustily od 
vojenských operací.

Jako opačné příklady uvádí tyto:

1. Prezident Roosevelt na Jaltské konferenci selhal a nevyjádřil pevný 
postoj vůči Stalinovi. Americké pozice tak zamrzly do studené války.

2. V suezské krizi v roce 1956 Američané selhali v nastolení pevného 
postoje a opustili své přátele. Ztratili vůči Rusku a Egyptu a vzkřísili 
Násira.

3. V roce 1969 USA selhali v Libanonu, když prozápadní země byla 
znovu ohrožena, že vládu nad ní převezmou guerilly vyzbrojené Sověty 
a podporované Egyptem. Výsledkem bylo, že libanonská budoucnost 
visela na vlásku.

4. V roce 1969 Američané přijaly ruský požadavek, aby ostatní velmoci 
mohly mluvit do uspořádání na Středním východě, čímž usnadnili 
Rusům politicky ovládnout tento prostor.

Hirschmann se domnívá, že Rusové se pokoušeli uskutečnit dávný im-
periální sen Kateřiny Veliké o ruském obsazení přístavů ve strategických 
vodách Středomoří.

Kniha obsahuje záznam Hirschmannova setkání s generálem Násirem 22, 
který je snad jediným podobným rozhovorem, který tento zakladatel 
a vůdce arabského nacionalismu poskytl nějakému Američanovi židov-
ského původu.

Kniha Rudá hvězda nad Betlémem představovala ve své době nový po-
hled na náhlou zkoušku jedné z nejproblémovějších a nejneklidnějších 
oblastí na světě.

Zdroj:
Hirschmann, Ira: Red star over Bethlehem: the Soviet infl uence in the Middle East. 
New York, Simon & Schuster 1971, 192 s.

Zatemnila Klausovi rozum 
osobní zášť?
http://urban.blog.idnes.cz

Publikováno 21. srpen 2008. Na IDNES.CZ přečteno 1932krát

Zatemnila Klausovi rozum osobní zášť vůči válečnému reportérovi 
Štětinovi, nebo je skutečně agentem Moskvy? K pochopení šokujícího 
vyjádření prezidenta ČR k válce v Gruzii mám jen dvě vysvětlení, která se 
pokusímkrátce objasnit.

První vysvětlení
Válečný reportér a senátor za zelené Jaromír Štětina zafungoval na 
Klause jako rudý hadr na býka. Byl mimo jiné jedním z deseti senátorů, 
kteří nominovali Jana Švejnara na prezidentský post. Po volbě se veřejně 
vyjadřoval k tématu nekalých praktik Klausova volebního týmu a msti-
vosti Klausových příznivců z řad senátorů. To zmiňuji jen ta poslední 
„nedorozumění“ mezi oběma politiky. Záhy po vypuknutí konfl iktu 
odletěl Štětina do Gruzie, aby podával autentická a nezprostředkovaná 
svědectví o válce. Podle jeho zjištění konfl ikt rozpoutalo Rusko. V Klau-
sově vyjádření „Přestaňme si lhát o Gruzii“ z 18. srpna 2008, tedy po celé 
řadě Štětinových reportáží, se v perexu článku objevuje formulace: „Toho, 
co se stalo v Gruzii, se doslova hrozím. Tím mám na mysli jak věc samu, 
tak to, jak je politicky a mediálně uchopena a interpretována.“ Podle 
mého názoru Štětinovy zprávy vyprovokovaly u Klause toto nevyvážené 
vyjádření, ve kterém obvinil z vyvolání konfl iktu v Jižní Osetii gruzín-
ského prezidenta, gruzínskou vládu a parlament. Jsem přesvědčen, 
že podobná osobní mstivost se u Klause před časem projevila v jeho 
vyšinuté reakci na plánovanou stavbu nové Kaplického budovy Národní 
knihovny. V křesle ředitele Národní knihovny je totiž iniciátor a spo-
luautor výzvy „Děkujeme, odejděte“, která kdysi Klausovi a Zemanovi 
vzkazovala, aby už táhli k čertu i se svojí opoziční smlouvou. Komický 

22 Gamál Abd an-Násir, egyptský prezident (1956–1970)
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obraz prezidenta republiky, který vlastním tělem brání stavbě knihovny 
měl být jednoznačným signálem jeho věrným, že projektu mají dát 
červenou. Zdá se, že po řadě peripetií velkolepý projekt skutečně skončil. 
Samozřejmě nelze pominout počáteční temnou roli Milana Knížáka.

Druhé vysvětlení
Klausovy proruské postoje jsou už dostatečně známé, ale tak jedno-
značně vychýlený názor asi nikdo nečekal. Nedávno jsme se mohli 
podivit Klausově bezvýhradné podpoře americkému radaru navzdory 
agresivním vyjádřením Ruska. Kdyby měl být Klaus skutečně agentem 
Moskvy, musela by být ruská silácká rétorika jen přípravou na agresi 
v Gruzii, kde zřejmě mají reálnou šanci prosadit své strategické záměry.

Stát není naše máma, ale náš 
potenciální kat
http://urban.blog.idnes.cz

Publikováno 25. srpen 2008. Na IDNES.CZ přečteno 1025krát

Na začátku července 2008 jsem uveřejnil článek „Rudá hvězda nad 
Betlémem a americký radar v Česku“, který je upomínkou ruského vlivu 
na blízkém východě v 50. a 60. letech minulého století a jeho imperiál-
ních her. Netušil jsem, že se už za měsíc dočkáme dalšího kola ruské 
velmocenské agrese. Nechci dnes hovořit jen o mezinárodní politice, ale 
především o naší svobodě.

Stav české společnosti a její politické reprezentace, jak ho vnímám, ne-
skýtá mnoho naděje, že bychom si dokázali udržet svobodu, kdyby spo-
jenectví USA a Evropy bylo výrazně oslabeno a někdo k nám chtěl zase 
importovat svůj režim. Navíc primitivní místní antiamerikanismus, jak se 
projevuje v otázce amerického radaru, by byl pro tuto zemi polibkem 
smrti. Chci, aby USA byly v Evropě, protože Evropa je slabá, nejednotná 
a politici mají vratké mandáty. Je tu islámský svět před branami a ruský 
medvěd, co umí kde koho korumpovat. Jestli si Amerika řekla, že je třeba 
si v Evropě prostřednictvím radaru upevnit postavení, pak to jen vítám.

Většina lidí viní z hrůz minulého století zrůdné ideologie, ale já jsem pře-
svědčen, že hlavním motorem tak masivního projevu zla byla existence 
moderního státu. Stát byl efektivním vykonavatelem zločinů nesmírného 
rozsahu, které se v moderních dějinách odehrály. V evropském prostoru 
nikdy nebylo místo pro individuální svobodu jedince bránit se zbraní 
v ruce svůj život, svou rodinu a svůj majetek, stát proto nikdy neměl ve 
svých občanech rovnocenného soupeře. V Evropě máme velkou tradici 
státní byrokratické mašinerie, která v případě uchopení moci bandity 
libovolné provenience, dokáže semlít celou společnost, jako tomu bylo 
u nás celou polovinu 20. století. Stačilo jen, aby státní zaměstnanci plnili 
příkazy nadřízených a bylo možné vše, třeba i odvážet lidi v dobytčácích 
na jatka vyhlazovacích táborů.

