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KAŽDÉMU JE DÁNA ŘEČ,  
JEN NĚKTERÝM MOUDROST DUCHA (Cato)  

ČÍSLO 14* ROČNÍK VI*10. 4. 2013* (ČAS 1 – ročník XVII* Kurýr ročník VIII) 

 
Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec Klaudios Ptolemaios. Podle vyprávění 
obchodníků a vojáků kreslil mapy vzdálených zemí. Velké pohoří na severu země, v níž podle něj žil velký národ Boiochaimů, 
označil jako Askiburgion. Přiložíte-li Ptolemaiovu mapu na mapu dnešní, pod Askiburgionem naleznete Nízký a Hrubý Jeseník, 
část Slezska i střední Moravy. I mezi tvůrci tohoto listu naleznete nejednoho učeného Boiochaima. Na sklonku 19. století si 
příznivci strany realistické, sdruženi kolem T. G. Masaryka uvědomili, že potřebné změny společenské vyžadují více informačních 
zdrojů. A tak vznikl v roce 1866 list ČAS, od počátku redigovaný Janem Herbenem. V roce 1990 si vydavatelé tohoto listu 
vypůjčili název i původní grafickou podobu hlavičky a vydávali až do roku 2005 list ČAS v tištěné podobě. A pochopitelně v duchu 
názorů původní České strany lidové (realistické). Ten pak na několik let, od 3. 2. 2005 do 21. 8. 2008 nahradil internetový deník 
Bruntálský Kurýr. Tento internetový, dle potřeby i tištěný list ČAS je tedy pokračováním obou zmíněných periodik a měl by v této 
podobě vydržet co nejdéle. Což bude i dílem vás, čtenářů. 

Vydává: občanské sdružení Vlastenecký poutník, Čeladná 711, 739 12 Čeladná, v nakladatelství Moravská expedice®. Redakce: 
petr.anderle @ tiscali.cz ;vpoutnik@tiscali.cz +420 724 100 646. Odpovědný redaktor:Petr Andrle. Každé vydání najdete také na 
www.hbl.cz ; www.marianka.eu. Objednávky: e-mail s předmětem ČAS* Registrace MK ČR ze dne 22. 3. 2001 evidenční číslo MK 

ČR E 11 345 

Již po páté a neustále nově, jinak a vždy ku prospěchu nás všech. Píšeme-li nás 
všech, máme na mysli nás všechny. Cítíte to? Zcela? Opavští rotariáni neumí 

čarovat. Ale hledají magické síly kouzel, která jsou zcela prostá. Nechat zpívat 
všechny lidi dobré vůle. Přijďte se podívat. 
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Zajímavé téma: MORAVSKÁ VLAJKA  
MORAVSKÁ VLAJKA, BARVY A SYMBOLY 

Tradiční barvy Moravy žlutá a červená byly v minulosti interpretovány na základě znění 
listiny císaře Bedřicha III. ze 7. prosince 1462. Císař se tehdy odměnil moravským stavům za jejich 
udatnost a pomoc věčnou připomínkou. Na jejich žádost a po moudré poradě svých věrných 

(zároveň za účasti Jiřího z Poděbrad, krále českého a 
markraběte moravského), zlepšil ze své císařské autority, 
plnosti své moci a z vlastního rozkazu znak Moravského 
markrabství tak, že [bílo]stříbrno 

-červené šachování orlice změnil navěky na [žluto]zlato-
červené:[1] „Takto uspořádaný erb řečené Markrabství 
moravské, jak dříve užívalo a jím se pyšnilo, ve všech konáních 
vůbec podobně má užívat a těšit se z něj v budoucích časech 
navždy.“ V listině pod pečetí císařského majestátu se rovněž 
uvádí, že se jedná o zvláštní milost a nedotknutelnou 
moravskou zemskou svobodu, kterou nesmí žádný člověk 
porušit. Jinak by byl stižen přísným trestem Svaté říše a 
poplatkem sta hřiven ryzího zlata. Moravané si proto nechávali 

potvrzovat toto vzácné privilegium při každém vzdávání holdu moravskému markraběti.  
Od 15. století reprezentuje Moravu zlato-červeně šachovaná orlice na modrém štítě, jehož 

strážcem je figura anděla. Tento štítonoš se objevuje např. na stavovských pečetích patrně až do 
roku 1848. Z roku 1619 pochází krásná devíza Moravy: „Te stante 
virebo“,[2] vyražená spolu s orlicí na stavovských mincích. Mezi 
vzácné moravské insignie patří bezesporu ceremoniální meč 
Moravského markrabství, který vlastnil moravský zemský hejtman 
František Karel hrabě Libštejnský z Kolovrat. Zlepšený zemský znak 
se též objevuje na heraldických praporech domobrany z roku 1800. 
V letech 1807–1848 nosili moravští stavové slavnostní červené 
uniformy se zlatým krumplováním. Před rokem 1818 vznikl i známý 
žluto-červený moravský prapor, barevně odvozený z hlavního prvku 
moravského znaku – šachované orlice.  

Na jaře revolučního roku 1848 se celá Morava probudila do 
velikého nadšení. Lidé na venkově zpívali písně,[3] obyvatelé měst 

vyvěšovali žluto-červené prapory a členové Národních gard se zdobili žluto-červenými stuhami 
nebo kokardami (červené terčíky olemované zlatem). Žluto-červený 
prapor vlál např. 25. dubna 1848 z balkónu brněnské Reduty. V 
proslovu profesora Aloise Vojtěcha Šembery, rodáka z Vysokého 
Mýta, zaznělo vyhlášení rakouské konstituce. Reformovaný 
moravský zemský sněm, složený také z poslanců z venkova, přijal 
dne 14. srpna 1848 památné usnesení: „Země Moravská podrží svůj 
dosavadní erb co erb země, totiž: v modrém poli zlatem a červenou 
barvou šachovaného, napravo hledícího, korunovaného orla. 
Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ Dodatek o moravských barvách, 
tehdy již rozšířených u obyvatel Moravy, vzešel z podnětu poslance 
Cibulky. Jejich závazné užívání do budoucna pak navrhl zástupce 
slovanského rolnického stavu, poslanec Čambala. Sněmovní 

rezoluce byla přijata velkou většinou hlasů. V následujících desetiletích byly žluto-červené prapory 
vyvěšovány při zasedáních zemského sněmu, slavnostních příležitostech nebo návštěvách císaře, 
např. dne 28. června 1906 v Moravské Ostravě, kde bylo rozestavěno na 1000 vlajkových sloupů. 
Pravé zemské barvy byly vyznačeny i v nejnovějších úředně schválených školních pomůckách.  
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V revolučním roce 1918 byl zemský žluto-červený prapor s nadšením vyvěšován spolu s českým 
národním praporem. Přestože bylo z Prahy v roce 1920 neprávem revertováno šachování orlice 

zpět na [bílo]stříbrnočervené (ideologicky jako pročeské), zůstaly 
zemské barvy žlutá a červená beze změny. Barvy země 
Moravskoslezské, která vznikla roku 1928 sloučením Moravy a 
Slezska, nebyly stanoveny vůbec. V praxi se užívaly zároveň prapory 
moravské i slezské. Je zajímavé, že za Československé republiky byla 
budova Zemského divadla v Brně pravidelně zdobena [žluto]zlato-
červeně šachovanou orlicí. Podobných příkladů bychom nalezli více. 
Podle autentických zpráv byly moravské prapory přijímány všemi 
obyvateli tehdejší Moravy, ať už slovanského, německého nebo 
židovského původu. Po válce, dne 18. července 1945, byla 
moravskými barvami ozdobena sněmovní síň Zemského domu v 
Brně při zasedání okresních národních výborů. Zemské barvy se 

staly také symbolem moravského protinacistického odboje. Dokladem je žluto-červeně pruhovaná 
stuha medaile Národní revoluční armády Brno 1939–1945 s přivěšenou moravskou orlicí, 
udělovaná 28. října 1945.  

