
Vzpomínáte, kdo všechno z našich představených jel na Olympiádu do Soči? Jak to, že Puti-
novi  věřili? Z dějin víme, že od zločineckého psychopata lze čekat to nejhorší. 
V prosinci jsem řekl (na to nemusím být prorok): „Putin chce Ukrajinu; na nás, Evropa-
nech, záleží, co mu dovolíme“. Na co čekáme? Pošlapané mírové smlouvy, ukradený Krym, 
sestřelené malajsijské letadlo, tisíce mrtvých Ukrajinců je málo? Politici se bojí říci slovo 
válka, invaze. Jen straší, jaké ekonomické dopady budou mít sankce proti Rusku. Mír něco 
stojí. Válka také. 
My křesťané se máme za osvícenější, ale opět mlčíme - jako ve 20. století. Jen v bezpečí 
kostelních zdí si čteme: „Jestliže strážce vidí přicházet nepřítele a nezaduje na polnici, bude 
strážný volán k  odpovědnosti. Tebe, lidský synu, ustanovuji strážcem izraelského domu. 
Nebudeš-li varovat svévolníka, zemře svévolník za svou nepravost, ale za jeho krev budu 
volat k odpovědnosti tebe“ (srv. Ez 33:1-16 - budeme to číst v kostele 6. září). Bojíme se 
Putina víc než vlastního selhání?       /v

    ÚvodemNikdy lásku nechtěj říct

Nikdy lásku nechtěj říct,
nelze ji říct úplně,
neboť vánek vane vždy
tiše, neviditelně.

Přiznám se k ní, přiznám se k ní,
přiznám se upřímně;
hrůzou div že neumřu –
a uteče ode mě!

Jen utekla ode mě,
už poutník kolem jde,
tiše, neviditelně –
neřekla mu ne!

  William Blake

vydává Farnost sv. Václava v Letohradě
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JAK PRAVIL HAMLET…

Co se to děje na východní Ukrajině? Křesťa-
né proti křesťanům! Co se to děje na Blízkém 
východě? Sunnité proti šiitům, na Dálném 
zase buddhisté proti muslimům – a  všichni 
proti křesťanům … Násilně skončila tisíci-
letá komunita katolických křesťanů v  okolí 
Mosulu pod náporem islámských fanatiků, 
navždy končí úctyhodné ostrůvky křesťanů 
v  Sýrii, Egyptě, v  Palestině … Křesťané jsou 
dnes nejpostiženější entitou nejen na Blízkém 
východě. Při zprávách z Gazy se nám vybaví 
léta tvrdého bojování Palestinců s  Izraelem, 
nyní vystupňovaném Hamásem. „Vymknu-
tá z  kloubů doba šílí“ – by mohl opakovat 
Shakespeare. Politici se namáhají umenšit tu 
hrůzu vyjednáváním, a když ani náboženství 
nejsou schopna (pro svou vzájemnou nesmi-
řitelnost) pomoci, ujímá se toho umění. Ve 
městě Ram-Alláh, v  centru nepokojů, sou-
středili hudebníci a  dirigenti děti a  učí je – 
uprostřed zabíjení a nenávisti – hrát a zpívat. 
„Friends school“ – školy radosti. Zaznívá tam 
Mozart i Beethoven, mladí zkoušejí Wagnera, 
židovské děti nic netušíce opěvují (latinsky) 
Ježíše, malí muslemští Arabové zpívají biblic-
ké žalmy…
  Jsme rádi, že v  našich „Liduškách“ hrají 
a zpívají děti věřící i nevěřící pospolu; že lidé 
věřící i nevěřící slyší z rozhlasu líbeznou hud-
bu z  období „Temna“. Politici se namáhají, 

V boji rozhodnost,
v porážce vzdor,

ve vítězství velkomyslnost,
v míru dobrou vůli.

Winston Churchill

náboženství je bezmocné, umění to „umí“: 
vnášet pokoj a radost. I za to Bohu díky!

Jan Rybář

Jednou se jistému muži stalo, že zablou-
dil v poušti. Když pak svým přátelům ten 

hrůzný zážitek vyprávěl, popisoval, jak nako-
nec z čistého zoufalství poklekl a prosil Boha 
o pomoc. 

„No! A vyslyšel Bůh tvou modlitbu?“, ptali se 
nedočkavě.

