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Příští, možná již probíhající změna nemusí být jen vynucena „revolucio-
náři“ a „progresivními“ změnami, ale také navozena revizí, opuštěním něče-
ho tradičně hodnotového i lecčeho nověji pozitivně dosaženého, byť finálně
karikovaného. Z hlediska obrany před změnami je nevýhodná nejen relativis-
ticky postmoderní zmatenost pojmů, ale také roztříštěnost společnosti do po-
věstných „bublin“ i mimořádná mezigenerační distance mezi mileniály (na-
rozenými v období 1980-2000) spolu s generací Z (narození po roce 2000) na
straně jedné a všemi staršími, tedy především generací poválečného popu-
lačního boomu (baby boom) s jejich sociologicky „nudnými dětmi z mezige-
nerace X“. V tomto přeryvu byli „senioři“ formováni v poválečném diskursu
hodnot (jedno zda normálních, či socialistických) demokracie, svobody, soci-
ální spravedlnosti, humanismu, hodnoty lidského života, Všeobecné deklara-
ce lidských práv, a také významu literatury (a četby), uceleného všeobecného
vzdělání zahrnujícího filosofii, tradiční rodiny, transcendentální víry, olym-
pismu, nepřijatelnosti nacismu, bolševismu, rasismu (ať již k jednotlivým en-
titám lidé individuálně zaujímali postoj souhlasný, či nesouhlasný). Naopak
„junioři“ byli formováni postmoderním relativismem včetně etického, neau-
toritativní výchovou s vysokou mírou liberalismu a znejistěním mantinelů,
klipovou kulturou, digitálními technologiemi s digitálním myšlením, kurzo-
vým vzděláním rezignujícím na ucelenost a minimalizujícím podíl filosofie,
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zpochybněním univerzálnosti lidských potřeb, poklesem významu četby až
k fenoménu funkční negramotnosti, narativy planetárního přelidnění, klima-
tické katastrofy, umělé inteligence, blahobytem, sociálními právy, poklesem
potřeby lidské práce.

Narostl despekt ke starším generacím, které údajně přelidnily a zdevastovaly
přírodu, čímž „ukradly“ juniorům (pohodlnou) budoucnost, které jsou zaostalé
v (ne)používání informačních technologií a zastávají „překonaně omezující“ tra-
dice. Tento historicky zřejmě neobvykle výrazný mezigenerační přeryv je velmi
příhodný pro společenský revizionismus i pro paradigmatické šifty. Pokud s tím
chce někdo pracovat, např. v rámci hybridních válek k destabilizaci společností,
má pro své záměry velmi úrodnou půdu. 

Úder COVIDu může mít různý dopad. Na jedné straně např. oslabení po-
spolitosti včetně rodinné, ale při přestřelení naopak možný návrat izolovaných
singles k tradičním vztahům. Ekonomické důsledky opakovaných zastavení
ekonomiky mohou navodit „revoluční situaci“ k rozbití stávajících uspořádá-
ní, ale mohou také vést z nečekaných, mnohdy netušených nejistot k osvědče-
ným tradičním hodnotám a modelům. Nové technologie se mohou v krizi
skvěle osvědčit, ale také selhat (přeceňování tzv. umělé inteligence) či vyjevit
svou nelidskou zneužitelnost a fízlovací kapacitu. Ztráta dosavadního životní-
ho a pracovního rytmu, případně významu výdělečné práce může vést k ne-
konečně stupňovanému zabavování s euthanasiemi z nudy i k nové vlně hle-
dání dobrého života a jeho filosofických zdrojů. Mladé generace se mohou
nadchnout liberálním bezdětným životem bez osobní zodpovědnosti pod zá-
štitou šafářů všeobjímající orwellovské společnosti, ale mohou také znovu bo-
jovat za lidská práva, samosprávnou autonomii a demokratickou kontrolu mo-
ci, mohou objevit skrytý půvab humanismu, uceleného vzdělání, uchopování
se lidství. 