Po zániku zemského zřízení po roce 1948 zůstaly moravské barvy nadále v povědomí obyvatel 
Moravy. Nakrátko se žluto-červený prapor objevil při politickém uvolnění v 60. letech 20. století v 
souvislosti s moravsko-slezským hnutím. Poněvadž se ze socialistického státního symbolu vytratil 
znak Moravy, začali jej Moravané klást doprostřed moravské vlajky. V 60. a 70. letech byla 

doložena např. v historických kulisách Znojemských vinobraní. K 
400. výročí založení olomoucké univerzity byla dne 23. srpna 1973 
vydána poštovní známka, na které je vyobrazena zlatá tvář ženy, na 
jejíchž rozevlátých vlasech se objevuje zlato-červené šachování. 
Masové rozšíření moravských vlajek nastalo po roce 1989. Obnova 
zemského zřízení ale nebyla vyslyšena. Zákon o státních symbolech 
z roku 1993 sice stanovuje stříbrno-červeně šachovanou orlici, 
ovšem na rozdíl od zákona z roku 1920 již výslovně nezmiňuje 
moravský a zemský symbol. Správnou zlato-červenou variantu 
moravské orlice v současné době oficiálně užívá jen Jihomoravský 
kraj ve čtvrtém poli svého čtvrceného znaku a moravské hnutí. 
Novodobá tradice vyvěšování moravských vlajek na radnicích začala 

dne 5. července 2010 při oslavě svátku svatých Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a spolupatronů 
Evropy.  

MORAVSKÁ VLAJKA V MODERNÍ DOBĚ 
Během 20. století začali moravští vlastenci na moravskou vlajku, z důvodu odlišení od jiných 

podobných vlajek, vkládat moravský zemský znak. Tato varianta si dnes pro svoji srozumitelnost i 
estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně 
uznávanou podobou moravské vlajky současnosti. Protože neexistuje moravský zákonodárný 
orgán, který by vzhled a užívání moravské vlajky se znakem závazně kodifikoval, je možno při 
různých slavnostních příležitostech stále uvidět, 
vedle uznávané podoby moravské vlajky, i původní 
jednoduché žluto-červené bikolóry.  

SLOVNÍ POPIS MORAVSKÉ VLAJKY 
Moravská vlajka se skládá ze dvou stejně širokých 

vodorovných pruhů: vrchní je žlutý, spodní je 
červený. Doprostřed listu je obvykle vkládán 
zlepšený zemský znak z roku 1462. V modrém 
gotickém trojhranném štítu je symetricky 
rozkřídlená, žluto-červeně šachovaná, heraldicky 
vpravo hledící orlice, se žlutou královskou třícípou 
korunkou, žlutou zbrojí (zobák a pařáty) a s 
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červeným jazykem. Oko orlice je bílé. Obrys štítu a figury je zvýrazněn černou konturou. (Výška 
znaku na obrázku se rovná 65 % šířky vlajky.) Doporučený poměr šířky vlajky k její délce je 2:3. 
Moravský prapor nemá předepsaný poměr stran. Při svislém vyvěšení je červený pruh vpravo. 
 
POKYNY K VYVĚŠOVÁNÍ PRAPORŮ Z ROKU 1915 | RAKOUSKO-UHERSKO 
Moravská orlice, č. 127, roč. LIII, pondělí 14. června 1915, str. 4  
„Vzhledem k četným dotazům, jaké prapory dlužno při událostech pro naši vlast zvláště radostných 
vyvěsiti a po kterou dobu má výzdoba trvat, sdělujeme na základě informacích, došlých z příslušného 
místa, následující: Prapory buďtež v prvé řadě v barvách rakouských (černo-žluté), pak v uherských 
barvách (červeno-bílo-zelené), v moravských zemských barvách (žluto-červené) a v barvách našich 
věrných spojenců Německa (černo-bílo-červené) a Turecka (červené s bílým půlměsícem a bílou hvězdou). 
Vyvěsí-li se prapory v barvách jiných korunních zemí, dlužno v každém případě též říšskými barvami 
(černo-žlutou) zdobiti, jelikož samotné vyvěšení praporu v barvách některé korunní země snadno by 
mohlo býti pokládáno za demonstraci proti barvám říšským. Prapory vyvěsiti dlužno ve městech pokud 
možno na každém domě. Nedostatečná výzdoba některého města, části města atd. musila by se 
považovati za nedostatek vlasteneckého smýšlení obyvatelstva. V menších obcích nutno prapory zdobiti 
nejméně obecní dům, farní budovu, školu atd. Pokud se týče doby, po kterou zůstanou prapory vyvěšeny, 
je výzdoba po 48 hodiny dobou asi nejpřiměřenější. Ostatně mohou se soukromé osoby, pokud se týče 
trvání výzdoby, říditi budovami veřejnými. V každém případě dlužno však se vyvarovati, aby prapor, jak 
se často z pohodlí neb zapomětlivosti stává, zůstával příliš dlouho vyvěšen. Státní budovy vyvěšují 
prapory pouze za zcela zvláštních příležitostí na vyšší rozkaz; tato okolnost není však nikterak překážkou, 
aby obyvatelstvo při radostných příležitostech z vlastního popudu výzdobu svých domů neprovedlo.“ 
POKYNY K VYVĚŠOVÁNÍ PRAPORŮ Z ROKU 1924 | ČESKOSLOVENSKO 
Moravská orlice, č. 141, roč. LXII, sobota 21. června 1924, str. 2 
„Ozdobení města Brna prapory. Při příjezdu presidenta republiky vyvěšené prapory mohou býti v barvě 
státní (červenobílé s modrým klínem), zemské (červenožluté), nebo městské (bíločerv.), ev. 
červenomodrobílé. Spolky k uvítání presidenta mohou dostaviti se se svými spolkovými prapory a 
odznaky. Očekává se, že obecenstvo nezavdá proto žádné příčiny k neshodám.“ 
POKYNY K VYVĚŠOVÁNÍ VLAJEK Z ROKU 2012 | ČESKÁ REPUBLIKA 
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.  
Katedra ústavního práva a politologie Masarykovy univerzity 
„Dnešní právní řád upravuje užívání vlajek takto: Každý si může vyvěšovat vlajku, a to i soukromou 
(vlajky různých spolků) samostatně nebo spolu se státní vlajkou. Samostatné vyvěšování moravské vlajky 
není nijak upraveno. Záleží na vyvěšovateli, zda užije moravskou vlajku v její původní moravským 
sněmem schválené žluto-červené variantě či ve variantě doplněné o zemský znak. Spolu se státní vlajkou 
lze vyvěsit i jiné vlajky, ať již jiných států, krajů, obcí či vlajky další, což výslovně umožňuje zákon o 
užívání státních symbolů, tedy i vlajku moravskou. Zde se však musí respektovat to, že státní vlajka se 
vyvěšuje na čestnějším místě. Tedy z čelního pohledu na objekt, kde jsou vlajky vyvěšeny: a) vlevo při 
vyvěšení 2 státních vlajek, b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, c) v prostřední dvojici 
vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek, d) první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení 
většího počtu vlajek než 5. Umístění ostatních vlajek již záleží na vyvěšovateli.“ 
ODBORNÉ VEXILOLOGICKÉ STANOVISKO 
Ing. Jaroslav Martykán  
předseda České vexilologické společnosti 
„Tzv. moravská vlajka se zemským znakem uprostřed neodporuje žádným vexilologickým pravidlům.“ 

