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„Tak nám zabili Ferdinanda!“ fiekla moje matka v roce
1963, kdyÏ padl Wiliam ·irok˘ a byl nahrazen Jozefem
Lenártem. K Ïádné pronikavé zmûnû v‰ak nedo‰lo a
Pepa LenártÛ ‰afáfioval prakticky aÏ do roku 1989.
Nejprve sedûl na silné vûtvi, ale ta zaãala pod ním
uhnívat, aÏ jednoho dne praskla. I Jozef mohl jít do
kriminálu za vlastizradu. Problém byl v tom, Ïe jeho
vlast âeskoslovensko uÏ neexistovala a b˘val˘ premiér
o obÏalobû tvrdil, Ïe je to fu‰erina. Zemfiel v pokoji v
roce 2004 ve vûku 82 let. Dnes si ani na ·irokého ani
na Lenárta nikdo nevzpomene.
MoÏná ‰koda, protoÏe to byla smutná doba. U nás
doma bylo jaksi neútulno, pfiestoÏe pomeranãe byly za
ãtrnáct korun a stravenky do menzy za dvû ‰edesát a
do závodky se chodilo na obûd za tfii devadesát.
Nedalo se tam d˘chat a totalita byla totalitou, protoÏe
byla zkrátka v‰ude aÏ komicky v‰ude. Jednou jsem si
to namífiil do nejv˘chodnûj‰í ãásti republiky, na
Slovensko, aÏ za Sninu k bodu, kde se stfietávalo
âeskoslovensko, Polsko a SSSR a kdyÏ jsem vstoupil
do lesa, spatfiil jsem na m˘tince velk˘ ãerven˘ nápis
SLOBODU LUISOVI CORVALÁNOVI. Transparent tam
nebyl proto, aby si ho zl˘ Pinochet pfieãetl, ale spí‰
proto, aby si pocestn˘ uvûdomil, Ïe mÛÏe dopadnout
je‰tû hÛfie neÏ chilsk˘ komunista a aby se nepokou‰el
nûjak moc provokovat poblíÏ nedaleké státní hranice.
Lidé uÏ ponûkud zapomnûli na to, Ïe bylo podezfielé,
kdyÏ mlad˘ ãlovûk ‰el pfies den po ulici. Pravidelnû totiÏ
následovala perlustrace neboli kontrola obãanského
prÛkazu. Jedna moje známá, zdravotní sestra, která
pracovala na smûny, byla pod su‰ákem u holiãe.
Najednou tam vstoupil pfiíslu‰ník, vypnul fén a poÏádal
ji o obãansk˘ prÛkaz a dotázal se, proã není v práci.
Dotyãná pak dlouze muselo dokládat, Ïe pracuje na
smûny.
Tuto nedûli byla v Praze 6 ve Stfie‰ovické ulici 66
odhalena pamûtní deska na domû, kde Ïil Zdenûk
Urbánek a odkud vy‰la Charta 77. Tento dokument
pouze Ïádal, aby byly dodrÏovány zákony, které tehdej‰í
reÏim vydal. Hysterie, která následovala byla
neskuteãná. Václava Havla okamÏitû zavfieli, profesora
Patoãku podrobila StB mnohahodinovému v˘slechu,
po kterém zemfiel. Bûhem pohfibu byla odklonûna
doprava, takÏe se do Bfievnova, kde byl pohfieb, mohlo
pouze pû‰ky. PlochodráÏní motocyklisti túrovali své
motorky na nedalekém stadionu a nad hfibitovem byl po
dobu pohfibu nehybn˘ fivoucí vrtulník. StB mûla tehdy
nejmodernûj‰í videokamery, které snímaly v‰echny
náv‰tûvníky. Materiály z pohfibu Jana Patoãky se nûkde
ztratily. Pozdûji, kdyÏ jsem byl jiÏ zde na Západû,
napsal jeden exilov˘ ãasopis, Ïe filmov˘ dokument
BBC o pohfibu byl ponûkud pfiehnan˘. Nebyl.
Jeden ãesk˘ spisovatel, kter˘ byl na indexu, napsal, Ïe
se neví, jestli BoÏena Nûmcová dala Havlíãkovi na
rakev trnovou korunu. Stejná legenda, Ïe se traduje i o
Janu Patoãkovi. Inu není to legenda, byla to skuteãnost.
V˘slechy po pohfibu. Následné perzekuce. Domovní
prohlídky, zabavování psacích strojÛ, to byl souãástí
Ïivota tûch, ktefií byli oznaãováni jako disidenti.
Pfiesto se prostfiedí v zemi mûnilo. Lidi pfiestali mít
strach. JestliÏe Chartu 77 podepsalo maximálnû 2000
lidí, pak manifest Nûkolik vût v roce 1989 uÏ tfiicet tisíc
lidí. Do‰lo ke zmûnû, která svrhla komunistick˘ reÏim,
coÏ si pfiipomeneme pfií‰tí mûsíc.