Tak, jak tomu bylo před desetiletími v dobách komunistického úpadku a bez-
práví, je třeba zachovat, přenést do budoucnosti k případnému novému vzplanu-
tí hodnoty, představy a mechanismy, kterými žily starší generace. Oproti tehdej-
ší, despoticky totalitní době, je dnes třeba mnohem důsledněji a hlasitěji (protože
svobodněji) vystupovat polemicky proti závažným, nebezpečným revizionistic-
kým názorům, které zpochybňují v čase přeryvových otřesů zásadní humanistic-
ké, demokratické, lidskoprávní hodnoty a principy či historická fakta. Cílevědo-
mé diskusi ani jasnému stanovisku demokratů by neměl uniknout názorový střet
děkana Filosofické fakulty UK, postmarxisty Michala Pullmana, s publicistou
Michalem Klímou o pojetí osudu Milady Horákové a o hodnocení normalizační
společnosti. Postoj Spolku studentů historie Filosofické fakulty je pozoruhodným
příkladem generační změny v obsahu a vnímání pojmů, generačně podmíněného
revizionistického posunu.

Ve všech turbulencích, které prožíváme, se dříve či později vynoří potřeba ori-
entačních majáků – nejen názorových, ale především metodických. Jedním z nich
může být přehledný, i laikům dobře pochopitelný „úvod do filosofie“ v populár-
ní (na internetu hojně sdílené) přednášce profesorky Anny Hogenové Odvaha ke
štěstí: https://youtu.be/3nxG8gXuVR4 via @YouTube

Zdeněk Kalvach, červenec 2020 (závěr)



3

Citát tOhOtO čÍSLa

Vyzkoušejte se, jak znáte základní pojmy:

Slovo „demokratismus“ je podle Nového akademického slovníku cizích slov
definováno jako 1. demokratické smýšlení, 2. snaha po uplatňování demokratic-
kých zásad ve veřejném životě a v řízení státu. Slovo „demokracie“ je oproti to-
mu definováno jako: 1. vláda lidu, forma vlády, ve které nejvyšší moc patří lidu
a uskutečňuje se buď přímou účastí, nebo prostřednictvím volených zástupců, stát
s takovou vládou; 2. princip rovnoprávného uplatňování vůle všech členů nějaké
skupiny.

Jan Chromý, Ústav pro jazyk český AV ČR, odd.. jazyk. kultury, jazyk. po-
radna.

2. 11. 2007
democratism n. The principles or spirit of a democracy. /R./ www.

answers.com
Vybral Milan Zapletal, 2007

i. PŘÍSPĚVKY

tOLiK tOhO NEBYLO ŘEčENO!

Ani za tři desetiletí jsme se nevypořádali s komunistickou diktaturou.
Komunisté drží současnou vládu. Autoři většinou píší o socialismu.
Klasikové snící o lepší socialistické společnosti ji však nikdy
neztotožňovali s diktaturou.
Část veřejnosti dokonce se vyjadřuje: „Bylo líp...“ A my se neptáme, jak to

myslí. Buď jsou to ti, co vytvářeli onen režim nesvobody a nadvlády nad všemi
a vším, anebo to jsou lidé, kteří zaměňují své osobní pocity za všeobecný stav.
Normalizaci sice nastartoval Brežněv, ale vytvářeli ji ti z české společnosti, kteří
někde něčemu vládli, předsedali a přisluhovali. Po invazi byla možnost všeobec-
né a dlouhodobé pasivní rezistence. Pro zdánlivé vítěze by vznikla neřešitelná si-
tuace. Normalizátorů jsme se na nic nezeptali a oni po krátkém čase okřáli a za-
čali si hrát na demokraty. Těmi však nebyli a nejsou a proto tolik šrámů na
společnosti.

Kdo v této zemi ví o teroristickém nařízení ministra vnitra ČSSR ze dne 
28. 12. 1978 - „Směrnici (přísně tajné) pro evidenci osob ohrožujících vniřní po-
řádek a bezpečnost státu“- podepsanou Jaromírem Obzinou? Účinnosti nabyla 
1. 2. 1979.

Č1.1 - Jednotný postup útvarů státní a veřejné bezpečnosti při evidenci osob,
které svým jednáním nebo politickými postoji ohrozily, ohrožují nebo by mohly
ohrozit vnitřní pořádek a bezpečnost státu.