 
© Moravská národní obec 

 
 
 

http://zamoravu.eu/


 

5 
 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S PAMÁTKOU (REGISTRACE ÚČASTI DO DNEŠNÍHO DNE)  
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Úžasné formy zprostředkování umění – doporučujeme!!!!!!!!!! 
 

NEJEN OPERY, ALE I DIVADLO  
A VÝTVARNÉ UMĚNÍ  

Milí příznivci operních přenosů, 

dnes bychom vás rádi informovali o satelitním přenosu, který proběhne příští týden 
ve čtvrtek 11. dubna 2013 od 20 hodin a který tentokrát nebude operní, nýbrž z 
oblasti výtvarného umění. Návštěvníci vybraných českých kin budou mít možnost 
zhlédnout komentovanou prohlídku výstavy Edouarda Maneta z Royal Academy of 
Arts v Londýně. Speciálně pro velká filmová plátna výstavu zachytil dokumentarista 
a režisér Phil Grabsky. Manetem tak jednak navazuje na úspěšný loňský přenos z 
výstavy Leonarda da Vinciho a zároveň zahajuje novou sérii satelitních přenosů do 
kin s názvem Exhibition – Světové malířství na plátnech kin. Výstavou 
provede historik umění Tim Marlow, který v 90ti minutách rovněž vyzpovídá 
zajímavé hosty včetně kurátorů výstavy. Kromě pouč eného výkladu o vystavených 
Manetových dílech a dobových souvislostech jejich vzniku nahlédnou diváci rovněž 
do zákulisí příprav výstavy samotné. Sérii Exhibition v České republice distribuuje 
společnost Cikánek management. Více informací je k dispozici na webových 
stránkách www.prenosydokin.cz. 

http://www.exhibitiononscreen.com/
http://www.prenosydokin.cz/


 

7 
 

V Londýně vyprodáno 

Výstava Manet: Portraying Life v londýnské Royal Academy of Arts stále probíhá, v tuto chvíli už je 
však téměř nemožné na ni sehnat vstupenku. Nicméně čeští milovníci umění budou mít možnost si 

jedinečný zážitek z Manetovy výstavy vychutnat v pohodlí svých oblíbených kin. Navíc ve velice 
kvalitním HD záznamu a se spoustou rozmáchle epických i křehce intimních záběrů na jednotlivá 
Manetova díla. Kromě satelitního přenosu 11. dubna bude výstava k vidění v kinech i v pozdějších 

termínech ze záznamu. Prostřednictvím webových stránek www.prenosydokin.cz je možné 
objednávat i dopolední projekce pro školy. 

Kam na Maneta do kina: 
 

Náchod, kino Vesmír 11. 4. 2013 ve 20:00 |www.kinonachod.cz 
Olomouc, Metropol 11. 4. 2013 ve 20:00 | www.kinometropol.cz 

Ostrava, Dům kultury 11. 4. 2013 ve 20:00 | www.dkmoas.cz  
Praha, Aero 11. 4. 2013 ve 20:00 | www.kinoaero.cz  

Zlín, Velké kino 11. 4. 2013 ve 20:00 | www.velkekino.cz  
České Budějovice, kino Kotva 11. 4. 2013 ve 20:00 | www.kinokotva.cz  

Děčín, kino Sněžník 11. 4. 2013 ve 20:00 | www.kinosneznik.cz  
Chotěboř, kino Chotěboř 11. 4. 2013 ve 20:00 | www.cekus.eu  

Kroměříž, kino Nadsklepí 11. 4. 2013 ve 20:00 | www.dk.kromeriz.cz 

Opakované projekce jsou nyní plánovány, nejaktuálnější informace vždy na 
www.prenosydokin.cz. 

O Manetově výstavě 

 
Výstava del Edouarda Maneta v Royal Academy of Arts v Londýně byla připravována několik let a 
její vernisáž byla netrpělivě očekávanou událostí mezinárodního významu. Jde o historicky první 

výstavu ve Velké Británii zamerující se na portréty Edouarda Maneta a zahrnující celou jeho 
umeleckou kariéru. Kurátorům se podarilo shromáždit Manetovy obrazy ze sbírek v nekolika 

Evropských zemích, Asii i Americe. Diváci kin rovnež uvidí exluzivní zábery ze zákulisí príprav 
výstavy – pohled obvykle neprístupný pro bežného návštevníka – a do detailu prožijí životní príbeh 

Manetuv i Paríž devatenáctého století. Výstavou provede stejně jako v případě loňského přenosu 
výstavy Leonardo Live moderátor a historik umení Tim Marlow. 