Stát není naše máma, ale spíše náš potenciální kat a podle toho bychom 
se měli zařídit. Státní moc ve vztahu ke svým občanům by měla být 
výrazným způsobem omezena a jakoukoli nenápadnou snahu posílit 
moc státu bychom měli vnímat jako vážné ohrožení naší svobody. Jak 
pravil někdejší newyorský starosta William Jay Gaynor: „Dobrý člověk 
v dobrých časech by neměl nastavovat pravidla pro špatného člověka 
ve zlých dobách.“ Slova jako demokracie nebo právní stát se sice hezky 
poslouchají, ale je třeba mít na paměti, že skrytě nemravné ideje mohou 
zblbnout většinu občanů. Záměrně říkám skrytě, protože svůdci se vždy 
prezentovali jako nositelé dobra. Existuje celá řada způsobů jak se zmoc-
nit státu, někdy stačí jen zdevastatované morální klima ve společnosti. 
Nedávná „opoziční“ smlouva například u nás prakticky nastolila vládu 
oligarchie. Doufejme, že pojmy demokracie a právní stát nebudeme 
muset v českém prostředí dávat brzy spíše do uvozovek.

Pokud někomu jde o budoucnost života ve svobodě, měl se zasazovat 
o omezování moci státu a posilování reálné moci jeho občanů. Napří-
klad právo vlastnit zbraň by nemělo být pod žádnými záminkami ome-
zováno. „Pokud se nepoučíme z historie, budeme nuceni si ji zopakovat,“ 
zní dnes bohužel naléhavěji než před měsícem.

Proč Evropané nemají děti? 
Chudoba není tolerována!
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-urban.php

Publikováno 04.09.2008. Na AKTUALNE.CZ přečteno 3180krát

Na IDNES.CZ přečteno 12789krát

Na serveru iDnes se objevila docela bouřlivá diskuse o tom, zda je 
nemravné nemít děti. Roman Joch z Občanského institutu považuje 
v článku „Děti, sobectví a civilizační velezrada“ bezdětné páry, které se 
tak rozhodly, za sobce, asociální vyžírky a civilizační velezrádce. Dost 
silná slova na to, aby vyvolala odezvu. Ta se mu dostala z pera paní Evy 
Pallotto, která děti nemá, ale necítí se být vyžírkou nebo velezrádkyní 
a osud civilizace ani Jochův důchod řešit nehodlá. Vymírání Evropanů je 
vážné téma, proto bych chtěl přispětkrátkou úvahou.

Nejprve je třeba říct, že nevymírá Západ, ale Evropa. To, co platí pro 
Evropu, neplatí pro USA. Nevím, kolik má dětí pan Joch, ale já mám čtyři, 
a přesto s jeho hodnocením rozhodně nesouhlasím. Pokud chtěl jen vy-
volat diskusi, tak se mu to povedlo, ale řekl bych, že to byla trochu hrubá 
záplata na subtilní problém.

Vymírání Evropy pro mě znamená civilizační jev bohatnoucí společnosti, 
která si na své úspěchy zvykla a považuje je za standard. Chudoba není 
tolerována, tu musí potřít sociální stát. Rodiny musejí ustát konvenční 
tlak na žádoucí standard životního stylu a řeší to odkládáním početí 
dětí na pozdější dobu, případně na neurčito. Chci zdůraznit, že se jedná 
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především o konvenční tlak společnosti, nikoliv individuální požitkářství, 
které k tomuto jevu vede.

Bohatnoucí západní civilizace neustále zvyšuje materiální standardy 
životního stylu. To stojí peníze, které musíme vydělat. Normální je mít 
dům či byt vybavený elektřinou, vodou, vytápěný v zimě na 23 stupňů, 
případně v létě klimatizovaný. Normální či nezbytné je jezdit do práce 
autem. Správný Evropan je čistě a hezky oblečen podle nejnovější módy. 
Konvence si žádají své. Zvyšující se standardy pro bydlení, oblékání, 
vzdělání prodražují náš život a nutí nás stále efektivněji pracovat. Část 
společnosti, která nestačí tempu doby, zákonitě upadá do chudoby a zá-
vislosti na státní pomoci. Je tedy třeba ještě nakrmit otesánka sociálního 
státu a začarovaný kruh se uzavírá.

Příklad zvyšujících se standardů se dá velice dobře ilustrovat na předpi-
sech pro stavbu domu pro rodinné bydlení. Když srovnáte náklady na 
domek bez základů, bez betonů, jaké se stavěly v minulých stoletích, 
s tím, co podle stávajících zákonů na stavbu moderního domu musíte 
vynaložit dnes, dostanete se na několikanásobnou cenu. Když připočí-
táte cenu pozemku v zástavbové oblasti se sítěmi, které jsou opět ne-
zbytným standardem, vyjde vám částka, na kterou budete muset hodně 
vydělávat významnou část svého života. Přitom postavit si za zlomek 
ceny mnohem ekologičtější dům podle starých standardů na mnohem 
levnějším pozemku nemůžete.

Jak je to vůbec možné? Chudoba zkrátka není tolerována. Kdo na to 
nemá, stává se opovrhovanou sockou. Nemáš na standard? Mazej pod 
most, nebo poníženě žebrej na státu. Třeba ti něco dají s únosným 
nájemným, pro které si zase poníženě dojdeš na úřad. Chcete poslat děti 
do školy se záplatovanými kalhotami, s aktovkou po třech sourozencích? 
Budete mít oprávněné obavy, že vám stát děti odebere a umístí do 
ústavu.

Je příznačné, že tlak na materiální standardy je provázen společenskou 
rezignací na standardy morální. Vydělávat se musí, protože to doba žádá. 
Když nedám úplatek, nedostanu zakázku. Když nebudu mít ostré lokty, 
neprosadím se. Chudí jsou vysmíváni a ti, kteří bohatnou bez mravních 
skrupulí, slaví úspěch.

Člověk je svázán se společností, ve které žije, a nerespektovaní jejích 
konvencí se nevyplácí. Ani já nechci být chudý, protože nikdo nechce 
být chudý. Moje děti nechtějí být vysmívány a ani já nechci být pova-
žován za neschopného. Řeku člověk nezastaví, ale je možné plout proti 
proudu, alespoň v myšlení.

Bezdětné páry nejsou velezrádci civilizace, ale jejím produktem. Produk-
tem civilizace, která rezignovala na své morální kořeny. Projevuje se to 
i absencí autentické kultury. Evropská popkultura není kulturou, ale jen 
bavičstvím, kde se dají vydělat peníze. Skutečnou kulturu, která vyvěrá 
z morální vzpoury, jako například fenomén amerického blues, v pová-
lečné Evropě nenajdete.

Evropa bude velice brzy konfrontována s masivní chudobou, sociální 
stát v dnešní podobě nebude možné nadále provozovat. Bude potom 
třeba si na chudobu zvyknout a vrátit jí její důstojnost. Lékem na nízkou 
porodnost je všeobecně přijímaná a respektovaná důstojnost člověka, ať 
je bohatý, nebo chudý.

Společnost, ve které je prestiž člověka poměřována jeho majetkem, 
nikoli jeho mravností, je odsouzena k záhubě.

Wagner, Grass, Kundera 
– umění jako kompenzace
Text vyšel 21. 10. 2008 v MF Dnes pod redakčním názvem „Milan Kundera: oběť inkvizice, nebo letitý 

lhář?“ Na AKTUALNE.CZ přečteno přečteno 2014krát

Před několika lety v Praze navštívila Bohumila Hrabala překladatelka jeho 
díla do hebrejštiny. Setkání nedopadlo dobře a paní Ruth Bondyová 
byla spisovatelovým chováním znechucena. Záhy napsala článek, jehož 
leitmotivem bylo, že nelze ztotožňovat autora s jeho dílem. V kontextu 
toho, oč nyní jde ve věci nových odhalení z minulosti Milana Kundery, se 
v tomto případě jedná o banální příběh nedorozumnění a jedné osobní 
deziluze.

Spisovatel Kundera nyní čelí informacím, že prý jako mladý student na 
vysoké škole podle policejního dokumentu udal svého vrstevníka Mi-
roslava Dvořáčka, který pak strávil 14 let v komunistickém koncentráku. 
Kundera věrohodnost dokumentu popírá a na jeho stranu se postavila 
celá plejáda obhájců. Jejich podrážděnost je evidentní a argumentace 
v jeho prospěch se mi zdá podivná. Vymýšlejí se krkolomné konstrukce, 
hovoří se o plivancích, inkvizici, o mediálním lynči.