Č1.2 - ... při důsledném respektování třídních hledisek
Č1.3 - ... kontrolu nad evidovanými osobami a soustavné sledování jejich čin-

nosti, politických postojů, styků, pobytů
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Č1.6 - Osoby podléhající evidenci:
a) Představitelé a aktivní činitelé pravicového oportunismu, sionismu,

trockismu, nacionalismu, maoismu, mluvčí a organizátoři tzv. „nelegální
kultury“, signatáři tzv. „Charty 77“ a ostatních nepřátelských opozičních
skupin ...

b) Představitelé antisocialistických sil, zejména z řad bývalých funkcionářů
kontrarevolučních organizací Klub-231, KAN, Společnost pro lidská práva, bý-
valých pravicových sociálních demokratů ...

c) Představitelé bývalých vykořisťovatelských tříd a kapitalistů státního a hos-
podářského aparátu …

d) Autoři, rozmnožovatelé a rozšiřovatelé závažných protisocialistických
a protizákonných pamfletů a tiskovin ...

e) Organizátoři a aktivní účastníci protisocialistických a protisovětských akcí,
demonstrací ...

f) Představitelé bývalých protisocialistických studentských a mládežnických
organizací — ARS, Svaz vysokoškolského studentstva, Junák atd.

g) Reakční představitelé církevní hierarchie, kléru, tajní biskupové a kněží,
představitelé jednotlivých řádů, sekt...

V č1.7. je kategorizována výše nebezpečnosti skupin i jednotlivců. Jsou zahr-
nuti nejen současně aktivní jednotlivci a skupiny, ale podezřelými pro režim se
stávají vlastně všichni. Do III. kategorie nebezpečnosti se dostávají - „osoby, kte-
ré zaujímají vyčkávací stanovisko a v době mimořádných událostí se mohou za-
pojit do aktivní činnosti proti státu.“ A do IV. kategorie fakticky „ostatní protiso-
cialisticky zaměřené osoby.“ V článku 8. se hovoří, že evidovaní v I. a II.
kategorii nebezpečnosti „musí být současně rozpracovány v příslušných svazcích
kontrarozvědného rozpracování.“

Stačí nahlédnout do přísně tajného plánu práce StB na rok 1973 podepsa-
ného generálmajorem ing. Hrbáčkem z 27. 11. 1972. Vše pak rozpracovává
plán hlavních úkolů 0-StB Česká Lípa pro rok 1973 podepsaný Pplk. Šindelá-
řem.

„Při posuzování všech zjišťovaných jevů a při volbě taktiky přísně respektovat
upevňování vedoucí úlohy strany. Strana a její ÚV určuje strategii a taktiku boje
s pravicí a antisocialistickými silami. Získat dokonalý přehled o činnosti a zámě-
rech pravicových a antisocialistických sil v oblasti kultury, církví, vědy a mláde-
že.

Represi a prevenci chápat v jednotě. Diskreditovat pravicové a antisocialistic-
ké živly před širokou občanskou veřejností. Uplatňovat taktiku rozkladné a dez-
informační činnosti.

- v určených hotelích kraje, kde se nejvíce soustřeďují Vc (valutoví cizinci)
dobudovat agenturní síť a dokončit nasazení tajných agentů

- provést důvěrnické obsazení všech dosud neosazených nepřátelských osob (+
15 jmen)

- Akce Jezevec (Ladislav Lis) a Akce Straka (Jiří Hochmann)
- věnovat operativní pozornost komunitě dominikánů v Jablonném v Pod-

ještědí
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- zaměřit se do úseku školství a zdravotnictví a vést agenturně operativní čin-
nost na úseku Lokomotivního depa

- pomocí TS Miloše věnovat agenturní pozornost profesoru gymnázia Václa-
vu Nováčkovi, občas rozšiřuje mezi profesorským sborem nepravdivé zprávy, dá-
le věnovat pozornost profesoru SEŠ v České Lípě Jiřímu Kučerovi

- železniční stanice Hlavní nádraží - tomuto úseku byla věnována po celý rok
plná pozornost

- sledování římskokatolických farářů

Mohli bychom pokračovat a přidávat rok za rokem. Stále by nás vedly pří-
kazy k paralyzování společnosti, která byla povinna poslušností a jediným ná-
zorem bez výjimky. Ještě v roce 1989 v plánu práce StB v České Lípě si mi-
mo jiné můžeme přečíst: „Operativní pozornost zaměřit na činnost tzv.
občanských iniciativ z okresu Česká Lípa a dosáhnout úplného rozkladu. Za-
bezpečit kulturní zařízení, divadla, před zneužitím a provádět rozkladná opat-
ření ...“

Česká společnost, pokud chce být opravdu demokratická, by v otázkách hod-
nocení komunistické diktatury měla být jednoznačná a měla by přesně definovat
zlo, které celou společnost do dneška, v určité formě, neopustilo.