O sérii Exhibition 

Sérii Exhibtion – Světové malířství na plátnech kin zahajuje dubnový satelitní přenos Manet: 
Portraying Live z výstavy v londýnské Royal Academy of Arts. Série Exhibition navazuje na 

úspěšný loňský přenos výstavy Leonarda da Vinciho z londýnské Národní galerie. Za ambici si 
série Exhibition mimo jiné klade stát se alternativou k již zavedeným a populárním přímým 

přenosům do kin z oblasti performing arts konkrétně například z Metropolitní opery v New Yorku 
či Velkého moskevského divadla (Bolšoje). V červnu bude série Exhibition pokračovat výstavou 

Munch 150 z Osla, v říjnu pak výstavou Vermeer a hudba z Londýna. Všechny tituly série 
Exhibition budou dostupné i ze záznamu a jsou vhodné např. i pro dopolední školní projekce. 
Společnost Cikánek management stála u zahájení přímých satelitních přenosů opery, baletu, 

divadla či rockových koncertů do kin v ČR i dalších středo a východoevropských zemí a od roku 
2007 se mimo jiné věnuje distribuci alternativních obsahů do kin. 

http://www.prenosydokin.cz/
http://www.kinonachod.cz/
http://www.kinometropol.cz/
http://www.dkmoas.cz/
http://www.kinoaero.cz/
http://www.velkekino.cz/
http://www.kinokotva.cz/
http://www.kinosneznik.cz/
http://www.cekus.eu/
http://www.dk.kromeriz.cz/
http://www.prenosydokin.cz/
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JCKV Josef II. Habsbursko-Lotrinský  
a Morava 

 

Vážení kolegové, dámy a pánové, přijměte pozvání na 3. tematickou středu dne 17. dubna 2013 od 
18.00 hodin do Klubu zastupitelů, Mečová 5, Brno 

Program: 
1. Hlavní referát na uvedené téma: Jan Schánělec z MS KČ Brno. 
a. Moravské a brněnské pobyty JCKV Josefa II. a legendy s nimi spojené; b. Josefínství – evoluční 
vývojový společenský proud – prevence revolučnosti; 
c. Tereziánská a josefínská doba – základ novodobé rakouské i moravské 
identity; 
2. Koreferát: Dr. Luděk Šubert ze Sdružení monarchistů Brno 
a. JCKV Josef II. jako vrchní vojenský velitel Svaté říše římské; 
b. Dílčí srovnání pojetí moderní monarchie JCKV Josefa II. a JKJ Hanse Adama 
II. Lichtenštejnského; 
3. Diskuze – beseda; 4. Závěr a ukončení. Na setkání s vámi se těší pořadatelé ze Sdružení 
monarchistů, o. s., Brno a přednášející. Na měsíc květen ve středu 15. 5. 2013 je předběžně 
připraveno téma Vojenství Lichtenštejnů. 

 
 
 

NOVÝ JIČÍN BUDE MÍT  
SVOU POŠTOVNÍ ZNÁMKU 

 

TĚŠÍ NÁS, ŽE BYLA VYBRÁNA TA NAŠE, 
říká starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák 

 
Jak uvedla v jednom městském zpravodaji Nového Jičína jeho tisková mluvčí Marie Machková, 
Nový Jičín bude mít svou první poštovní známku. Na žádost města ji u příležitostí 700 let Nového 
Jičína vydá Česká pošta. Na cenině v nominální hodnotě 20 korun bude vyobrazena část náměstí s 
budovou Staré pošty a farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie v pozadí. Známka vyjde 4. září. 

Symbolický křest bude mít na městské slavnosti 7. září. Zájemci 
budou moci získat také příležitostné razítko v poštovní přepážce 
zřízené ve vestibulu radnice. „Těší nás, že komise oboru známkové 
tvorby ministerstva průmyslu a obchodu vybrala z několika desítek 
žádostí tu naši a nechá vytisknout vůbec první známku s vazbou k 
Novému Jičínu v nákladu 120 až 150 tisíc kusů,“ řekl starosta 
Jaroslav Dvořák. „Známka bude součástí emise Krásy naší vlasti. 
Chybět nebude v žádném světovém filatelistickém katalogu,“ dodal 
filatelista Antonín Březina. Autorkou výtvarného provedení známky 
je akademická malířka Eva Hašková, rytcem bude Jaroslav Tvrdoň. 
Kromě známky a příležitostného razítka by měla být k datu 4. září 
vydána také obálka prvního dne. V letních měsících, kdy je 
turistická sezona na vrcholu, bude Česká pošta lepit na doporučené 
dopisy rovněž logo Nového Jičína. Své návrhy poštovní ceniny budu 
tvořit i děti z místních škol. Jejich práce se v červnu představí 
veřejnosti. Nejzdařilejší výtvory budou součástí filatelistické výstavy 
na zářijové městské slavnosti. 
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Vzpomínám na Volyň (5) 
Václav Kulich 

S historickou oblastí Volyně jsou spojeny osudy mnoha českých rodin. Volyň je dnes 
ukrajinský venkovský region s bohatou historií. Rozlohou je pouze o něco menší než Česko. 
Významná města jsou zde Rovno, Luck, Žytomyr, Novohrad-Volynskyj, Dubno, Kremenec a 
další. Jde pravděpodobně o oblast, kterou jako první v dávných dobách osídlili Slované. 
Původně byla Volyň součást Haličsko – volyňského knížectví, jednoho z nástupnických států 
po Kijevské Rusi. V roce 1366 se stala součástí Litvy, posléze po první světové válce připadla 
Východní Volyň Sovětskému svazu a Západní Volyň Polsku.  17. září 1939 vpadla do polské 
části Rudá armáda, roku 1941 pak vojska německých nacistů. Během Druhé světové války 
byla Volyň významným opěrným bodem Ukrajinské povstalecké armády; kromě 
osvobozeneckého boje však docházelo také k masakrům civilistů – Poláků a Židů, a to jak ze 
strany nacistů, tak ukrajinských nacionalistů. Po válce se celá Volyň stala součástí 
Sovětského svazu (1944–1991). Od roku 1991 je Volyň součástí samostatné Ukrajiny. Dosud 
zde existuje česká, polská a běloruská národností menšina a komunita římských katolíků 
(Luck a Žytomyr jsou sídly diecézí). Na rozdíl od převážně řeckokatolické Haliče je Volyň 
výrazně pravoslavnou zemí; nachází se zde i jeden z nejvýznamnějších monastýrů na 
Ukrajině – Počajivská lávra.  
 

V několika pokračováních budeme otiskovat vzpomínky Václava Kulicha. Je to zajímavý muž. Na 
první (a dokonce ani na druhý) pohled byste nehádali, že za dva roky oslaví osmdesátku. Po 

absolvování vysoké školy báňské začal 
pracovat jako geolog na ostravském dole 
Michal. Jeho prvním velkým sportem bylo 
v té době horolezectví. V roce 1968 se 
přišel podívat na stavbu golfového hřiště 
v Šilhéřovicích a od té doby hraje vášnivě 
golf. Reprezentuje golfové seniory a jeho 
příznivci vzpomínají na jeho „Hole in 
One“(jamka na první ránu), když 31. 
srpna 1999 mu na golfovém hřišti 
v Karlových Varech na třetí jamku 
vzdálenou 165 metrů stačila jedna jediná 
rána. Když odešel Ing. Václav Kulich 
v roce 1990 do důchodu, učinil jedno 
zajímavé rozhodnutí. Zakoupil sobě 

paletu, malířské plátno, stojan, barvy a začal malovat. Potkali jsme se s ním před dvěma lety na 
vernisáži výstavy jeho zajímavých obrazů z golfového prostředí v Šilhéřovicích, letos přivezl na 
výstavu obrazy zachycující golf v Čeladné. Obě výstavy měla v programu velice agilní Galerie 
LARA, která je součástí Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Na snímku vlevo je Václav 
Kulich (uprostřed) se svými golfovými přáteli při vernisáži jeho druhé výstavy 22. února 2013. 
V pozadí dva z jeho golfových obrazů, ty jsou také na dalším snímku na konci textu. 
Nu a jak se tak hovoří a vzpomíná, zmínil se Václav Kulich i o zajímavých zážitcích svého dětství, 
které prožil právě ve Volyni. Jsou velice zajímavé. V jejich úvodu autor uvádí:  Toto vše, co jsem 
napsal, jsou vzpomínky jedenáctiletého chlapce. Jsem rád, že jsem se dožil jako starý muž doby, 
kdy o těchto vzpomínkách mohu otevřeně mluvit a psát.  
Páté pokračování:  
 