Co vede mnohé osobnosti, kterých jsem si doposud vážil, k tomu obha-
jovat bývalého komunistu, který žije ve Francii, nekomunikuje a nedovo-
luje překládat své knihy do češtiny, je mi záhadou. Jedním vysvětlením 
by mohlo být, že Češi mají raději mýty než skutečné hrdiny.

Není nic pochopitelnějšího, než že objevitel dokumentu o Kunderově 
udání Dvořáčka chtěl autora Žertu se svými zjištěními konfrontovat. Jak 
se ukázalo, ke konfrontaci Kunderu přimělo až jeho zveřejnění. Respekt, 
Ústav ani historika Hradílka bych v této souvislosti z nějakého selhání 
neobviňoval. Věci by se neměly překrucovat a z viníků dělat oběti.

V Německu před dvěma lety způsobilo pozdvižení příliš pozdní přiznání 
spisovatele Güntera Grasse, že sloužil u jednotek Waff en SS. Jeho 
stěžejním literárním tématem byla nacistická minulost. Osobně mi 
přišlo nechutné, že se krátce poté neostýchal skandalizovat současného 
papeže za jeho členství v Hitlerjugend. Grassovi se také vytýkalo, že se 
svým přiznáním čekal, až získá Nobelovu cenu.
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V souvislosti s hysterií Kunderových obhájců jsem si vzpomněl na jeden 
z nejinspirativnějších textů o umění, který jsem kdy četl. Pochází od čes-
kého rodáka Kurta Adlera: „Někteří velcí umělci – například Richard Wag-
ner – byli extrémně sebestřední, ale kompenzovali tuto chybu tím, že 
kázali altruismus ve svých dílech. To nás přivádí k dalšímu zdroji umění: 
kompenzaci za nedostatky ve svém obrazu – odčinění za skutečné nebo 
domnělé hříchy a chyby.“ Snad by bylo dnes méně hysterie, kdyby si 
lidé uvědomili, že umělecké dílo nemusí nutně stát a padat s morálním 
profi lem svého tvůrce. 

Věc je však složitější. Kundera se ve svém díle vyrovnává se svou komu-
nistickou minulostí, a to bez ohledu na vyústění případu jeho diskutova-
ného udavačství. Grass i Kundera získali věhlas za svá literární díla a lidé 
se právem ptají po jejich autenticitě. 

Wagnerovo hudební dílo má nepochybně uměleckou hodnotu samo 
o sobě, bez ohledu na osobní charakter autora. Je však otázkou, zda 
literární díla Grasse či Kundery nejsou jen osobními apologiemi bývalých 
protagonistů nacistické a komunistické ideologie. Pak je na místě zkou-
mat jejich životní osudy a postoje, abychom zjistili, zda jejich literární 
výpovědi nejsou jen pokračováním falešných a plochých myšlenkových 
schémat, které zmíněné ideologie nastolily.

Výchova k vlastenectví
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-urban.php

Publikováno 21.11.2008. Na AKTUALNE.CZ přečteno 3698krát

Poslední dobou chodím všude s křížkem po funuse. Mám málo času, 
a tak rozpracovaný článek k listopadu si zřejmě nechám až napřesrok. 
K říjnovému tématu vlastenčení jsem vložil krátkou úvahu k blogu pana 
Stejskala, abych slušně odpověděl na jeho výzvu k diskusi o tomto té-
matu. Aby můj příspěvek nezapadl, rozhodl jsem se ho trochu rozvinout 
a umístit do svého blogu.

Je to pár dní, co jsme slyšeli výzvu, že máme vést děti k národní hrdosti, 
„aby pro ně slovo vlast bylo více než jen prázdným pojmem“. Nevím, co 
je autorovi těchto slov, který vede společnost do náruče putinovského 
Ruska, do mých čtyř dětí. Myslím si, že lautr nic.

Můžu ho ubezpečit, že já budu svým dětem vysvětlovat, až na to budou 
zralé, že vlastenectví je zvráceně pojímáno jako sounáležitost se státem 
a s národem, ovšem že státy vznikají a zanikají a pojem národ, jak je dnes 
chápán, je odporný ideologický výplod doby vcelku nedávné.

Řeknu jim, že můj cit pro to, co by se dalo takto nazvat, je svázán 
s místem, krajinou, lidmi a našimi předky. Že krajina a lidé, kteří ji obývali 
a obývají, jejich díla, myšlenky a činy, tvoří to, co nazýváme domovem. 
Ten bychom skutečně měli mít v úctě a také ho přát ostatním, kteří 
nemusejí být zrovna příslušníky nějaké většiny.

Že totiž sám český pojem vlast je svým způsobem podezřelý, je to totiž 
kořen slovesa vlastnit. Vlastnit můžeme dům, koně, plochu ornice, ale 
už nemůžeme vlastnit sousedy, krajinu, hudbu, literaturu nebo nebeské 
ptactvo.

Že v angličtině i němčině je tento pojem svázán právě s krajinou předků, 
s místem, kde mám svůj dům (fatherland, motherland, homeland, coun-
try, home, das Vaterland, die Heimat).

V této souvislosti jim budu vysvětlovat a stále připomínat, že stát, ve 
kterém žijeme (nebo jeho předchůdce, ke kterému se hlásíme), vyhnal 
z domovů tři miliony našich krajanů. A že pokud by vlastenectví mělo 
být hrdostí na tento stát, pak by se jednalo jen o agresivní šovinismus, 
který s láskou k domovu nemá nic společného.

Budu jim vyprávět, že na každém kroku se setkáváme s díly lidí, kteří byli 
z naší společnosti vyvrženi. Že to však nic nemění na tom, že je to nadále 
i jejich domov, krajina jejich předků. Že hmotná i duchovní kultura, 
kterou tady zanechali, je součástí našeho společného domova. Tito lidé 
totiž před staletími osídlili panenskou zemi, zkulturnili prales a stali se tak 
původními obyvateli těchto krajin.

Ukážu jim na příkladech, že nepřijetí tohoto faktu se projevuje v české 
společnosti zastíráním, lhaním a agresivitou. Chtěl bych, aby pochopily, 
že to, co odvál idiotský vítr dějin, by se nemělo trapně omlouvat, a že je 
spousta možností, jak náš společný domov kultivovat.

Budu je vést k tomu, že pojem národ je sprosté slovo a stát je něco, před 
čím by se měly mít na pozoru. Že jediné podobné přijatelné slovo je 
„společnost“ jako společenství lidí sdílející společnou krajinu a společné 
dějiny a v ideálním případě i společné hodnoty.

Putinova pátá kolona
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-urban.php

Publikováno 28.11.2008. Na AKTUALNE.CZ přečteno 2978krát

S odstupem necelých deseti měsíců se zdá, že Václav Klaus nakálel na 
hlavu snad všem, kteří se postarali o jeho znovuzvolení prezidentem. 
Není však slyšet žádné hlasité rozhořčení. Ti, o nichž je řeč, totiž v lepším 
případě sedí doma a stydí se, že tomu starému lišákovi skočili na špek, 
v tom horším si svoji chybu vůbec nepřipouštějí.

Jakpak dnes nahlíží Dominik Duka na Klausovy rodinné hodnoty, když 
si už tři týdny po volbě užíval s 25letou milenkou? Copak zbylo ze sta-
miliar dových slibů na vyrovnání pro církev? A co představitelé ODS, 
kteří tak agresivně prosazovali znovuzvolení svého čestného předsedy? 
Vstoupí do jeho nové strany, když se mu nepodaří zrealizovat vnitrostra-
nický puč?