Z archivu materiálů bezpečnostních složek vybral
Zdeněk Pokorný, prosinec 2019

LiDiCKý PamátNÍK ,
symbol zrůdnosti nacismu, nebo dějepis obce
část druhá, závěrečná

Ve vesnici Lidice je od r. 1939 přistěhovaná Štěpánka Mikešová (ubytovaná
postupně u dvou rodin, z nichž poslední jsou Doležalovi), židovka z Moravy,
která na Slovensku z obav před německým pronásledováním přestoupila ke
křesťanství a potom se přestěhovala do Lidic. Neměla pobytovou přihlášku
dobře vyplněnou, kolonka „Žid“ byla prázdná, české nežidovské příjmení mě-
la po manželovi (byla rozvedená), ale jména jejích rodičů byla v pobytové při-
hlášce německá a pro židy obvyklá (její rodiče v té době už jistě nosili židov-
skou hvězdu a posléze šli do transportu). To musí být jasné především
strážníkovi nebo starostovi obce. Buštěhradští četníci mohli předstírat, že o ži-
dovském původu Štěpánky Mikešové nevědí, ale jak zjistila ve fondech Ná-
rodního archivu Praha archivářka Mgr. Vlasta Měšťánková, tak Štěpánka Mi-
kešová měla přidělené tzv. registrační číslo protektorátního žida – 57171
(viz 2). To znamenalo nosit viditelně židovskou hvězdu a postupně jít do tran-
sportu. Ale Mikešová se vydávala za Češku. Především četníci riskovali živo-
ty. Obyvatelům Lidic to mohlo být podezřelé. Mohli se ovšem utěšovat tím, že
bude-li třeba, mohou se vymluvit, že o židovství Š. Mikešové nevěděli, vždyť
byla regulérně policejně přihlášena. Není ovšem jisté, zda by jim to okupační
úřady uznaly.
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Doležalovi se mohli uklidňovat, že tolik neriskují a tvářili se, že o židovství
své podnájemnice nevědí. Doležalová neměla důvod mikešovou udávat, pokud
by byla onou „nejodpornější udavačkou“, jak píše Kyncl, udělala by tak nejspíše
dávno během těch tří let (proč by na to „nejodpornější udavačka“ čekala až do 2.
6. 1942?). Postoj obyvatel byl spíše nevšímavý a tolerantní. Nejodpornější uda-
vač udávající lidi ze sadismu nebo pomsty nebo zrádcovské horlivosti mezi nimi
nebyl.

Jak píše archivář Šustek (viz 2): „Četníci v Buštěhradu pravděpodobně ne-
byli antisemité a ani prvoplánově horliví kolaboranti, takže zřejmě mlčky po
dosti dlouhou dobu předstírali, že nedokonalý pokus Štěpánky mikešové
o zatajení jejího židovství neprohlédli. Tak si lze vysvětlit, že četníci nechá-
vali bez povšimnutí, že Štěpánka Mikešová nenosila židovskou hvězdu, ačko-
liv to německé úřady již od podzimu 1941, po Heydrichově nástupu do funk-
ce říšského protektora, nařídily. Ovšem pokračovat v předstírání, že
o židovském původu Štěpánky Mikešové nevědí, bylo pro buštěhradské čet-
níky čím dál riskantnější. Počínaje 18. březnem 1942 se okupační moc roz-
hodla vydávat postupně všem obyvatelům tzv. protektorátu úplně nové průka-
zy totožnosti opatřené fotografií, tzv. kennkarte. Upřednostněny měly být při
vydávání nových legitimací „nejprve osoby, které se narodily v letech
1917–1926“ Jednalo se o opatření namířené zejména proti parašutistům, dal-
ším lidem žijícím v ilegalitě, ale dopadalo i na občany, kteří se snažili zatajit
své židovství. Před tímto administrativně-policejním opatřením mohla ještě
krátkou dobu Štěpánku Mikešovou ochránit skutečnost, že její rok narození
1906 ji nezahrnoval do věkové kategorie, které byly tzv. kennkarte vydávány
přednostně. Naděje Štěpánky mikešové, že za mlčenlivé benevolence
buštěhradských četníků by se mohla protižidovským opatřením vyhýbat
až do konce německé okupace, braly rychle za své. Další a zřejmě ještě vět-
ší překážkou v utajení židovského původu Štěpánky Mikešové se pravděpo-
dobně stala pečlivá a Němci řízená registrace židovských obyvatel protekto-
rátu.“ Protinárodní historici tvrdí, že český národ je národ udavačů, toho se
rádi chytají i němečtí nacionalisté. To je samozřejmě účelová lež. Tady je jas-
ný příklad: židovka žije v obci tři roky a nikdo ji neudá. Lidice by měly mít
další památník – v Izraeli. Také to dokazuje, že Češi nebyli antisemité. Už Ma-
sarykovi se podařilo z nich tento nešvar vypudit svojí neúnavnou snahou
o moderní myšlení.