Život s vojáky * Návrat do vlasti 
DOKONČENÍ 
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Život s vojáky 
 
    Denně jsme se stýkali s vojáky. Nejdříve s německými, později se sovětskými. Německým 
vojákům jsme nerozuměli a také jsme se jich trochu báli. Zato se sovětskými vojáky jsme si 
rozuměli a navazovali kamarádství. Mnoho z nich mělo stejné děti doma, připomínali jsme jim je a 
podle toho se k nám chovali. Dělili se s námi o jídlo a kuchaři neměli námitky, když jsem se 
s bratrem postavil do fronty s vojáky a nechali si k obědu, či k večeři plácnout kaši do litrové 
plechovky od konzerv. Když bylo málo místa, spávali jsme s vojáky v jedné posteli. 
 
    Vojsko nejdéle pobývalo při výcviku a odpočinku před nástupem do bojů. Rádi jsme jejich výcvik 
pozorovali a napodobovali. Rádi jsme se dívali na pořadový výcvik, a co nás nejvíce zajímalo, tak to 
byly ostré střelby. Snažili jsme se některého vojáka přesvědčit, aby nám dal vystřelit. Někdy se to 
povedlo, ale za tabák. 
Vojsko nacvičovalo i válečné písně. Od té doby znám slova slavné písně „Vstavaj strana ogromnaja, 
vstavaj na směrtnyj boj …….“ Byla to silně působivá píseň a sovětská vojska ji uměla zpívat. 
 
     Významným pro nás se stalo nedaleké umístění dalekonosných děl. Byla to tři děla s dostřelem 
osm až deset kilometrů. Střílelo se převážně v noci a přestřelovala se vlastní útočící vojska. Byly to 
silné detonace, které hned při první palbě vyrazily skla ve většině oken. Do rána jsme měli světnici 
plnou sněhu. Utrpení ještě zvětšovaly silné mrazy, známé z té doby. Sklo nebylo, takže se vytlučená 
okna zakrývala čím se dalo. Pokoušeli jsme se jednotlivé kousky skla slepit papírem, natřeným 
lepidlem z mouky. Otec se pokoušel použít místo tabulek skla jemnou, částečně průsvitnou kůži 
z močových měchýřů prasat. Jediné štěstí bylo, že se nevytloukla všechna okna. Ta mimo tlakovou 
vlnu zůstala. 
 
Dělostřelecká palba byla velkým utrpením. Měla špatný vliv na psychiku lidí, trpěla i zvířata. 
Nejhůře to snášel náš malý pejsek. Celý den jsme ho hledali, až večer při rozestýlání postele jsme 
ho našli třesoucího se v peřinách. Z těch ohlušujících detonací onemocněl a museli jsme ho nechat 
zastřelit. Všichni jsme pejska oplakali. 
 
    V těch časech přišly velké mrazy. Teplota se několik dnů pohybovala kolem – 45oC. My, děti, 
jsme ležely oblečené v posteli pod peřinami, maminka celý den topila v kamnech, ale teplo se 
daleko nedostalo. Venku mrazem praskaly ovocné stromy, menší ptáci padali zmrzlí k zemi. Ve 
chlévech trpěl i dobytek a rodiče měli co dělat, aby se k němu dostali a nakrmili ho. 
 
    Když mrazy trochu polevily, otec musel s koňmi na několik dní odjet, kácet stromy a někam je 
odvážet. I když měl dobré válenky, neubránil se mrazům, nohy mu zevnitř i s onucemi přimrzly 
k válenkám. Vrátil se domů se silnými omrzlinami, léčení trvalo déle než půl roku. Následky 
pociťoval snad až do konce svého života. 
 
 

Návrat do vlasti 
 
    Moji sourozenci a já jsme byli třetí generací, která se na Volyni narodila. Mluvili jsme česky, 
samozřejmě ukrajinsky a také polsky. Naše čeština byla poznamenána zmíněnými jazyky a některá 
slova, jako cháť, pomidory, začepit a další jiná se stala trvalou součástí naší mluvy. Čeština byla na 
Ukrajinu přinesena ze starších dob, z doby obrozenecké. Byla ale kultivována četbou českých knih. 
Velkou zásluhu na kultivaci měla žena pana učitele Ivaňucha. On byl zakarpatský Ukrajinec, ona 
rodilá pražačka. Její sestra pravidelně posílala na Stromovku knihy. Byla to především díla českých 
klasiků, Boženy Němcové, Aloise Jiráska, Karolíny Světlé. Každým rokem také posílala psané 
kalendáře a různé reklamní plakáty. Na jeden si obzvlášť vzpomínám. Byla na něm vymalovaná 
krásná blonďatá a kudrnatá holčička s modrýma očima. Smála se, takže bylo vidět její krásné 
zoubky.  
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Pod obrázkem bylo napsáno:  

„Čisti si zoubky každý den 
a dej si s nimi práci, 

vždyť s každým zubem ztraceným, 
kus zdraví člověk ztrácí.“ 

 
 
Byla to reklama na zubní pastu Thymolín a moje první setkání s latinkou. My jsme se ale  tak 
krásnou reklamou moc neřídili. Za války nebyla ani zubní pasta, ani zubní kartáčky. 
 
    Již závěrem válečných let se začalo hodně hovořit o možnosti návratu do staré vlasti, 
Československa. Tuto naději povzbuzovaly i dopisy vojáků z Československého Armádního Sboru. 
Žili jsme v očekávání. Drtivá většina Čechů měla těžkého života na Volyni dost a tak v nadějích 
jsme se všichni soustředili na možný návrat. Jednání prý nebyla jednoduchá, ale nakonec bylo 
rozhodnuto, Češi z Volyně se mohou přestěhovat zpět do vlasti. 
 
Každý jsme tuto možnost posuzovali svým rozumem. Jinak přemýšleli rodiče, jinak již dospělí 
sourozenci a jinak jedenáctiletí kluci. Já jsem měl velkou radost z toho, že nebudu muset 
pokračovat v ukrajinské škole. Vymluvil jsem se na potřebu zvládnout latinku. A tak jsem se učil již 
doma a čekal na odjezd. 
 