Ukazuje se, že Klaus se znovu snaží uchopit otěže reálné moci ve státě. 
Zřejmě chce naší politice dát zase obsah. Jestliže jeho poslední aktivity 



www.neuhaus.cz

51

Texty z blogů

Te
xt

y 
z 

bl
og

ů

jsou zacíleny na destrukci Evropské unie, můžeme si domyslet, jakým 
směrem by se jeho politika ubírala. S ústy plnými národoveckých žvástů 
kopat za putinovské Rusko.

Bezprostředně po únorové prezidentské volbě se ozvali dva lidé, kteří se 
dovolávali dodržování uskutečněných dohod s Klausem. Oč šlo kardiná-
lovi Vlkovi je nám jasné, ale jaký byl obsah dohody s Milošem Zemanem, 
jsme se nedozvěděli. Co mohlo být jejím předmětem, jsem psal už 
v prosinci minulého roku v článku Obchod za zády ODS: Zvolení Klause 
za příští volbu Zemana.

Podezření, že máme v čele našeho státu co do činění s ruskou pátou 
kolonou, nabývá v poslední době čím dál zřetelnější kontury.

P. S.: Dnes už je jasné, že Klausova někdejší podpora americkému radaru, 
byla jen předvolební fi nta, jako ostatně celá řada dalších účelových postojů.

Další moje články k tomuto tématu (od nejnovějších po nejstarší):
21. srpen 2008
Zatemnila Klausovi rozum osobní zášť?
7. únor 2008
„Kdo volí sedmičku, má prázdnou ledničku“, ale časy se mění
10. leden 2008
Bohumil Doležal je nekorektní
19. prosinec 2007
Obchod za zády ODS: Zvolení Klause za příští volbu Zemana
2. listopad 2007
Klausova medaile od Putina, který vyhrožuje naší zemi odvetou
13. říjen 2007
Hned dvakrát vyrušili Klause z jeho snění o vlastní velkoleposti
18. září 2007
Zeman chce být nástupcem Klause

Odkazy dokumentující některé moje výroky
Kardinál Vlk doufá, že Klaus splní své předchozí sliby
Kardinál Miloslav Vlk doufá, že Václav Klaus ve svém druhém funkčním období 
splní své předchozí sliby.

Prezidentem se stal opět Václav Klaus
Bývalého premiéra Miloše Zemana potěšilo znovuzvolení Václava Klause. „Ač 
s mnoha názory Václava Klause nesouhlasím, vážím si nejenom toho, že se doká-
zal dohodnout, ale především toho, že dokázal uzavřené dohody také dodržovat. 
To je v české politice bohužel vzácnost.“
(Peripetie spojenectví Zemana a Klause v otázce prezidentství jsem dlouhodobě 
sledoval a tento Zemanův výrok jsem interpretoval jako připomínku uzavřené 
dohody. Někdo to samozřejmě může považovat za příliš odvážné, nebo přímo 
hloupé. Ale žádný novinář nebyl v té době schopen byť jen spekulovat o tom, že 
se Zeman cílevědomě chystá na Hrad.)

Dominik Duka, o kterém se mluví jako o možném budoucím nástupci 
kardinála Vlka, na rozdíl od kardinála stranil znovuzvolení Václava Klause. 
Zde jsou jeho výroky. Jak jsem uvedl, zajímalo by mě, zda je přehodnotil.
Rozhovor s královéhradeckým biskupem Dominikem Dukou OP

Matyáš Zrno: Jste znám jako přítel prezidenta Václava Klause. Ten mnoho věřících 
příjemně překvapil svým „zkonzervativněním“, tím jak se postavil proti registrova-
nému partnerství. Přiznám se, že bych to ještě před několika lety nečekal.
Dominik Duka: ... Setkávám se s ním samozřejmě i na jiných rovinách, třeba když 
jdeme na Sněžku. To je pouť, ne ofi ciální akce. Tam nejde prezident, ale tatínek 
a děda, s vnuky, se snachou atd. Tam také vidím, že jeho odpor vůči registrova-
nému partnerství není politickým postojem. To je jeho životní postoj. Od počátku 
ho znám jako člověka, který si velmi zakládá na rodině. Když sem přišel poprvé, 
přišel o hodinu dříve. A ptal se mě, jestli tu se mnou bydlí moje maminka, že by 
ji chtěl pozdravit. Někdo může říct, že to je póza. Ale tohle dělá člověk, který to 
musí mít v sobě. A pak asi trochu stárne a vidí některé věci jasněji.

Další související články
19. března 2007
Zeman provokuje. Chválí Klause jako prezidenta
http://zpravy.idnes.cz/zeman-provokuje-chvali-klause-jako-prezidenta-fq2-/do-
maci.asp?c=A070319_072613_domaci_miz
6. srpna 2008
Zeman by prezidentskou funkci zvládl, míní Klaus
http://zpravy.idnes.cz/zeman-by-prezidentskou-funkci-zvladl-mini-klaus-fu4-/
domaci.asp?c=A080806_115653_domaci_adb

Našli bychom jich samozřejmě daleko víc.

Klausova strana 
je reálnou hrozbou
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-urban.php

Publikováno 02.12.2008. Na AKTUALNE.CZ přečteno 4430krát

O tom, že Klausova strana vznikne, vůbec nepochybuji, a to z řady 
důvodů.

Jak už bylo vícekrát zmíněno, prezident Klaus chce být hlavním hráčem 
během českého předsednictví EU, a proto usiluje právě v těchto dnech 
o to uchopit reálnou moc ve státě. Pokud mu opozice půjde na ruku, 
může nová strana s případnými přeběhlíky potopit vládu.

Myslíte si, že přeběhlíky nezíská? Nenechte se mýlit. Nová strana má 
šanci na úspěch už proto, že Klaus do nové strany může nechat nasypat 
hromadu peněz. Neptejte se odkud, nebudete se stačit divit! A na peně-
zích vždycky krachoval jakýkoli podobný projekt v minulosti.

Klaus v posledních měsících vyvíjí nebývalou aktivitu. Vypadá to, že má 
velké plány. Kdo ho podceňuje, mohl by být velmi překvapen. Už se 
chystá mediální show. Je samozřejmě třeba počkat na jednotlivá dějství, 
aby vznik strany byl řádně vyargumentován.

Klaus odměňuje loajalitu a budoucí přeběhlíci se stanou hrdými zakla-
dateli budoucí významné nacionalistické a populistické strany. Lidí, kteří 
slyší na tyhle žvásty, je vždycky dost!
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Klaus už také delší dobu usiluje o to zajistit svému synovi Václavovi 
politickou budoucnost. Nechal se přece slyšet, jaký že má syn politický 
instinkt a jak se s ním často radí. Jaká lepší šance by se mohla naskytnout 
než s novou stranou, která bude zároveň v budoucnu opečovávat Klau-
sův nehynoucí odkaz. Mladý Václav Klaus už je nachystán.

Těmito tvrzeními jsem se dostal na dost tenký led, ale jsem přesvědčen, 
že řada komentátorů podceňuje Klausovu patologickou soupeřivost 
a houževnaté předivo neviditelných ekonomických a mocenských 
vazeb, které si za bezmála dvacet let na politickém výsluní vybudoval.

Slzy za Klausem
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-urban.php

Publikováno 02.12.2008. Na AKTUALNE.CZ přečteno 3091krát

Klaus se dnes rozloučil s ODS a staří straničtí pardálové se neubránili 
slzám dojetí.

Maně se mi vybavil citát z fi lmu Limonádový Joe:

„Kde jsou ty časy...
když jsme přepadávali dostavníky,
vylupovali banky,
stříleli šerify...

Inu:

Mladost – radost.“

Éra divokého východu končí a nejednoho to dojme. Chtěl bych však 
rozrušené straníky utěšit.

Staří braši, neplačte, Klausův odchod je jen jedním z řady dějství. Na 
konci představení se dočkáme vzniku strany, jež z Česka bude chtít 
vytvořit novou ruskou gubernii. Vzmužte se a spolu s vůdcem začněte 
nový politický život!