„Neslyšel. Předběhl ho cestovatel, který se 
z ničehonic objevil a ukázal mi cestu.“ 

Přítel řekl univerzitnímu studentovi: „Proč 
jdeš ze Mistrem? Pomůže ti vydělat pení-

ze? 

„Ne, ale díky němu budu vědět, co s penězi, až 
si nějaké vydělám,“ zněla odpověď. 
                    

Anthony de Mello SJ
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O POMOCNICI V DOMÁCNOSTI 
BERGOGLIOVÝCH

V neděli 15.června, po polední modlitbě An-
děl Páně, František ocenil mnohdy skrytou 
práci žen, které v domácnostech vypomáhají 
s úklidem, hlídáním dětí a ošetřováním sta-
rých či nemohoucích lidí. 
„Zvláště dnes myslím na pomocnice v  do-
mácnosti a ošetřovatelky, které často pochá-
zejí z  cizích zemí a  v  rodinách vykonávají 
cennou službu tím, že pečují o staré a neso-
běstačné lidi. Kolikrát jen nedoceňujeme tuto 
krásnou a  významnou práci, kterou v  rodi-
nách zastávají. Mnohokrát vám za ni děkuji!“
Při natáčení rozhovoru pro argentinský deník 
El Clarin (27.7.2014), František vypravoval: 
„Naší mamince pomáhala s  praním prádla 
paní Concepción Maria Minuto, když ještě 
neexistovaly pračky a pralo se ručně. Bylo nás 
pět dětí, maminka byla na práci sama, a tato 
paní k  nám docházela třikrát týdně. Pochá-
zela ze Sicílie, emigrovala do Argentiny poté, 
co její manžel zemřel ve válce. Přijela bez ma-
jetku, ale prací dokázala svou rodinu uživit. 
Mně tehdy bylo deset let, pak se rodiče pře-
stěhovali a už jsme se dále nevídali.
Vždy jsem prosil o milost, abych ji ještě jed-
nou potkal. Když prala, hodně nás toho nau-
čila. Vyprávěla o válce, o tom, jak se na Sicílii 
obdělává půda. Byla to velice chytrá a hospo-
dárná žena, nikdy se nedala podvést. 
Mluvila na nás směsicí italštiny a španělštiny 
… Po létech jsem se s ní znovu setkal a na-
vštěvoval jsem jí pak ještě deset let, až do její 
smrti. Pár dní předtím, než zemřela, vytáhla 
z kapsy tuto medailku se slovy: ,Chci, abyste 
si jí vzal´. Tuto medailku nyní nosím a každé 
ráno i večer se mi vždy vybaví obraz té ženy. 
Z tohoto důvodu tedy chovám velké sympa-
tie ke všem ženám, které vykonávají službu 
v  domácnosti. A  se kterými se nemá špatně 
zacházet, nýbrž mají mít přiznána všechna 
sociální práva“, uzavírá římský biskup pro ar-
gentinský list. 

Rodičům František říká, aby trávili neděli 
v  rodině, a  to nejlépe hrou s  dětmi. Vyzývá 
k tomu, aby rodina při jídle vypínala televizi 
a  raději spolu rozmlouvala. „Konzumismus 
pohlcuje čas a  nevede ke sdílení. Obírá nás 
o zdravé trávení volného času, o četbu a po-
hled na umělecká díla“. 

-----------------------------------------

František, biskup římský, v  létě navštívil 
v Casertě pastora letniční církve, Giovan-

ni Traettiniho a  asi 400 letničních křesťanů. 
Traettini Františka přivítal: 
„Drahý papeži Františku, můj milovaný brat-
ře, naše radost z této návštěvy je velká. Je to 
obrovský, nenadálý a donedávna nemyslitelný 
dar. … 
Je velice snadné mít vás rád. Mnozí z nás věří 
dokonce tomu, že vaše zvolení za římského 
biskupa bylo dílem Ducha svatého (smích, 
aplaus). S  takovými jako jste vy, máme my 
křesťané naději. Středem našeho života a víry 
je přece osobní setkání s Kristem.“ 
František mimo jiné řekl: 