JenÏe otázkou je, do jaké míry to byla zmûna
reflektovaná a do jaké míry se pouze jedna barva
nahradila barvou jinou. Znaménko plus bylo nahrazeno
znaménkem mínus.
Fráze o budování socialismu, nahradily fráze o trÏní
ekonomice. Stra‰ení západonûmeck˘m revan‰ismem,
nahradilo po ãase stra‰ení komunismem. Lidi pfiestali
sly‰et na v˘kfiiky „mobilizace“, obzvlá‰tû, kdyÏ se ãas
od ãasu levice spojila s pravicí. Zaãalo se s jin˘m
stra‰ením: Nebude na dÛchody - dÛchodová reforma.
ZadluÏování státu. Musíme si utahovat opasek.
Hra na levici a pravici najednou ztratila smysl. Karty
byly rozdány. Bezduché fráze politikÛ najednou
nezabíraly. Politici se diví, Ïe lidé na nû nesly‰í. Ti v‰ak
byli znechuceni ze skuteãnosti, Ïe bohatí bohatnou a
chudí chudnou, jak zpívá Leonard Cohen. V‰ichni to
vûdí, Ïe kapitán lhal a loì se potápí.
Parlamentní strany se tedy zakonzervovaly
pûtiprocentní hranicí. Obãas na jedno období pak mezi
nû pronikne jako meteorit nûjaká ta straniãka, která
vzápûtí zhasne.
Najednou se tu v‰ak objeví nûkdo, kdo toto mrtvolné
ticho naru‰í. Kdo odmítne hrát tuto hru. Jak fiíká jeden
ãesk˘ filosof prÛser si ãlovûk nevolí, do nûj padá.
Symbolem tûchto voleb se stala tykadla a hrdinou
b˘val˘ fiidiã MHD v Olomouci Roman Smetana. Pfii
volbách v roce 2010 totiÏ kreslil na bezduché pfiedvolební
plakáty politikÛm tykadla. Mezi nimi byl i b˘val˘ ministr
vnitra Langr. Nûjak˘ dobrák ho udal a shodou okolností
manÏelka politika paní Langrová ho odsoudila ke 100
hodinám nucen˘ch prací. Roman Smetana ‰kodu, která
byla zpÛsobená malováním plakátÛ nahradil, potupn˘
trest v‰ak odmítl vykonat. Paní soudkynû se rozhodla
za kaÏdou hodinu, kterou neodpracoval, mu dát den

vûzení. Roman Smetana v‰ak ani do vûzení nenastoupil.
B˘val˘ ministr spravedlnosti Pospí‰il mu sice trest
pfieru‰il a oãekávalo se, Ïe Václav Klaus mu udûlí
milost. Pan prezident v‰ak nepfiekvapil a milost malífii
tykadel neudûlil - pr˘ nevidûl dÛvod.
Mezitím se malování tykadel stalo pfiedvolebním hitem.
Filmafii Vít Klusák a Filip Remunda, ktefií natoãili skvûlé
filmy âesk˘ sen a âesk˘ mír, o nûm toãí dokument a v
Praze na Pankráci pfiimalovali tykadla kandidátu ODS
Tomá‰i Töpferovi. Policejní hlídka pfii tom projela
nûkolikrát kolem a shromáÏdûn˘ dav se bavil.
Samotn˘ Smetana v‰ak bûhem voleb rovnûÏ nezahálel.
Dvakrát se pokusil setkat s premiérem Neãasem. Poprvé
to nevy‰lo, ale druh˘ pokus byl úspû‰n˘. Na Smetanovy
dotazy, zda je správné, Ïe má jít do vûzení za kreslení
tykadel, nebyl zaskoãen˘ Neãas dlouho schopen
postavit stejnû ráznou odpovûì. Opakovanû opakoval,
Ïe je pro nûj soukromé ãi vefiejné vlastnictví
nedotknutelné, ale Ïe on sám by na Smetanu oznámení
nepodal. Po zhruba pûti minutách dohadování se
Smetanou Neãas z obleÏení novináfiÛ ode‰el. Smetanovi
k tomu, aby nepozorovanû pro‰el aÏ k Neãasovi staãila
paruka a ãupfiina, ãerné br˘le a lehce nabarvené vousy.
Vydával se za studenta FAMU. (zpravy.ihned.cz)
A pak, Ïe pfii leto‰ních volbách nebylo dost srandy?
Není tragédií, Ïe leto‰ní volby vyhrála tzv. levice, ale
tragédií je, Ïe se sociální demokracie pachtuje s
komunisty a Ïe lidé v Ústeckém a Karlovarském kraji
zapomnûli na to, kdo to komunisti byli.
„Tak nám zabili Ferdinanda!“ Doufejme, Ïe následky
nebudou stejné jako v roce 1914. VÏdyÈ do senátu se
dostali i rozumní lidé jako právniãka Eli‰ka Wagnerová
ãi Libor Michálek, kter˘ je znám sv˘m bojem s korupcí.

Ale‰ Bfiezina
***

Nepouãitelní?

Filmaři Vít Klusák a Filip Remunda přidělali za bílého dne kandidátu ODS Tomáši Töpferovi tykadla.
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