Mít na ulici byt
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-urban.php

Publikováno 24.12.2008. Na AKTUALNE.CZ přečteno 1736krát

Text převzala MF Dnes 29. 12. 2008

Teď už to víš
co je to sama být
mít na ulici byt
nemoct se ani hnout
stát jako solnej sloup

To jsou slova refrénu jedné z nejslavnějších písní moderní hudby – Like 
A Rolling Stone od Boba Dylana v překladu Zdeňka Rytíře. Její poselství 

by se dalo shrnout větou: Nikde není psáno, že nemůžete skončit na 
ulici.

Bezdomovectví a chudoba jsou realitou. Moc nám to nevoní a rádi 
bychom se zbavili tísnivého pocitu, že s tím máme mít něco do činění. 
Občas nás z poklidu vytrhnou zprávy, kolik bezdomovců kde umrzlo, že 
nějakého sešrotoval popelářský vůz, když nocoval v kontejneru, nebo 
zemřel bez ošetření před branou nemocnice, kam ho paní doktorka 
nechala vyvést, protože jí páchnul.

Naprosto šokující jsou i zprávy, jak úředníci sociálních odborů vymetají 
z měst chudé rodiny tím, že jim odeberou děti a umístí je do ústavů, 
někdy záměrně až na druhý konec republiky. Není to nic výjimečného. 
Zdá se, že je to osvědčená strategie soudě podle znepokojivých statistik 
o počtech odebraných dětí od rodin.

Kdo je tu vlastně opovrženíhodný? Páchnoucí bezdomovec, nebo navo-
něná úřednice či lékařka, která se dopouští donebevolající nespravedl-
nosti?

Chudí jsou realitou v jakékoli společnosti, ale ve skutečně vyspělých 
společnostech požívají zvláštní ochrany. Už před třemi tisíci lety za-
znělo: „Buď proklet, kdo převrací právo bezdomovce, sirotka a vdovy.“ 
(Dt 27,19a)

Přeji hezké Vánoce a všechno dobré do nového roku.

Stát versus Ludmila Havránková
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-urban.php

Publikováno 15.01.2009. Na AKTUALNE.CZ přečteno 4061krát

Královéhradecký krajský radní Miroslav Uchytil, známý lobbista za nový 
vyvlastňovací zákon, v pondělí 12. 1. 2009 v ČT24 ostře vystoupil proti 
chystané smlouvě státu s Ludmilou Havránkovou. Smlouvou, kterou 
připravuje Pozemkový fond na základě souhlasu vlády z 15. října 2008, se 
stát chystá vyřešit 16 let starý spor s farmářkou a odblokovat dostavbu 
dálnice D11, která končí v polích před pozemky jejího starobylého 
rodinného statku.

Peripetie sporu jsou složité, ale princip je jednoduchý. Stát potřebuje 
pozemky paní Havránkové na stavbu dálnice a paní Havránková chce 
vhodné náhradní pozemky, aby mohla dál hospodařit. Jenže vhodné 
pozemky, které stát kdysi měl, získali prominenti a paní Havránkové nabí-
zel jen vykoupení pozemků. Když trvala na svém, přišly na řadu výhrůžky 
vyvlastněním a nevybíravý nátlak.

Úřední ocenění 10,6 ha (stavebních) pozemků paní Havránkové před-
stavuje 106 milionů korun (1000 Kč/m). To je důvod, proč úředníci státu 
nechtěli vydat ekvivalentní náhradu, protože by to odpovídalo až 500 
ha státní zemědělské půdy. Ta se však nachází na území, které bude za-
jímavé pro spekulanty, jak nám vlastně nyní otevřeně potvrdil lidovecký 
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radní Uchytil, když řekl, že pokud stát dnes vydá tyto pozemky paní 
Havránkové, může na tom farmářka vydělat až miliardu korun.

A tady jsme u vlastního kořene problému. Zájmy spekulantů, kteří se 
patrně chtěli dostat k obrovským penězům, už léta otravují život rodině, 
pro které jsou přednější zcela jiné hodnoty.

Paní Havránková v on-line rozhovoru na serveru Aktuálně říká: „Nejjedno-
dušší je to prodat, ale člověk má svědomí. Chci umřít bez výčitek, že jsem 
prodala půdu, na které naše rodina po staletí hospodařila. Člověk musí 
věřit, vytrvat a mít naději. Bez toho se ani nedá žít. Všechno se nedá za 
peníze koupit.“ Její syn na jiném místě dodává: „Nikdy jsem ani neuvažoval 
nad tím, že bych tu nehospodařil. Je to tradice, kterou musíme bránit.“

Někomu by tato slova mohla znít jako klišé, kdyby za nimi nestála reálná 
volba zisku desítek milionů korun. Člověka překvapí, že jsou mezi námi 
ještě lidé, kteří jsou schopni postavit se mocenské zvůli a nedají se kou-
pit ani zastrašit. Je také zvláštní, že křesťanský demokrat tu stojí v opozici 
vůči rodině, která hájí skutečné duchovní hodnoty.

Jak jsem se případem prokousával a poznával jednotlivé aktéry, bylo mi 
z toho všeho najednou úzko. Skončím tedy přáním, aby se lidé jako paní 
Ludmila Havránková dostávali do čítanek a ti druzí se navěky užírali svojí 
nenasytnou touhou po penězích.
Čtěte hezkou reportáž Tomáše Feřteka Rebelové z donucení
http://www.refl ex.cz/Clanek8615.html

Pacifi stické nálady ministra Lišky
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-urban.php

Publikováno 05.02.2009. Na AKTUALNE.CZ přečteno 2652krát

Pan ministr Liška za zelené ve svém blogu na Aktuálně.cz vítá možné 
změny zahraniční politiky Spojených států, o nichž se spekuluje, a navr-
huje odložit české rozhodnutí o radarových smlouvách. Prý by to mohlo 
snížit mezinárodní napětí a zároveň poskytnout čas americké straně 
k formulaci svých priorit.

Až strana zelených zaslouženě opustí parlament a komentátoři budou 
bilancovat, patrně napíšou, že jediné dobro, co vykonala, bylo nomino-
vání pana Schwarzenberga do funkce ministra zahraničí. Zpochybňovat 
nyní stěžejní úsilí nejoblíbenějšího ministra vypovídá o prachmizerném 
politickém instinktu.

Spojené státy sledují a respektují vůli svých partnerů a pan Liška jim nyní 
vzkázal, že nám vlastně o nějaký radar a americkou přítomnost v Evropě 
ani nejde, hlavně když bude méně jaderného arzenálu.

Osobně se děsím toho, že budeme v politice USA svědky změkčilosti 
vůči režimům, jako je putinovské Rusko, které je zatím naší nejbližší hroz-
bou. To se v těchto dnech zabydluje v Gruzii a nemůže si přát nic lepšího 
než pacifi stické nálady v mezinárodních vztazích.

V roce 1971 vyšla v New Yorku kniha s poetickým názvem Rudá hvězda 
nad Betlémem. Ira Hirschmann, bývalý americký expert na blízkový-
chodní problematiku, v ní tvrdí, že Rusové nikdy neopustili dávný im-
periální sen Kateřiny Veliké o ruském obsazení přístavů ve strategických 
vodách Středomoří.

Autor zdůrazňuje, že změkčilost vůči Rusům není namístě a že tam, 
kde Washington zaujal pevný postoj proti ruskému postupu a jejich 
záměrům, Rusko se stáhlo. Tam, kde americká politika zakolísala, Rusové 
se důrazně prosadili.

Někteří reprezentanti českého státu by si měli ujasnit, kde jsou reálné 
hrozby pro naši společnost, a nechovat se tak, jako bychom žili v tom 
nejlepším období svých dějin, a také nehledat nepřítele tam, kde není. 
Jde o to neplést si Východ se Západem.