„Duch svatý působí v církvi různost, která je 
krásná a bohatá, ale potom tentýž Duch vy-
tváří jednotu. Církev je tak jediná v různosti. 
A  abychom užili krásné slovo evangelikálů, 
které se mi moc líbí: v různosti smířené Du-
chem svatým.
Jednota není uniformita, Duch svatý tvoří 
různost charismat i jednotu charismat a eku-
menismus je snahou, aby tato různost byla 
Duchem svatým harmonizována a  stala se 
jednotou“. 
Jako pastýř katolíků pak František požádal 
o odpuštění za zákony, které byly v minulos-
ti přijaty proti protestantům, poněvadž byly 
podporovány také katolíky. 
Loučil se: 
„Rád jsem vás - své bratry evangelikály – na-
vštívil. Moc vám děkuji a prosím, abyste se za 
mne modlili, mám toho zapotřebí… abych 
aspoň nebyl takový špatný. Děkuji.“ 

JAK JSTE PROŽÍVALI SVATOŘEČENÍ 
JANA XXIII. 

A JANA PAVLA II.?

Kdysi jsem dostal u zkoušky otázku: Co je pro 
církev lepší? Zdravá hlava a nemocné tělo – 
nebo naopak? Otázka je položena špatně. 
Církev je zdravá i nemocná, tj. svatá i hříšná. 
Je přece ve formaci, na cestě. A Bohu se líbí 
kajícník, hříšník toužící po svatosti. U svato-
řečení papežů mám pocit, že je tu navršeno té 
svatosti tuze moc najednou. Říká se jim „Vaše 
Svatosti“, „Svatý otče“ – a teď ještě svatořečení 
navíc?! A jaksi – z vlastního domu, z papež-
ského?! Z posledních 
deseti papežů jsou 
už čtyři povýšeni na 
oltář. Další dva to 
čeká. Advokát „di-
aboli“ šel zřejmě do 
penze. (Zázrak se 
však dosud na Bohu 
vymáhá, nejsme si 
přece jen tou sva-
tostí asi moc jisti…) 
Nechejme to raději 
historikům, aby ne-
byli pohoršeni „pu-
silli“, naše katolická 
pacholátka. Ta mají 
totiž stále silné po-
city nadšení po ruce: 
Subito santo!
Bokem zůstal jaksi 
Lev XIII. Jeho ency-
klika „Rerum nova-
rum“ vyváží všechny 
encykliky obou jeho 
sousedů v historii. Ta 
chtěla zachránit círk-
vi dělníky – marně. 
Bylo pozdě. Měl ji 
vydat už Řehoř XVI.! 
To bylo ještě včas. 
Leč ono se dá zabra-
ňovat i Duchu svaté-
mu! Ten má pouze 

takové nástroje, jaké mu poskytnou navrho-
vatelé biskupů, resp. kardinálů a papežů.
Co je to vlastně svatost? Mravní kvalita, kte-
rou nedosáhne člověk vlastními silami, ale 
přijme ji jako zvláštní úkol od Boha. Kvalita, 
která se objeví v  mezní situaci. Jeden světec 
zápasí po celý život (M. Kolbe), jiný se za-
směje vtipu na Hitlera a je svatořečen, neboť 
ho za to sťali v Plötzensee. Jeden papež pro-
klel svobodu svědomí, jiný ji vychválil. Jeden 
trucoval, že mu ukradli třetinu Itálie, jiný 
dal tiáru do zastavárny. Nejeden papež utáhl 
centralismus nadoraz, jiný nabídl nástupcům 
apoštolů kolegialitu. Máte na výběr! A  svatí 
jsou všichni.
Katolická pacholátka, já miluji církev od pěti 
let. Církev je Kristus v lidech (se všemi riziky 
pro Něho). Z pacholátek se staňte dětmi Boží-
mi dle Ef 1:5. To je naše dospělost.

Jan Rybář SJ
Odpovědi Jana Gregora, Karla Satorii, Jaro-
slava Lormana a  Martina Vanáče si můžete 
přečíst v Univerzu 4/2014.

-----------------------------------

Pochválen buď Bůh a  Otec našeho Pána 
Ježíše Krista, který nás v  Kristu obdařil 

vším duchovním požehnáním nebeských 
darů; v něm nás již před stvořením světa vy-
volil, abychom byli svatí a bez poskvrny před 
jeho tváří.  Ve své lásce nás předem určil, 
abychom rozhodnutím jeho dobroty byli 
skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili 
slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém 
Nejmilejším. 

(Ef 1:3-6)
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BUDE NAŠE CÍRKEV SKUTEČNOU 
RODINOU?