    Odjezd byl naplánován k začátku roku 1947. Po dlouhých jednáních byl náš transport připraven 
k odjezdu na únor až březen. Vedoucím transportu byl strýc Karel. 
Ve stanovený den začalo stěhování do vagonů na nádraží v Lucku. Před výjezdem každého 
naloženého vozu ze dvora se tatínek pomodlil, snad aby šťastně dojel. Na posledním voze odjížděla 
celá rodina. Všichni plakali, jen já jsem se držel, ale neudržel jsem se, protože jsem zahlédl naši 
starou tříbarevnou kočku, jak sedí a dívá se za námi. Prožil jsem s ní kus dětství, ona však odmítla 
s námi odjet. 
 
    V každém vagoně byly čtyři rodiny, každá měla svůj kout. Spalo se na hromadách věcí. Vagony 
byly válečné, obtížně držely pohromadě. Hospodářské nářadí bylo uloženo na vagonech bez korby, 
dobytek byl ustájen zvlášť a byl celou cestu ošetřován a hlídán. 
 
Stravovali jsme se ze svých zásob. Ty se snižovaly také tím, že strojvedoucí si vzpomněl, že dál se 
nemůže pokračovat a vymyslel si důvody. Nezbývalo než popojet dále pomocí litru vodky a kila 
slaniny. Požadavky byly různé a zvětšovaly se přibližováním k československým hranicím. Táhly a 
tlačily nás tři lokomotivy, takže domluvy byly složité a stálo nás to hodně jídla a samohonky. 
Strýček Karel s tím měl hodně starostí. 
 
Strýc Karel byl velmi šikovný člověk, uměl v tom dobře chodit a věděl si vždy rady. Na hranicích se 
zjistilo, že můj bratr Bohuslav nemá křestní list. To bylo něco pro sovětské úředníky! Jak nebyla 
potřebná a všemohoucí „bumážka“, tak bylo zle. Hrozilo, že bratra dále nepustí. Strýc dlouho 
nemeškal, vytrhl z linkovaného sešitu stránku a napsal bratrovi křestní list, podepsal jej jménem 
baptistického sboru v Lucku. Doklad o narození byl s uspokojením přijat. Strýc bratrovo narození 
trochu „střelil“, bratr měl později nějaký čas dvě rodná čísla. 
 
    Během projíždění horské části Zakarpatské Ukrajiny, kde transport projížděl pomalu, docházelo 
k loupežím. Lupiči zachycovali zadní dveře vagonů hákem na silném řetězu, řetěz byl na druhém 
konci připevněn ke stromu. Hák dveře, případně část stěny vagonu vytrhl a ven vypadly věci, 
někdy i lidé. Proto se věci dávaly pečlivě do koutů vagonů, ty byly relativně nejbezpečnější. Nám se 
taková příhoda nestala, ale o podobných případech se mluvilo. 
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    Večer jsme dorazili do Mukačeva, ráno se měly veškeré věci přeložit do československých 
vagonů. Šel jsem se na ně podívat. Hned jsem pochopil, že se stěhujeme do jiného světa. Vagony 
stály na nástupišti za drážní budovou, byl jeden jako druhý, natřené cihlovou barvou a 
perspektivně ubíhaly. Byl jsem nadšen a nevěřil jsem vlastním očím. 
Stěhování bylo zahájeno odvšivováním. Stáli jsme ve frontě a za košili i do kalhot nám naprášili 
DDT. Bratr šel dvakrát. 
 
    Jen jsme vyjeli a zastavili se na první zastávce v Košicích, hned jsme poznali jiné poměry, jinou 
starost a péči o nás. V Košicích nás čekalo teplé jídlo a jídlo na cestu. Tak se to opakovalo po celou 
dobu, než jsme dorazili do sběrných míst. Někdo zůstal na Moravě v Šumperku, jiní pokračovali až 
do sběrného tábora v Podbořanech. Tehdy jsem poprvé poznal chuť českých houskových knedlíků 
a chuť různých salámů. 
 
    Cestou Slovenskem jsem poprvé v životě uviděl hory, krásné a zasněžené Tatry. Pro lidi 
z ukrajinských rovin to byl zážitek. Od té chvíle jsem celou dobu seděl v pootevřených dveřích 
vagonu a nadšeně se díval na okolní přírodu, krásné domy, pěkné silnice. Byl jsem vším nadšen. 
    Cestou, v blízkosti hranic, jsme se potkávali s transporty Ukrajinců, kteří se stěhovali opačně, ze 
Slovenska na Ukrajinu. Měli obsadit námi opuštěné usedlosti. Na vagonech měli plakáty: „Nežli 
nás má bít macecha (tj. Československá republika), nechť nás raději bije rodný otec (tj. Sovětský 
svaz)!“ Od našich lidí slyšeli, že nevědí, do čeho jdou. Zprávy později byly takové, že většina z nich 
zažila velký šok. Mnozí se snažili dostat zpět, ale hranice byly dobře střežené. Ze zoufalství 
docházelo k sebevraždám. 
 
     Dorazili jsme do Podbořan, tam nás čekal strýc Josef. Z Podbořan jsme za nějakou dobu odjeli 
do Pilníkova u Trutnova. Tam jsme našli náš nový domov a začali definitivně žít v Československu. 
V Pilníkově jsem nastoupil do české školy. Podle věku jsem byl zařazen do páté třídy obecné školy, 
ne podle znalostí, ty nebyly valné. Pátou třídu jsem vychodil od 2. května do 30. června roku 1947. 
Pak následovaly třídy další. 
 
Po přestěhování do Pilníkova se nás lidé hodně vyptávali na sovětské poměry. Otec mluvil pravdivě 
o našich zážitcích a zkušenostech. Přišel rok 1948 a s ním dva tajní spolu s předsedou akčního 
výboru si otce zavolali do jedné z hospod a sdělili mu, ať té protisovětské propagandy zanechá, že 
by ho to mohlo mrzet. A také se ho zeptali, jestlipak zná báseň Krylova „Sviňa pod dubom“. Otec ji 
náhodou znal a tato otázka ho tak rozčílila, že se chtěl s nastupujícími soudruhy poprat. Ale nestalo 
se tak. Otec odešel. 

 
Podstatou básně je, že svině, která sežrala všechny žaludy pod dubem, nažraná, začala podrývat 
kořeny dubu. Tento příměr nemohl platit ani náhodou, ale to byl již projev nastolování jiného 

politického směru, než si Češi z Volyně přáli. 
 