Pitoresknost doby, 
ve které žijeme
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-urban.php

Publikováno 24.03.2009. Na AKTUALNE.CZ přečteno 1987krát

Ráno cestou na fakultu jsem potkal u popelnic Karla Kašeho. Léta se ve 
městě neukázal. Když jsem ho před týdnem viděl po několika letech 
zase v rodném městě, měl jsem radost. Je tomu dobrých třicet let, kdy 
jsem se s ním poprvé dal do řeči a od té doby nesčetněkrát. Abyste 
rozumněli, Karel není žádný hlupák ani alkoholická troska, ale nadaný 
člověk, kterému zkřížila život schizofrenie. Už čtyřicet let žije způsobem, 
který se vymyká všem moderním strategiím.

Teď mě mrzí, že jsem ho u té popelnice nevyfotil, ale říkal jsem si, že 
se nehodí fotit někoho, kdo vybírá jídlo z popelnice. Karel však působil 
naprosto uvolněně a přesypával kusy jídla z jednoho sáčku do většího 
a s uspokojením prohlásil: „Žádná krize není.“ Když jsem obhlédl jeho 
igelitky, dal jsem mu za pravdu.

Kdo zná Karlův životní styl, musí potvrdit, že vypadá ve svých pětaše-
desáti letech neuvěřitelně vitálně a spokojeně. Troufám si říct, že lépe 
než řada jeho vrstevníků. Vzpomínám si, že v psychicky nejhorším stavu 
jsem Karla viděl na začátku devadesátých let. Byl naprosto dezoriento-
vaný. Všichni se najednou začali starat sami o sebe a to, aby pomohli 
nějakému „exotovi“, nikoho ani nenapadlo. Karel se vydal na čas do 
světa a dneska se zdá, že je v pohodě. Je houževnatý, vytrvalý, drží se 
svého osvědčeného životního stylu i způsobu oblékání a rozhodně mu 
nechybí humor.

Mám ve zvyku naslouchat starším a zkušenějším. Když Karel říká, že 
žádná krize není, něco na tom bude. Rozhodně to nebude krize, která by 
se odrazila v obsahu našich popelnic.
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Chtěl bych vám představit ještě jednoho staršího a zkušenějšího kama-
ráda z mého rodného města. Bedřich Budil je výtvarník. Ve svých obra-
zech popisuje pitoresknost (malebnost, půvab) doby, ve které žijeme.

 
Bedřich Budil: Pocta Casparu Davidu Friedrichovi (polyptych), 1984, olej, plátno, 131 x 368 cm. Autor dílo 

komentoval, že je to Evropa od Západu na Východ. Celý obraz je smetiště ve zdevastované krajině. Plátno 
by se také dalo nazvat „Entropa“ – jako alegorie civilizační entropie. Vzniklo však o pětadvacet let dříve než 

Černého plastika.

Pocta Casparu Davidu Friedrichovi (1984, výřez). Bedřich má rád romantického malíře Friedricha (1774-1840), 
zde použil motiv jeho obrazu jako kontrast ke zdevastované krajině.

Pocta Casparu Davidu Friedrichovi (1984, výřez). Další motiv: panenka vyhozená na smetišti je až příliš živá. 
Vybavuje se mi Horáčkův text: „Narveme do popelnic!“ Bedřich to kdysi komentoval, že lidi jsou materialisti, 

ale právě proto, že jsou materialisti, nemají úctu ani k věcem.

Bedřich Budil: Pocta Casparu Davidu Friedrichovi (1984, výřez). Tato část má symbolizovat Východ – močály 
a spáleniště.

Abych doplnil pohlednici naší doby z Jindřichova Hradce, budu citovat 
ještě jednoho oblíbeného rodáka, sbormistra a dirigenta Metropolitní 
opery v New Yorku, se kterým jsem se seznámil bohužel až po jeho 
smrti, a jehož text mám jako motto svého blogu:

„V našem světě rychle se měnících hodnot (vítaných změn, které přináší 
technický a vědecký pokrok) podléhají změnám také duchovní, morální 
a umělecké hodnoty, ovšem daleko pomaleji a ne vždy k lepšímu.
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Těžko říct, co přinese budoucnost. Rád bych si dovolil vyjádřit názor, že 
nový horizont nám může otevřít pokorný zájem o vnitřní či duchovní 
hodnoty. Naše technologické pokroky by nám měly poskytnout více 
času – budeme totiž potřebovat kulturu, abychom si to všechno mohli 
dovolit.“

— Kurt Adler, 1965

Klaus-Molotovův koktejl
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-urban.php

Publikováno 27.03.2009. Na AKTUALNE.CZ přečteno 3725krát

V úterý 24. 3. 2009 padla Topolánkova vláda. Zaujala mě výzva Lidových 
novin, aby čtenáři dali jméno nynější vládní krizi. Výsledky ankety mě 
však neuspokojily.

Jméno by mělo vyjadřovat zvláštní okolnosti, za kterých se událost 
zrodila, nebo naděje, které s ní byly spojovány. Jméno je klíčem k rozu-
movému uchopení, je mocí i silou. Jméno je totéž co šém, který oživuje 
i pověstného Golema.

Jen hodně nedůvtipný člověk by se dnes odvážil tvrdit, že scénář ny-
nějšího pádu vlády nepsal Václav Klaus. O této temné postavě, která už 
dvacet let ovlivňuje atmosféru veřejného života v naší společnosti, jsem 
už hodně napsal a nechci se opakovat.

Zde je můj návrh.

S odkazem na (1) původce děje, (2) protože jejím cílem je destrukce 
akceschopné Evropské unie (v sázce je odmítnutí Lisabonské smlouvy), 
(3) je v bytostném zájmu ruské zahraniční politiky a (4) mísí Klausovu 
patologickou zášť vůči protivníkům s motivací jednat v cizím zájmu, 
navrhuji nazývat tuto vládní krizi Klaus-Molotovovým koktejlem.

Stát versus Ludmila Havránková 
má pokračování
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-urban.php

Publikováno 30.05.2009. Na AKTUALNE.CZ přečteno 2299krát

V lednu jsem uveřejnil článek o principu sporu státu s majitelkou po-
zemků důležitých pro dostavbu dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové. 
Tehdy vypadalo vše na dobré cestě. Vláda vyslovila souhlas s dohodou, 
že paní Havránková dostane od Pozemkového fondu 253 hektarů 
náhradních pozemků, které ovšem představují ve skutečnosti jen část 
úředního fi nančního ekvivalentu jejích 10,6 ha stavebních pozemků 
(1000 Kč/m2)

Pozemkový fond však nebyl dodnes ochoten dohodu naplnit a paní 
Havránkové pozemky vydat. Když se něco nechce, tak to prostě nejde. 
Nový ministr dopravy Gustáv Slamečka už argumentuje, že dohoda 
není na Pozemkovém fondu realizovatelná a v létě by měl projednat 
„problém“ získání pozemků pro dostavbu dálnice D11 k Hradci Králové 
ve vládě Jana Fischera. Vláda by měla podle Slamečky plánovanou 
směnu pozemků pro dálnici D11 k Hradci Králové s farmářkou Ludmilou 
Havránkovou zrušit a Havránkovou případně vyvlastnit.1

Lidovecký lobbista a královéhradecký krajský radní Miroslav Uchytil se 
také činí. Podněcuje nátlakové akce. Stojí za organizováním blokády 
nákladní dopravy v Novém Městě u Chlumce nad Cidlinou. Obyvatelé 
obce společně s Uchytilem tam na půl hodiny zablokovali jeden z pře-
chodů na tahu ve směru na dálnici D11. Uchytil vyhrožuje tím, že akce se 
budou opakovat.2

Ve sporu nejde o nic jiného, než o peníze. Na pozemcích, které má 
po právu dostat paní Havránková, chtějí zbohatnout jiní. Na novou 
vládu budou vyvíjeny tlaky, aby revokovala souhlas s dohodou. Během 
okurkové sezóny je k tomu nejlepší příležitost. Pokud je vláda na straně 
občanů, měla by vyházet představenstvo Pozemkového fondu a při-
nutit ho naplnit uzavřenou dohodu. Obyvatelé Nového Města by svůj 
hněv měly obrátit ke skutečným viníkům své nezáviděníhodné situace. 
Jedním z nich je bezesporu organizátor jejich nátlakových akcí. Přece 
nechtějí být jen užitečnými idioty!