Osobní reflexe jednoho z  účastníků dvouden-
ního kolokvia Na cestě k dialogu v církvi, které 
proběhlo 16. a 17. května v Olomouci.
V  předchozích týdnech bylo již leccos zají-
mavého a inspirativního napsáno (zájemci si 
mohou reprezentativní soubor najít na http://
kolokvium-olomouc.webnode.cz). To mně 
mimo jiné umožňuje, abych se místo celko-
vého popisu tamního dění soustředil na dvě 
okolnosti, které mi připadají jako nepřehléd-
nutelný výsledek tohoto setkání.
Ještě než tak učiním, telegraficky pouká-
žu na čtyři momenty, které pro mě osobně 
byly zvlášť povzbudivé: Předně to byla účast 
a příspěvek u nás nejznámějšího představite-
le karmelitánů P. Vojtěcha Kodeta, který po-
dal nejen hodnověrné svědectví ve prospěch 
oprávněnosti podezření, že odvolání Róber-
ta Bezáka mělo zabránit rozkrytí finančních 
machinací jeho předchůdce arcibiskupa So-
kola (a nejspíš i některých kruhů ve Vatiká-
nu), ale i  o  tom, že věrnost církvi a  papeži 
nevylučuje chlapskou statečnost a schopnost 
lidské solidarity (opačně se naopak jeví vystu-
pování slovenských biskupů i některých dal-
ších představitelů církve). Podobně autentic-
ké, lidsky i křesťansky zralé bylo vystoupení 
Františka Mikloška, člověka, jehož lze sotva 
podezírat z přehnaného radikalismu či nedo-
statku věrnosti církvi a  papeži. Dárkem pro 
všechny byla páteční liturgická slavnost ve-
dená P. Václavem Vackem. To byla totiž sku-
tečná mše „s  účastí lidu“, kterému celebrant 
otevřel prostor intenzívního sdílení – aniž 
by jakkoliv překročil hranice dané mešním 
řádem (což v  takovém množství účastníků 
rozhodně nebylo snadné). Konečně už sama 
přítomnost generálního sekretáře České 
biskupské konference P. Tomáše Holuba vy-
tvářela minimálně naději na to, že navzdory 
fyzické nepřítomnosti biskupů není toto ko-
lokvium proti nim, ale snahou být s nimi přes 
všechny možné rozdíly v jednotě.

Potíže s dialogem
První z  těch záležitostí, jimž se chci věno-
vat podrobněji, se ukazovala při pátečních 
diskusních workshopech, když se účastníci 
měli zaměřit na to „čemu v  církevní praxi 
nerozumím“. Objevily se tam samozřejmě 
i tradiční evergreeny týkající se katolické se-
xuální morálky, vztahu k rozvedeným a zno-
vu sezdaným lidem či k (údajné) diskriminaci 
žen v církvi. Ale nebyla to témata nejčastější 
a nejnaléhavější. Těmi byla jednak potíž vů-
bec vést v rámci církevního společenství – jak 
na úrovni farnosti, tak tím spíše na úrovni 
diecéze – nějaký kloudný dialog. Zprvu se 
to jevilo jako důsledek neochoty kněží či bis-
kupů, jejich neschopnosti brát laiky skutečně 
partnersky – naplňovat v praxi to, co napří-
klad říká konstituce Lumen Gentium ve svém 
článku 37: Duchovní pastýři … ať uznávají 
a  podporují důstojnost a  odpovědnost laiků 
v církvi. Ať rádi využívají jejich moudrých rad, 
svěřují jim s  důvěrou úkoly ve službě církve 

a ponechávají jim svobodu a prostor k  jedná-
ní, ba ať je povzbuzují k  tomu, aby se dávali 
do práce i z vlastního podnětu. Posléze se ale 
ukázalo, že problém je i s dialogem mezi laiky 
a že pro něj mnohdy chybí samotný prostor, 
kde by se mohl úspěšně uskutečňovat. Sou-
časná forma mše takový prostor neumožňuje, 
a pokud jej věřící aktivně nevyhledávají jinde, 
snadno dochází k  reprodukování atomizo-
vané podoby církve, která byla vynucována 
ateistickým komunistickým režimem, ale 
mnohým katolíkům už tak „vešla do krve“, že 
ani čtvrtstoletí svobody na tom nic nezměni-
lo. Dalším bolavým tématem pak byla různá 
zranění utrpěná nikoli ve „zlém světě“ mimo 
církev, ale právě v ní. 