 
 
 

V Ostravě, říjen 2010-10-04 
Václav Kulich 

 

 
Autorovi děkujeme za poutavé a zajímavé vyprávění, jímž 

jsme si doplnili své poznání a znalosti 
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Významní rodáci a buditelé slezští 
Petr Andrle 

 

  Málokdo ví, že vůbec nejstarší muzeum na území České republiky je Slezské zemské muzeum 
v Opavě. Založeno bylo v podstatě k prvnímu květnu 1814, kdy byla v jedné ze tříd tehdejšího 
opavského gymnázia veřejnosti zpřístupněna sbírka materiálů týkajících se slezské přírody. O rok 
později si zakladatelé muzea podali oficiální žádost o úřední potvrzení jeho existence. Úřední 
mašinérii tehdejší monarchie zabralo vyřízení žádosti celé tři roky.     
  Teprve 9. října 1818 schválil císař Ferdinand I. řízení muzea včetně jeho stanov a to pod názvem 
Opavské gymnaziální muzeum.  Za touto pozoruhodnou iniciativou stáli v podstatě tři muži. Velice 

vzdělaný opavský purkmistr Johann Josef Schössler (1761 - 1834), rodák z Rýmařova, osvícenec a 
milovník přírodních věd. Historik a profesor opavského gymnázia Johann Baptist Faustin Ens 
(1782-1858), který byl v letech 1822-1844 kustodem muzea. A v neposlední řadě penzionovaný 
setník rakouské armády, vášnivý amatérský botanik a mineralog, Mückusch František von 
Buchberg (1749 – 1837). 
   O purkmistru Schösslerovi a o jeho perfektní práci pro Opavu se toho ví poměrně dost. O 
Faustinu Ensovi, který věnoval Opavě třicet šest let svého života, bohužel již méně. Svého času se 
dnešní opavská Veleslavínova ulice jmenovala Ensgasse. Byl v té době také čestným občanem 
Opavy.  Mezi jeho žáky na opavském gymnáziu patřili například Georg Mendel, Cyprian Lelek, 
Antonín Vašek, Hans Kudlich, Pavel Křížkovský a jiné, později významné osobnosti Slezska. Právě 
před deseti lety vydal historik Prof. dr. Milan Myška poutavou knihu s názvem Faustin Ens. A v ní 
mimo jiné autor uvádí, že prvním, kdo vzbudil v Ensovi zájem o přírodu Slezska, byl onen třetí 
muž.  Mückusch František von Buchberg.  
  Jeho předkové vlastnili od poloviny 17. století rytířský statek (bývalý fojtský statek) v Dolní 
Červené Vodě na Jesenicku. O sto let později si zde postavili zámeček. František studoval na 
gymnáziu v Opavě a ve Vídni absolvoval inženýrskou akademii. Poté až do svých třiapadesáti let 
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sloužil v armádě. Do výslužby odešel v hodnosti setníka (hejtmana). Svůj druhý život, zasvěcený 
slezské přírodě, začíná v Krnově, kam se na penzi usídlil. A jal se konat přírodopisné výlety a 
exkurze do Jeseníků a dalších míst. Měl trochu náskok – již jako školák sbíral zajímavé kameny, 
zajímal se o botaniku a geologii. Z rodného domu si odstěhoval do Krnova především tehdy již 
rozsáhlou knihovnu a také přírodní sbírky, které obsahovaly velký poklad. František Mückusch 
totiž nalezl jako školák v údolí Černého potoka u Staré Červené Vody jednu ze tří známých 
slezských lokalit výskytu perlorodky říční. Takže do Krnova se stěhovaly i perly, které se jinak ve 
středověku u nás vyskytovaly hojně. Až jsme je kdysi vydrancovali. Jeden z Františkových strýců 
byl ve Slezsku vůbec prvním zemědělcem, který pěstoval brambory a jetel. Takže k přírodě měl 
rytíř Mückusch vždycky blízko.  
  A tak konal vycházky do přírody a nosil domů jeden zajímavý exemplář za druhým. Byl 
botanikem, geologem i mineralogem. Za čas znal dokonale jesenickou a opavskou přírodu. A 
potřeboval se někomu svěřit. Někdy v roce 1809 se poznal s Faustinem Ensem a nedělalo mu 
žádné potíže nadchnout mladého dychtivého vědce pro přírodovědecká studia v terénu. A tak se 
konaly desítky exkurzí studentů, v jejichž čele vždy kráčeli tito dva nadšenci, později i nerozluční 
přátelé.  
  V nedaleké Vratislavi žil a pracoval další Františkův přítel, téměř o třicet let mladší, doktor 
Augustin Kaluza (1776 – 1836). Rodák z Koutů (dnes část Kravař), studoval v Roudně, 
v Hlubčicích, na vratislavské univerzitě vystudoval teologii a v roce 1798 byl vysvěcen na kněze. 
Pracoval jako kněz, učitel vychovatel a posléze přijal místo profesora na katolickém gymnáziu ve 
Vratislavi. Byl tehdy již známým pedagogem. 
Prázdniny trávil v přírodě a stal se znalcem botaniky, mineralogie a zoologie Slezska. Jeho sbírky 
byly obdivuhodné; všechny je vystavoval v gymnáziu, v němž učil. A tak přinášel kameny, hmyz, 
vejce, hnízda a vycpanou zvěř.  
  Kaluza a Mückusch byli přátelé. Spojovala je láska ke slezské přírodě. Spolupracovali a bádali 
spolu. Když byl František ještě v roce 1805 povolán z moci úřední znovu k armádě, nevěřil moc, že 
náročnou službu přežije. Svou velkou knihovnu věnoval škole v Krnově a své sbírky příteli 
Kaluzovi. Naštěstí byl z vojenské služby propuštěn, později vyučoval na gymnáziu v Opavě, a když 
začali s přáteli uvažovat o založení opavského muzea, byl to právě rytíř Mückusch, který dal muzeu 
do vínku vše, co doma měl. I ty perly od Černého potoka.  
  Augustin Kaluza se věnoval slezské přírodě velice intenzivně, i když jeho přítel Mückusch odešel 
učit na gymnázium do Opavy. Spolupracoval mimo jiné s vynikajícím botanikem a paleotologem, 
Johannem Goeppertem (1800 – 1884), který pracoval původně jako lékař ve Vratislavi. Společně 
se zabývali slezskou flórou a faunou, napsali o tom i několik článků. Goeppert se později zabýval i 
florou baltského jantaru. Jeho syn Henry Robert byl slavný právník a jeho vnučka Marie Goeppert-
Mayer získala Nobelovu cenu za fyziku.  
 
  Mezi žáky kravařského rodáka Kaluzy byl v letech 1811-13 pozdější známý německý klasický 
filolog Srpna Wissowa (1797-1868). Ten se ve svých pracích velice často zmiňoval o formách výuky 
gramatiky ve Slezsku. Stal se odborníkem a latinu a řeckou a římskou historiografii. Ovšem to vše 
učil tam, kde začal. Na katolickém gymnáziu ve Vratislavi.  
   
  V roce 1827 se stalo, že se ocitli v nebezpečí Kaluzovi bývalí sousedé v Koutech. Jistý spekulant 
von Rudzinsky hnal celou obec do dražby, něco podobného se mu předtím již podařilo v Kravařích. 
Augustin Kaluza mnohé vydražil, na mnohé pomohl sehnat úvěry. A zachránil tak selský stav 
v rodné obci. A vrátil se zpět do Vratislavi, aby učil.  
 