Odkazy:
Původní článek Stát versus Ludmila Havránková
1 Stát couvá od dohody o pozemcích pro D11
http://www.ct24.cz/doprava/56315-stat-couva-od-dohody-o-pozemcich-
pro-d11/
2 Obyvatelé Nového Města zablokovali sjezd z dálnice D11
http://www.ct24.cz/domaci/55854-obyvatele-noveho-mesta-zablokovali-sjezd-
z-dalnice-d11/



www.neuhaus.cz

56

Te
xt

y 
z 

bl
og

ů
Texty z blogů

Dovětek:

Plačice u Hradce Králové, kde hospodaří rodina paní Havránkové

Plačice u Hradce Králové, kde hospodaří rodina paní Havránkové, jsou velice 
blízko městu, a proto jsou pozemky paní Havránkové vedeny jako stavební 
parcely (1000 Kč/m), nikoli proto, že se tu staví dálnice. Pokud by dostala včas 
vhodné náhradní pozemky v místě bydliště, pak by se směňovalo 1:1. Ty pozemky 
ovšem už dávno Pozemkový fond zašmelil (získali je prominenti). Nyní by měla 
paní Havránková dostat daleko vetší výměru pozemků, protože mají nižší úřední 
ocenění. Ale na ty nové pozemky mají zálusk zase další prominenti, takže se 
situace neustále opakuje. Paní Havránová chce hospodařit na vhodné půdě a stát 
jí dodnes nebyl schopen nahradit, co jí chce vzít. Stát pouze tlačí, aby si vzala 
peníze. Pozemky jsou zřejmě jen pro kamarády.
Nechutný je způsob, jakým je paní Havránková očerňována. Skutečnou vinu 
nesou neschopní a zkorumpovaní úředníci a ti, kdo je uplácejí.

Další nová informace:
3. 6. 2009
Ministr dopravy chce kvůli Havránkové změnit zákon o vyvlastnění
http://ekonom.ihned.cz/c4-10005650-37323490-40B000_d-ekonom-ministr-do-
pravy-chce-kvuli-havrankove-zmenit-zakon-o-vyvlastneni

Nové koště dobře mete. Otázka zní, v čím zájmu jedná. Činností „letní vlády“ se 
nikdo moc nezabývá. Pro lobbisty to může být vítaná příležitost jak bez pozor-
nosti médií zrealizovat svoje záměry. Už v nyní červnu chce Slamečka přesvědčit 
poslance, aby přilepili novelu zákona (která by zrušila nynější odkladný účinek 
soudního jednání o fi nančním vyrovnání s vlastníkem na zahájení stavby) k ně-
které z projednávaných předloh zákonů.

Ministr dopravy chystá 
vyvlastňovací puč
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-urban.php

Publikováno 03.06.2009. Na AKTUALNE.CZ přečteno 3018krát

Už tento měsíc bude chtít ministr dopravy Gustáv Slamečka přesvědčit 
některé poslance, aby vložili novelu vyvlastňovacího zákona jako pozmě-
ňovací návrh k některé z projednávaných a s problémem nesouvisejících 
předloh zákonů. Novelou chce ministr zrušit odkladný účinek soudního 
jednání o vyrovnání s vlastníkem pozemku na zahájení stavby.

Ministr chce bez širší diskuse o tomto zákoně a bez větší pozornosti 
médií propašovat jako legislativní „přílepek“ zásadní normu týkající se 
soukromého vlastnictví. Pokud takový návrh projde, státu se otevře 
cesta, jak zamést s lidmi, jako je farmářka Ludmila Havránková, která ne-
stojí o fi nanční kompenzaci, ale chce po státu náhradní pozemky. V jejím 
případě za ty, které stát potřebuje pro stavbu dálnice D11 do Hradce 
Králové, a aby mohla nadále hospodařit.

Tento Lex Havránková státu umožní bezodkladně a nevratně zabavit 
jakýkoli pozemek, na kterém jeho úředníci rozhodnou o stavbě ve 
veřejném zájmu. Výši fi nanční kompenzace přitom bude moci stát ovliv-
ňovat svým rozhodováním o účelovém určení a oceňování dotčených 
pozemků. Na náhradní pozemky zapomeňte, ty jsou jen pro vyvolené!

PRINCIP LEX HAVRÁNKOVÁ:

Majitele pozemků je třeba vyvlastnit, aby na pozemcích, které by bý-
vali mohli dostat od státu jako náhradu, mohli zbohatnout vyvolení.

Kšefty si rozvracet nedáme!

Související články:
Původní článek Stát versus Ludmila Havránková
Stát versus Ludmila Havránková má pokračování
Ministr dopravy chce kvůli Havránkové změnit zákon o vyvlastnění
http://ekonom.ihned.cz/c4-10005650-37323490-40B000_d-ekonom-ministr-do-
pravy-chce-kvuli-havrankove-zmenit-zakon-o-vyvlastneni
Ze stránek senátora za KSČM: Slamečka chce usnadnit vyvlastňování po-
zemků pro dálnice
http://www.vaclavhomolka.cz/novinka.php?id=457
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Václav Urban – ISBN 80-7178-188-6 – Praha 1997
91. Ziescheová, Maria Calasanz – Dokonalá svoboda – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-
02-X – Praha 1996
92. Nouwen, Henri J. M. – Našel jsem domov – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-078-2 – 
Praha 1996
93. Matějček, Zdeněk – Co, kdy a jak ve výchově dětí – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-
085-5 – Praha 1996
94. Nešpor, Karel – O drogách, alkoholu, kouření – a lepších věcech – Odpovědný redaktor Václav Urban – 
ISBN 80-7178-086-3 – Praha 1996
95. Cangelosi, James S. – Strategie řízení třídy – Jak získat a udržet spolupráci žáků – Odpovědný redaktor 
Václav Urban – ISBN 80-7178-083-9 – Praha 1996