Zranění v církvi
Z mého hlediska až překvapivě mnoho účast-
níků tam svědčilo přímo i  nepřímo o  tom, 
kolik různých trá-
pení jim připravují 
spolubratři a  spolu-
sestry, případně „ot-
cové“. To, o čem ne-
dávno zcela otevřeně 
psal ve své exhortaci 
Evangelií gaudium 
papež František, se 
tu najednou objevilo 
v  konkrétní blízké 
realitě: Častokrát se 
chováme jako kont-
roloři milosti a niko-
li jako její příznivci. 
Církev ale není cel-
nice, je otcovským 
domem, kde je místo 
pro každého i s jeho úmorným životem (čl. 47). 
Právě to, aby církev byla opravdu rodinou, 
a  ne v  lepším případě „tichou domácností“, 
zaznívalo na kolokviu opakovaně a zvlášť sil-
ně.
S  tím pak souvisí ta druhá skutečnost, na 
kterou chci poukázat. Vyslovil ji jasně Tomáš 
Holub: Budoucnost církve je v tom, jak se nám 
podaří vybudovat důvěru – uvnitř církve i mezi 
církví a  ostatní společností. Sám pak i  svou 
přítomnost na kolokviu označil za osobní pří-
spěvek k  budování této důvěry. Oprávněně. 
Důvěru totiž nelze budovat bez osobního na-
sazení a odvahy riskovat. Podle již klasického 
bestselleru Stephena M. R. Coveyho „Důvěra: 
jediná věc, která dokáže změnit vše“ je třeba 
k vytváření důvěry respektovat čtyři principy:
Princip integrity – jednat v souladu se svým 
přesvědčením (být tím, za koho se vydávám)
Princip čistoty úmyslů – aby správné důvody 
vedly také ke správnému jednání
Princip způsobilosti – být věcně kompetent-
ní v  tom, co hlásám a  dělám (nestačí dobré 
úmysly, ale je třeba schopnost je proměnit ve 
skutek)
Princip výsledků – bez prokazatelných vý-
sledků se důvěra těžko získává.
Když tyto principy vztáhneme na církev jako 
celek, je vidno, kolik nám toho ještě schází. 
To je na jedné straně jistě nemilé zjištění a na 
někoho by mohlo působit i  depresivně. Na 

druhé straně je to však i povzbudivé: kdyby-
chom učinili už všechno, co je třeba, a přece 
by míra důvěry uvnitř církve i  mezi círk-
ví a  společností byla tak slabá, jako je tomu 
nyní, to by teprve bylo špatné. Protože co by 
nám potom zbývalo? Takhle naopak vidíme, 
co všechno se dá ještě zlepšit. S nadějí, že se to 
opravdu povede, můžeme mnohem tvořivěji 
usilovat o to, že naše církev bude mnohem víc 
domovem a rodinou. Fakt, že tentokrát o ko-
lokviu solidně informovaly nejen Umlaufo-
viny, Getsemany či Christnet, ale i Katolický 
týdeník, a dokonce že na stránkách ČBK byla 
na kolokvium i pozvánka, je takovou malou 
vlaštovkou ukazující, že tato naděje se může 
až překvapivě brzy začít naplňovat. Podstat-
ným kritériem samozřejmě bude další vývoj 
v záležitosti arcibiskupa Bezáka. Tam je teď na 
tahu papež František.

Jiří Zajíc, Universum 2/2014

Byl jednou jeden asketa, který přísně za-
chovával celibát a celý svůj život zasvětil 

v boji proti sexu u sebe a u druhých. 

A  jak žil, tak také umřel. Jeden z  jeho žáků 
se však stále nemohl z té ztráty vzpamatovat 
a zemřel nedlouho po něm. Když však tento 
žák dorazil na onen svět, nechtěl věřit vlast-
ním očím: jeho milovaný Mistr měl na klíně 
nevýslovně krásnou ženu.  

Jeho šok se poněkud zmírnil poté, co ho na-
padlo, že to je Mistrova odměna za jeho po-
zemskou pohlavní zdrženlivost. Přistoupil 
k  němu a  oslovil ho: „Můj milovaný učiteli, 
teď vidím, jak je Bůh spravedlivý. Tady v ráji 
jste za všechna svá pozemská odříkání bohatě 
odměněn.“
Mistr vypadal nazlobeně. „Ty pitomče!“ ulevil 
si, „tady nejsi v ráji a tohle není žádná moje 
odměna. Ona to má za trest.“

Když boty dokonale padnou, o nohách ani ne-
víme.
Když opasek dokonale drží, o pasu ani nevíme.
Když je vše dokonale harmonické, o  svém já 
ani nevíme …
K čemu je ti pak odříkání?