Mohlo by se zdát, že popisuji nespojitelné. Leč nikoli. Tyto všechny lidi, jejichž 
jména jsou v textu uvedena, spojovala nesmírná láska k místům, odkud pocházeli, 
nebo kde pracovali. Tedy ke Slezsku. A dávali to najevo různým způsobem. Třebas 
tím, že trpělivě studovali a zkoumali jeho přírodu či historii a posléze se o získané 
poznatky nezištně dělili se všemi, kteří projevili zájem. Takoví byli rodáci a 
buditelé slezští.  
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FOTO PRO DNEŠNÍ DEN 

 
Pro nás, kteří jsme se celá léta trápili se zakládáním kopíráků mezi papíry, je 
počítač doslova zjevením. Když se na mazání překlepů objevil tip-ex a potom bělící 
barva, byl život písařů o kousek snazší. Ale komfort kompjůtrů předčil i tu 
nejbujnější fantazii. Jenže uznejte, že takového krasavce, jakým byl Crandall 
z roku 1886, stejně žádná elektronika nepředčí 

 

PETROUŠKOVY PŘÍHODY (807) 

Opět jsme si tuhle u piva vyprávěli o korupci. Je to mrška a hlavně, když s ní nejsme spojováni. 
Pepa Jiránků přišel s takovou teorií, že je vlastně se vším konec, protože tohle nikdo nevyřeší. Ani 
volby.  
Podíval se na nás a započal zvláštní monolog. A následná naše debata mu dala spíše za pravdu. Byť 
se vám bude zdát trochu chaotická. 
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Pamatujete na to, jak jsme všichni vozili v autě nedatovaný paragon potvrzující, že jsme zakoupili 
ty čtyři pytle cementu, které jsme měli vzadu v kufru, a které jsme jinak šlohli v práci?  
Pamatujete, jak se mimořádně odměňovali závodní lékaři, aby dodrželi denní limit nemocných? 
Jakmile ho vyčerpali, neuznali nikoho. I kdyby umíral. Za to dostávali odměny. 
Pamatujete na to, jak jsme si nechávali napsat mimořádné odměny, vedoucí nám něco nechal na 
daň a zbytek jsme mu dali do kapsy? Prý pro zajištění lepších podmínek pro nás všechny.  
Pamatujete, jak se prodávalo pod pultem?  
Pamatujete, jak si havíři na Ostravsku vypínali měřicí přístroje proto, aby se nestalo, že by jejich 
pracoviště bylo nutno zastavit, odvětrat a podobně? Protože potřebovali vydělat? 
Pamatujete, jak se organizovaly pracovní rekordy dosažené tím, že se rekordmanům vytvořily 
mimořádné podmínky? 
Pamatujete, že tam, kde to šlo, se předražovaly všechny faktury? 
Pamatujete si, jak jsme kradli v práci? I tím, že jsme nedělali, protože to je také krádež. 
Pamatujete, jak jsme v tom jeli v podstatě všichni?  
 

Kývali jsme hlavami a zmohli se na odpověď, že to ale přece nedělali všichni.  
A Pepa pokračoval.  
Pamatujete na to, jak přišla svoboda a demokracie a naši zákonodárci vyráběli legislativní zmetky 
tak strašné, že bylo nutné všechny zákonodárné normy desetkrát i více novelizovat? 
A pamatujete na to, jak jsme tyhle lidi všichni volili znovu a znovu? Za to, že vyráběli a vyrábějí 
zmetky?  
My ne, ozvali jsme se.  
Tak proč tam jsou ti lidé stále?   
 

Tohle nás naučili komunisti, ozval se jeden. Hele, povídá Pepa, myslíš si, že kdyby za komunistů 
byl nějaký soudruh náměstek vzat do vazby pro podezření z trestné činnosti, no dobrá, zcela 
hypoteticky, myslíš, že by mu soudruh ministr ještě poté udělil mimořádnou odměnu 180 000 
korun?  
 

To asi nikoli.  
Tak proč to děláme my?  
  
Kdysi, asi v roce 2004 napsal autor pod pseudonymem „Anonymus“ následující věty. Nebuďme 
však z daného stavu nešťastní, nebude již dlouho trvat. Rozsah vedlejšího přerozdělování a tím i 
zadlužování státu dosáhl tak obřích rozměrů, že stát buď zkrachuje, nebo každá konzervativní 
vláda masivní přerozdělování okamžitě zastaví. Nebojme se, nic se nestane. Bude nám všem lépe 
a ještě ušetříme.  
 

Jenže od té doby žádná konzervativní vláda ještě nepřišla.  
 

To znamená, že se za našeho života spravedlnosti nedočkáme? Dočkáme. Řešení existuje. 
Nesmíme volit stále stejné lidi. A jak to chceš udělat, když nám předkládají stále tytéž? Inu, to je 
také jednoduché. Nevolit nikoho.  
A kdo to tu bude řídit? Inu, ti druzí, které nám budou muset pečlivěji vybrat. Je to tak těžké?  
 
Mezi námi, přesně před 154 lety, tedy již v roce 1859, vyšlo toto ustanovení Říšského zákoníku:  
 
My, František Josef První, z Boží milosti císař rakouský, král Uherský a Český……vedeni jsouce 
úmyslem živnostenskou přičinlivost v naší říši rovnoměrně upraviti a co možná usnadniti….dali 
jsme řádu živnostenskému Své schválení a nařizujeme takto:  227/1859 Říšský zákoník, § 5 
Důvody vylučovací – Byl-li kdo odsouzen pro nějaký zločin vůbec, pro přečin nebo pro přestupek 
spáchaný ze zištnosti nebo směřující proti veřejné mravopočestnosti, nebo pro přečin v § 486 tr. 
zák. naznačený, pro podloudnictví nebo těžký přestupek důchodkový, může se mu odepřít, aby 
v živnost nějakou se uvázal, bylo –li by dle zvláštní povahy živnosti, hledíc k osobě podnikatelově 
a k trestnímu činu jím spáchanému, se obávati, že by ji zle užíval, v této případnosti ani nemůže 
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se dopustili, aby se v živnost uvázal, pokud vyšetřování trvá. §6 – Bylo-li někomu nálezem 
soudcovským neb administrativním zakázáno provozovati živnost nějakou, nemůže se mu 
povolit, aby uvázal se v živnost jinou, jejímž provozováním zmařen by byl účel nálezu onoho.  
 

Kdyby tohle, moderněji formulováno, platilo v naší době, mnoho podvodů by nenastalo. Proč 
podobný zákon nepřijmeme?  
Asi na to nemáme.  
Nebo také nechceme.  
Jinak by neležel již roky u ledu kariérní řád pro úředníky. 
A jiné zákony, které byly navrženy, leč nepředloženy. 
Protože se nehodily. Navíc nám nějaký feudál nebude předpisovat, jak to máme dělat.  
 
Tak proč to všechno vlastně děláme?  
Jediné řešení je to, že my to neděláme. 
To přece dělají oni.  
 
A u stolu zavládla spokojenost.  
 

 

 
Dnes má svátek DARJA. Zítra, ve čtvrtek IZABELA. V pátek JULIUS, 

v sobotu ALEŠ, v neděli VINCENC, v pondělí ANASTÁZIE, v úterý IRENA 
a ve středu RUDOLF. 

Nezapomeňte jim blahopřát. 
 

 
 