96. Strassmeier, Walter – 260 cvičení pro děti raného věku – Soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývo-
jem a děti handicapované – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-87-9 – Praha 1996
97. Rogge, Jan-Uwe – Děti potřebují hranice – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-088-X – 
Praha 1996
98. Warshak, A. Richard – Revoluce v porozvodové péči o děti – Jak se pro rozvodu dohodnout o výchově 
dítěte – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-089-8 – Praha 1996
99. Portmannová, Rosemarie – Jak zacházet s agresivitou – hry pro zvládnutí zlosti – 150 her pro zvládnutí 
zlosti a agresivity – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-094-4 – Praha 1996
100. Powell, John – Tajemství setrvání v lásce – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-098-7 – 
Praha 1996
101. Hauserová-Schönerová, Isabella – Děti potřebují prarodiče – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 
80-7178-105-3 – Praha 1996
102. Kushner, Harold S. – Když se zlé věci stávají dobrým lidem – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 
80-7178-114-2 – Praha 1996
103. Kutálková, Dana – Logopedická prevence – Průvodce vývojem dětské řeči – Odpovědný redaktor Václav 
Urban – ISBN 80-7178-115-0 – Praha 1996
104. Ziescheová, Maria Calasanz – Prázdné ruce – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-75-5 
– Praha 1996
105. Day, David – Kde se to v nás bere – S lumpárnama se užije větší psina – Odpovědný redaktor Václav 
Urban – ISBN 80-85282-84-4 – Praha 1995
106. Smithová, Linda – Smrt, konečná stanice – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-85-2 – 
Praha 1995
107. Nesnídalová, Růžena – Extrémní osamělost – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-024-3 
– Praha 1995
108. Nešpor, Karel – Kouření, pití, drogy – Děvčata a kluci spolu mluví o závislosti – Odpovědný redaktor 
Václav Urban – ISBN 80-7178-023-5 – Praha 1995
109. Hermová, Sabine – Psychomotorické hry – 92 her zaměřených na motorický rozvoj dětí v mateřské škole 
– Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-018-9 – Praha 1995
110. Prekopová, Jiřina – Schweiserová, Christel – Neklidné dítě – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 
80-7178-019-7 – Praha 1995
111. Canfi eld, Jack – Wells, Harold Clive – Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků – Odpovědný redaktor 
Václav Urban – ISBN 80-7178-028-6 – Praha 1995
112. Karnsová, Michelle – Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem – zásady a cvičení – Odpovědný 
redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-032-4 – Praha 1995
113. Matoušek, Oldřich – Potřebujete psychoterapii – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-
036-7 – Praha 1995
114. Portmannová, Rosemarie – Schneiderová, Elisabeth – Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění 
– Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-043-X – Praha 1995
115. Havlínová, Miluše a kol. – Zdravá mateřská škola – Výchova dětí od 3 do 8 let – Odpovědný redaktor 
Václav Urban – ISBN 80-7178-048-0 – Praha 1995
116. Říčan, Pavel – Agresivita a šikana mezi dětmi – Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí – Odpovědný 
redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-049-9 – Praha 1995
117. Abeln, Reinhard – Kolb, Guido J. – Život plný setkání – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-
7178-052-9 – Praha 1995
118. Marsch, Michael – Uzdravení skrze víru – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-062-6 – 
Praha 1995
119. Caseová, Dalleyová – Arteterapie s dětmi – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-065-0 – 
Praha 1995
120. Ziescheová, Maria Calasanz – Poutník – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-082-0 – Praha 
1995
121. Říčan, Pavel – Pithartová, Drahomíra – Krotíme obrazovku – Jak vést děti k rozumnému užívání médií – 
Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-084-7 – Praha 1995
122. Smith, Charles A. – Třída plná pohody – 162 her zaměřených na výchovu ke spolupráci a citlivému 
jednání – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-097-9 – Praha 1995
123. Lefévre, Pierre – Příběhy psané životem – Velké pravdy v malých příbězích – Urban, Fejková – ISBN 80-
7178-057-X – Praha 1995
124. Reinsberg, Jiří – Kubalík, Tomáš – Knížka pro ministranty – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 
80-85282-44-5 – Praha 1994
125. Giudiciová, Maria Pia – Marie Dominika Mazzarellová – Žena včerejška i dneška – Odpovědný redaktor 
Václav Urban – Praha 1994
126. Messori, Vittorio – Hypotézy o Ježíšovi – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-53-4 – 
Praha 1994
127. Gruber, Elmar – Děti se ptají na Boha – Kdo stvořil Boha? – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 
80-85282-19-4 – Praha 1994
128. Gilles, Anthony E. – Lidé víry – Příběh středověké církve – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 
80-85282-74-7 – Praha 1994
129. Perria, Antonio – Sardinský lučištník – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-24-0 – Praha 
1994
130. Smith, Charles A. – Třída plná pohody – 162 her zaměřených na výchovu ke spolupráci a citlivému 
jednání – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-82-8 – Praha 1994
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131. Matějček, Zdeněk – O rodině vlastní, nevlastní a náhradní – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 
80-85282-83-6 – Praha 1994
132. Portmanová, Rosemarie – Schneiderová, Elisabeth – Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění – 
Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-67-4 – Praha 1994
133. Portmannová, Rosemarie – Schneiderová, Rosemarie – Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění 
– Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-87-9 – Praha 1994
134. Rückerová-Voglerová, Ursula – Učení bez stresu – základy a cvičení – Odpovědný redaktor Václav Urban 
– ISBN 80-7178-013-8 – Praha 1994
135. Cangelosi, James S. – Strategie řízení třídy – Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce – Odpovědný 
redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-014-6 – Praha 1994
136. Lhotová, Dagmar – Než přijdou vánoce – Hry, hračky a nápady nejen pro stromeček – Odpovědný 
redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-015-4 – Praha 1994
137. Lefévre, Pierre – Příběhy psané životem – Velké pravdy v malých příbězích – Urban, Fejková – ISBN 80-
7178-007-3 – Praha 1994
138. Gilles, Anthony E. – Lidé cesty – Příběh lásky v Novém zákoně – Odpovědný redaktor Václav Urban – 
ISBN 80-85282-45-3 – Praha 1993
139. Gilles, Anthony E. – Lidé smlouvy – Příběh věrnosti ve Starém zákoně – Odpovědný redaktor Václav 
Urban – ISBN 80-85282-46-1 – Praha 1993
140. Tardif, Emiliano – Prado, Flores José H. – Ježíš mě učinil svým svědkem – Odpovědný redaktor Václav 
Urban – ISBN 80-85282-48-8 – Praha 1993
141. Buob, Hans – Růst v modlitbě, cesta obrácení – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-52-6 
– Praha 1993
142. Ziescheová, Maria Calasanz – Prázdné ruce – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-75-5 
– Praha 1993
143. Portmannová, Rosemarie – Schneiderová, Elisabeth – Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění 
– Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-67-4 – Praha 1993
144. Matějček, Zdeněk – O rodině vlastní, nevlastní a náhradní – Rádci pro rodiče a vychovatele – Odpovědný 
redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-83-6 – Praha 1993
145. Smahel, Slouk – 8.třída – Utvářet život – Učebnice náboženství pro 8.třídu – Odpovědný redaktor Václav 
Urban – ISBN 80-85282-68-2 – Praha 1993
146. Smahel, Ambros – 8.třída – Utvářet život – Učebnice náboženství pro 8. třídu – Odpovědný redaktor 
Václav Urban – ISBN 80-85282-18-6 – Praha 1992
147. Duka, Dominik J. – Marek, Václav – Oliverius, Jaroslav – Malý biblický atlas – Odpovědný redaktor Václav 
Urban – ISBN 80-85282-22-4 – Praha 1992
148. Lacourt, Jacques – Odvaha k víře II. – Ježíš z Nazareta – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-
85282-23-2 – Praha 1992
149. Ziescheová, Maria Calasanz – Dokonalá svoboda – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-
02-X – Praha 1992
150. March Michael – Uzdravování skrze svátosti – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-34-8 
– Praha 1992
151. Bosco, Teresio – Don Bosko – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-01-3 – Praha 1991
152. Ziescheová, Maria Calasanz – Dokonalá svoboda – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-
02-X – Praha 1991
153. Fliedr, Bob – Vyvolávání veršů – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-04-6 – Praha 1991
154. Eliášková, Věra – Paní M – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-07-0 – Praha 1991

Starší obrazy a kresby 
z let 1979–1984 a 1992–1994
Jedná se o výtvarné pokusy, které jsem nezničil nebo se nějakou shodou okol-
ností zachovaly. Nepovažuji se za výtvarníka, ale za člověka, který měl k výtvar-
nému umění vždycky blízko.

Svatojánská, 1979, olej, karton 38 x 48 cm.
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Po dešti, 1981, olej, karton 33 x 44 cm.
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  Série objektů, 1981, tuš, karton 22 x 31 cm.
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Život kočky , 1984, olej, sololit 40 x 50 cm.

Svatá Agáta, kopie barokního obrazu, 1992, olej, plátno 65 x 85 cm.

P. T. Chardin , 1994, olej, sololit 49 x 69 cm.

PFka 2006–2009
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