                       Anthony de Mello SJ
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OD MNICHOVA VÍTR VĚJE

Prezident Ukrajiny Petro Porošenko a prezi-
dent Ruska Vladimir Putin se sešli v Minsku, 
aby si potřásli rukama za tichého, ba zbabě-
lého přihlížení paní Catherine Ashtonové. 
Zprávy, alespoň některé, hovoří o  mírovém 
jednání. 
Prezident Putin vede agresivní válku proti 
Ukrajině prostřednictvím ruské etnické men-
šiny na východě a jihu země a jeho režim po 
nejprve zalhávané a později přiznané vojen-
ské intervenci ukradl Krym, tedy část ukra-
jinského území. Petro Porošenko svou zemi 
brání, jak mu přikazuje svědomí a  zákon, 
silami ukrajinské armády a zřetelně formulo-
vanými požadavky. 
Putinův mluvčí Dmitrij Peskov nazval den 
před setkáním ukrajinskou vládu zločineckou 
juntou a ruský ministr zahraničí Sergej Lav-
rov se s ním ztotožňuje. Oba také varují svět 
před neopodstatněnými nadějemi na ukon-
čení války, které licoměrně říkají ukrajinská 
krize. 

Setkání v  Minsku zorganizoval běloruský 
prezident Alexandr Lukašenko, známý svými 
diktátorskými metodami a vězněním disiden-
tů. Účastnili se jej také prezident Kazachstánu 
Nursultan Nazarbajev, paní Catherine Ashto-
nová, která by měla řídit eurounijní zahranič-
ní politiku, což nečiní (nebo to alespoň není 
vidět) a  dva eurokomisaři. Kromě třesení 
rukama a  jednání o  ukončení „krize“, jak té 
válce zbaběle říkají všichni, kdo se bojí ztrá-
ty ruského trhu, byla řeč o dodávkách plynu 
a o důsledcích přístupového protokolu, který 
Ukrajina podepsala, na celní unii SNS. 
O tom se hovořilo nahlas. Jen o stažení rus-
kých vojsk z  Ukrajiny a  o  zastavení vyzbro-
jování ruské páté kolony bojující na ukrajin-
ském teritoriu mluvil s Vladimirem Putinem, 
v této věci hluchým, marně Petro Porošenko 
kdesi za zavřenými dveřmi. Když se dveře po 
dvou hodinách otevřely, pravil ruský prezi-
dent, že řešení je jediné, totiž že ukrajinský 
prezident uzná separatisty – kteří vedou vál-
ku s Ukrajinou v zájmu Ruska – za legitimní 
partnery a dojedná s nimi ukončení boje. Kdo 
čekal něco jiného než další Putinovu arogan-
ci, přiznává, že zkrátka ruského prezidenta 
nezná. 
Jediný účastník té propagandistické schůzky, 
běloruský prezident Lukašenko, očekává, že 
mu tohle licoměrné divadlo přinese pověst 
diplomata usilujícího o mír na Ukrajině. Do-
konce i tehdy, když schůzka dopadne tak, jak 
Kreml již dopředu předpovídal (a  jak také 
skutečně dopadla), tedy bez výsledku, bez za-
stavení ruské protiukrajinské války. 
Ukrajinský prezident Porošenko, zbaven ještě 
před schůzkou skutečné evropské podpory 
výrokem německé kancléřky Angely Merke-
lové, která mu doporučila federalizaci země, 
tedy totéž, oč usiluje od počátku války i Vla-
dimir Putin, neměl zřejmě jinou možnost než 
opakovat, co již před časem nabídl – že jistá 
míra autonomie jihu a  východu Ukrajiny je 
i  jeho cílem, ovšem za předpokladu ukonče-

ní ruské agrese. To je samozřejmě pro Putina 
nepřijatelné, protože on přece žádnou válku 
nevede. 
Ať dělám, co dělám, závan mnichovské at-
mosféry ne a ne zapudit. Tenkrát jako dnes, 
agresorova propagandistická lež vítězí nad 
skutečností. Tenkrát také „političtí realisté“ 
doporučovali vyhovět agresorovi, neboť jen 
tak lze zabránit válce. Dnes ale ruský Putinův 
režim válku již vede. A nikoliv první. V noci 
ze 7. na 8. srpna 2008 napadla ruská vojska 
Gruzii a okupovala dvacet procent jejího úze-
mí. Také tenkrát, před šesti roky, dělala Evro-
pa, ba celý Západ, že holt se nedá nic dělat, 
ačkoliv leccos, třeba nějaké ty sankce, o něž se 
všichni nyní handrkují, mohly být pro agre-
sivního ruského prezidenta varováním. 