Po útoku na Heydricha se věci mění. Němci postupně prohledávají všechna
města a vesnice za nasazení desítek tisíců policistů, mužů od Waffen-SS, wehr-
machtu a německých organizací NSDAP a hledají parašutisty. Ale už před tím je
velký tlak gestapa, které rozbíjí odbojové sítě a denně posílá desítky českých vla-
stenců na popraviště. Ressl uvažuje, co dělat? Když tam Štěpánku Mikešovou ne-
chá, přijdou na ni. Čeká jej popraviště, protože už ji dávno nezatkl. Proto Ště-
pánku zatkne a předá gestapu. Samozřejmě, že s o několik dní pozdějším
vyhlazením obce to nesouvisí.

Nevíme, co by se stalo, kdyby četník Ressl Štěpánku nezatkl. Nejspíše by
svému osudu neušla. Měla registrační číslo protektorátního žida, Němci pou-
ze nevěděli, kde je. Její rodiče byli registrováni a následně deportováni do
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Auschwitz. Když gestapo a německá policie vpadly do Lidic, dostala by se jim
do rukou. Kdyby byla muž, byla by zastřelena, protože byla žena, šla do kon-
centračního tábora a těžko by svoji identitu utajila. Kdoví jaký vliv by to mě-
lo na chování nacistických úřadů k lidickým ženám, určitě by jim to nepo-
mohlo.

Případ Štěpánky Mikešové sám o sobě nic nemění na nacistickém zločinu,
naopak ho potvrzuje a umístění jejího jména na desku památníku je otázkou
formální diskuse, ve které se musí vzít v úvahu účel památníku podle zaklá-
dací listiny. To nemohu posoudit. Ale příběh ovšem musí být uveden se vše-
mi okolnostmi, musí být též uvedeno, že obyvatelé Lidic Štěpánku neudali
a tolerovali tři roky, a kdo způsobil její zatčení v době heydrichiády, se neví,
ale každopádně ne někdo z Lidic, ale ať už kdokoliv, stejně jen pod tlakem
okolností a ze strachu o svůj vlastní život, nikoliv jako „nejodpornější ze
všech udavačů“.

Chápu, že historikové se snaží o „nové neotřelé pohledy“. Co je to neo-
třelý pohled, když už dávno jsou fakta zjištěna, základní morální postoje zau-
jaty? Neotřelým pohledem může tedy být jen změna morálního postoje, pod
vlivem propagandy, peněz a pochybné slávy, na postoj nemorální. V daném
případě vyviňování nacismu a hledání selhání českých lidí. Tedy zadání
k novému ideologickému pohledu na dějiny. Tento pohled ovšem není nezá-
vislý, není to hledání pravdy, a pokud dobře poznáme díla takto angažovaná,
zjistíme, že o pravdu nejde, jde o novou ideologii, potom to není ani nezá-
vislá historická věda, ale nám z komunismu dobře známá ideologická 
pavěda.

Literatura:
1/ Vojtěch Kyncl: Lidice – zrození symbolu, Praha 2015 (2016)
2/ Vojtěch Šustek: Nepravdivé obvinění z udavačství lidické ženy Alžběty Do-

ležalové, in Slánský obzor č. 25, 2018, s. 48-75.
3/ Vojtěch Šustek: LIDICE-historický symbol a skutečnost. Ke kritice a inter-

pretaci pramenů z doby okupace, in Pražský sborník historický č. 45, 2018,
s. 373-405.

Obě studie Vojtěcha Šustka jsou ve formátu pdf na webových stránkách Ar-
chivu hl. m. Prahy.

https://vlastimilpodracky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=748563 
Vlastimil Podracký, březen 2020, (závěr)

KDO JE KDO z Demokratického klubu (54)

Fišera, Vladimír Claude, profesor politologie, nar. 2 1. 1948 v Paříži; manžel-
ka Bernadette, roz Laval, nar. 6. 12. 1950, profesorka germanistiky na univerzitě;
otec Josef (1912-2006), sociolog, Spravedlivý mezi národy, československý di-
plomat (1938-1939, 1945-1948), člen francouzského odboje (Armée secrète,
Combat); matka Libuše, roz. Bělská (1913-1968), bibliotékářka v UNESCO, dce-
ra Cécile (1984), herečka, vnuk Louis (2013).



8

NYNÍ: profesor soudobých dějin na univerzitách v Paříži (Sorbonne), ve Št-
rasburku a v Portsmouthu (GB), obor dějiny Evropy (19. a 20. století), dále před-
náší na celé řadě amerických univerzit, zejména na University of Syracuse; pře-
kladatel z angličtiny a slovanských jazyků (soudobá poezie). - St: gymnázium
v Paříži, Institut d´Etudes Politiques, Mgr. (1971), dějiny mezinárodních vztahů,
PhD, Univerzita Sorbonne (1973), Licence ès lettrres, Diplôme des Langues Ori-
entales (INALCO) aj. – KREDO: svoboda, samospráva a ekologie; dobrovolná
střízlivost, omezení ekonomického růstu. - ZáJmY: dějiny národní otázky ve
střední Evropě, události roku 1968 ve Francii; evropská a světová konfederace;
poezie. - POL: člen francouzské jednotné socialistické strany (PSU) a Alternati-
ves et Autogestion, člen Labour Party (GB) (1974-1987), člen Demokratického
klubu od roku 1992. - D: Le communisme et les peuples slaves de Marx à Gor-
batchev, nakl. Berg International (1993); autor osmi sbírek poezie pod pseudony-
mem Claude Vancour (Vladislav Vančura byl bratrancem jeho otce); antologie
Writing on the Wall: May 68, a documentary anthology (1968); Workers‘ Coun-
cils in Czechoslovakia (1978); Soudobé dějiny bývalé Jugoslávie; Samospráva ve
Francii a bývalém Československu; Balkánská federace; autor a spoluautor více
než 15 knih a více než 100 časopiseckých článků. - SPOLEĆENSKá a POLi-
tiCKá aNGaŽOVaNOSt: Spoluzakladatel výboru solidarity s čs. opozicí
v Paříži a Anglii, člen redakce exilových (a disidentských) Listů, bývalý člen Eu-
rope Sub-Committee of the Labour Party (GB) a Commission Internationale du
Parti Socialiste Unifié, bývalý člen European Nuclear Disarmement, Bertrand
Russell Peace Foundation a Institute for Workers´ Control; spoluzakladatel ceny
Prix Européen de Littérature (Strasbourg) a Biennale Mitteleuropa (Strasbourg -
Schiltigheim); člen výboru Société des Ecrivains Normands, člen Amitié Franco-
Tchéco-Slovaque (Paříž); zakladatel časopisů Journal of Area Studies a Histoire et
Anthropologie; bývalý člen redakce Lettre Internationale; bývalý místo-předseda
Comité Sarajevo a Comité Tchétchénie (Strasbourg). - V: inter alia Cena Komen-
ského.

Sa: 1, rue des Loutres, 50480 Turqueville, Saint-Mère Eglise, Francie
tel: 0033 50299358 E-mail: laval.fisera@gmail.com

OKéNKO PamĚtNÍKů
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Z historicKého tisKu

Časopis ABc z r. 1960



10

obrázek koordinačních středisek pro kosmickém lety, nahoře sovětské. dole
americké středisko. Převzato z časopisu reportér z roku 1969

Vybral Milan Zapletal
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PF 2021

Bojím se, abychom nedopadli podobně jako Římané, barbarů kolem přibývá.
Zjištění, že žijeme v zemi, kde se na nikoho nelze spolehnout a kde nikomu za

jeho chování není hanba, je velmi výstižné. Z české kotliny se kamsi vytratila
slušnost a stud.

Pojem hanba je dnes už srozumitelný málokomu. Dítě se nestydí zesměšnit
učitele, muž se nestydí opustit ženu a děti kvůli milence, potomci se nestydí zved-
nout ruku na své rodiče, není žádnou hanbou žít jako parazit nebo veřejně propa-
govat zlo. Proč by se tedy měli politici ve službách mafií stydět lhát, krást a pod-
vádět? Svoji velikou vinu na tomto stavu mají sdělovací prostředky, které
z banalit dělají tragédie a naopak ze skutečně tragických věcí banalitu.

Žijeme v divné koronavirové době. Společenská soudržnost neexistuje. Normy
chování nám prezentují svým nenormálním chováním duchaprázdné celebrity všeho
druhu, které zaujaly místo jako vzory po moudrých básnících a osvícených autori-
tách, na které moderní český „Evropan“ už dávno zapomněl. Z pořadů některých te-
levizních stanic, které by měly kultivovat lidskou duši a zjemňovat smysl pro krásu,
pravdu a dobro, teče většinou krev. Chápu, proč se pro jejich označení celkem lo-
gicky používá termín televizní kanály. Politiky to, co se děje, v žádném případě ne-
zajímá. Ti mají jiné starosti. Stávající garnituře jde o to, aby se ve službách různých
mafií udržela u moci co nejdéle jakoukoli strategií, a ti, kteří mlsně hledí na jejich
místa, hledají taktiku, jak by je mohli vystřídat, bez onoho přežitku, kterému se ří-
kávalo stud. Obyčejní smrtelníci v této zemi trpí oprávněnými pocity křivdy a ne-
spravedlnosti, ale parní válec politiky a byznysu si vesele jede dál. A proč by ne! Sli-
by, fráze a široké úsměvy těch (všeho) schopných z předvolebních plakátů tak
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snadno a rychle shoří pod jeho kotlem. A nikdo se opět za nic nestydí. Bojím se, že
se to již nezmění.

Ivan Turnovec, 2020

ii. VÍtE, ŽE …

... milion chvilek, zorganizovalo pěknou virtuální de-
monstraci? aktuální informace zde: https://www.milion-
chvilek.cz/

chvilkařův průvodce demokracií vás určitě zaujme, po-
vedl se:

https://www.youtube.com/watch?v=mJnTJL69zZc&list
=PLpMam2F62wlwYPexYh86cFjsFfbRB-wSi&utm
_source=83391-Milion+Chvilek+2019&utm_medium=
email&utm_term=5544825002&utm_content=
vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%ADch+vide%
C3%AD&utm_campaign=NL+05.12.—20201206
... Forum 2000 pořádalo letos již 24. konferenci, s téma-
tem zodpovědnosti a solidarity. a to on-line, můžete se

podívat na zdařilé snímky: https://www.youtube.com/user/forum2000foundation

... Post Bellum má akce zde: https://www.postbellum.cz/kalendar/

... masarykova společnost má své informace zde: http://masarykovaspolec-
nost.cz

... Klub na obranu demokracie – akce najdete zde: https://klubod.cz/

... Novinky OSN: oddělení ekonomických a sociálních věcí pořádá on-line se-
mináře, např. o využití nových technologií pro zmírnění vlivu COVID-19.

... masarykova demokratická akademie pořádá zajímavé akce:  https://ma-
sarykovaakademie.cz/akce/

... Ekumenická akademie má na svých stránkách ekumakad.cz i publikaci
Cesta k finanční spravedlnosti – tato publikace se zabývá globálně rostoucí ne-
rovností s průvodním jevem oslabování demokraticky konstituovamých institucí
a demokratických procesů obecně.

... Rekonstrukce státu: Prosadili jsme odtajnění majitelů firem
Slavíme velký den. Zákon o evidenci skutečných majitelů, za který Rekonstruk-

ce státu od roku 2017 aktivně lobbovala, konečně prošel Sněmovnou. Děkujeme
všem poslancům, kteří pro něj zvedli ruku! Jsme už jen krůček od odtajnění ano-



nymních firem, které čerpají veřejné peníze. Senát totiž schválil minulý týden zá-
kon proti praní špinavých peněz, který v tandemu s evidencí tohle zajistí.

Co se nám podařilo prosadit?
1. Vznikne částečně veřejný rejstřík skutečných majitelů firem
2. Zakázky a dotace nebudou moci získat firmy s utajeným majitelem
3. Nastaví se mechanismy pro ověření pravdivosti údajů v evidenci
4. Od obcházení zákona odradí efektivní sankce
5. Odpadnou spory při určování majitele firmy ve svěřenských fondech

Jitka Nováková, listopad 2020

iii. Z čiNNOSti DEmOKRatiCKéhO KLUBU
Pravidelná setkání členů a přátel Klubu k aktuálním politickým otázkám:

15. září 2020 proběhlo setkání na téma Krize demokracie, nové výzvy pro há-
jení svobody a hledání východisek, které představili pánové Benjamin Kuras,
Alexander Tomský a Roman Joch. Na webu i Facebooku Dk se můžete na toto
setkání podívat.

Listopadový termín setkání vyšel na 17. 11., a tak kol. Černý navrhl, že by-
chom mohli členům místo toho poslat zajímavý text. Předsedkyně našla několik
aktuálních odkazů, které jste dostali na vědomí.

https://www.demokratickyklub.cz/>
https://www.milionchvilek.cz/>
https://praguehistories.cz/>
https://klubod.cz/>

Nezapomínejte prosím, že Vaše připomínky, poznatky i pochvaly k Dk jsou ví-
tány. Bude také přínosem, když nám pošlete návrh na téma setkání Dk, které
byste chtěli přednést, případně které by Vás zajímalo a měli bychom získat před-
nášejícího.

VýZVa čLENům aNEB O PENÍZE JDE čaStO aŽ V PRVNÍ ŘaDĚ!

Vážené členky, vážení členové,
pokud jste ještě nezaplatili své klubové příspěvky za tento rok, nebo dokonce

ani za léta minulá, učiňte tak co nejdříve.

ZmĚNa: máme NOVé čÍSLO ÚčtU:
po zrušení účtu v CSas máme tedy účet ve FiO bance:

2201878820/2010
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O významu členských příspěvků jsme informovali v seriálu Demokratický
klub v otázkách a odpovědích Dk-Dialog 3/2017, s. 3, kde je uvedena i jejich
doporučená výše (nejnižší je 100 Kč) i kdo platí příspěvky pouze dobrovolně.
Pokud platíte příspěvek bankovním převodem, nezapomeňte uvést jako varia-
bilní symbol svoje členské číslo (je na obálce, případně Vám ho rádi sdělíme,
obraťte se na tajemníka pro administrativu, případně správce členské základny,
kontakty jsou uvedeny níže). Nepřikládáme složenky, číslo účtu Klubu je uve-
deno výše a na konci každého Dk-Dialogu. Členům, kteří tuto svou povinnost
po několik let neplní, výkonná rada Klubu pozastaví další posílání klubového
bulletinu poštou. Není možné používat rezervy Klubu na poštovné, které je stá-
le vyšší.

Řada členů si přeje zasílat náš bulletin pouze v elektronické podobě. Pokud
by to bylo i Vaše přání, sdělte nám to prosím na adresu dklub@volny.cz sou-
časně s uvedením přesné e-mailové adresy, na kterou je Vám možné materiály
posílat. Můžete si domluvit i e-mailovou adresu např. rodinného příslušníka,
velmi nám tím usnadníte činnost a sobě zajistíte přísun čerstvých informací. Dě-
kujeme.

Výkonná rada Demokratického klubu

POZVáNKa Na SEtKáNÍ DK 

Vzhledem k trvajícím omezením pandemie bude nejlepší možností set-
kání on-line, sledujte prosím web a FB Dk, pozvánky rozešleme jako ob-
vykle.

Témata plánovaných setkání: Téma Úskalí celospolečenské dohody o bu-
doucnosti českých důchodů připravil kol. Martin Potůček. Dalším tématem
bude Ochrana osobních údajů v informačním věku od Josefa Prokeše. Sle-
dujte také výuková videa Milionu Chvilek pro demokracii uvedená výše. Po-
zvánky na tato setkání zasíláme pouze elektronicky. Pokud je nedostává-
te, nemáme na Vás e-mailovou adresu. Sdělte nám prosím e-mailovou adresu,
na kterou bychom Vám pozvánky mohli posílat. Pozvánky můžete najít také
na webu a Facebooku Dk.
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V prosinci nás opustil ve věku nedožitých devadesáti let
spoluzakladatel Demokratického klubu 

prof. Zdeněk Pavlík. 
Ve vzpomínkách bude stále s námi. 

V dalším čísle mu věnujeme kytici svých vzpomínek.
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