Místo jasného postoje a  rozhodných činů, 
tedy skutečně funkčních ekonomických 
sankcí a bez okamžitého přehodnocení typů 
ohrožení států EU, slyšíme a  budeme i  na-
dále slýchat, že „reálná politika“ (mnicho-
vanství) zabrání vzniku nové studené války 
a  války Ruska s  Ukrajinou. Jako by ta válka 
již nehořela, jako by dosud žádní ruští vojáci 
nevedli a neorganizovali boje tzv. separatistů 
vyzbrojených převážně z Ruska propašovaný-
mi zbraněmi, jako by žádní ruští vojáci nebyli 
vyznamenáni za úspěšnou přípravu a realiza-
ci násilné anexe Krymu, tedy části teritoria 
Ukrajiny. 
To, čeho se ti reální politici bojí, ta studená 
válka, dokázala po dlouhá desetiletí odstra-
šit Rusko v době, kdy se jmenovalo Sovětský 
svaz, od připravovaného agresivního plánu 
na dobytí západní Evropy. Takže to, čeho se 
současní evropští političtí realisté obávají, 
není nic jiného než ztráta všech těch investic, 
kterými pomohli Vladimiru Putinovi, aby 
zcela bez obav, že na to on a  jeho režim do-
platí, začal ten někdejší plán dobytí Západu 
realizovat nově a sofistikovaněji, než to činili 
jeho sovětští předchůdci. 
Schůzka v  Minsku, její trapný výsledek, 
v  němž neprohrá-
vá pouze Ukrajina, 
ale celý Západ, to 
jen potvrzuje. Co 
prohráváme my, je 
naděje, že se nám 
nemůže znovu stát 
to, co jsme v podru-
čí Moskvy zažívali 
čtyřicet let a  s  čím 
teď bez naší skuteč-
né pomoci bojuje 
Ukrajina. Putin se 
nikdy netajil tím, že 
jeho cílem je obnova 
politického, ekono-
mického a  vojenské-
ho vlivu jeho režimu 
v  onom prostoru, 
kde vládla Moskva 
v době existence So-
větského svazu. 

Luboš Dobrovský, 
LN, 27.8.2014 

ZASTAVIT PUTINA MOHOU UŽ JEN 
RUSOVÉ

Neposlouchají. Ukrajinci prostě ruského 
prezidenta Vladimira Putina, vládce jaderné 
mocnosti, neposlouchají. To se mu dlouho 
nestalo. A  tak jsou trestáni dnes už zjevnou 
vojenskou agresí, ke které musel dát pokyn 
a kterou bezpochyby sám řídí. 
Rusové už neskrývají, že jejich vojáci umíra-
jí na ukrajinské frontě. Prý to vše vykonávají 
dobrovolně a ve svém volnu. Což mimocho-
dem znamená, že jejich vdovy nebudou pova-
žovány za pozůstalé válečných hrdinů, ale jen 
za ženy podivných dobrodruhů, co namísto 
k moři jeli zastřílet si na příslušníky ukrajin-
ské armády. Výhodu to má v tom, že nebude 
zapotřebí vyplácet nešťastným ženám žádné 
velké vdovské důchody. 
Další ruští vojáci zase v rámci cvičení zmate-
ni zastaralými buzolami přešli na ukrajinské 
území. Pak tam ještě najdeme speciálně vy-
cvičené zabijáky a  agenty tajných služeb. Ti 
„pracují“ na Ukrajině s rozmyslem a bez bu-
zol, zato s  vědomím, že za svou misi budou 
odměněni a vyznamenáni.
Kdyby šlo o počítačovou hru, kterou vymys-
lel agent KGB Putin, člověk by mu i zatleskal. 
Není to špatně rozehraná partie. Vychází 
Kremlu ale jen díky tomu, že protivník byl na 
lopatkách dřív, než agresor zaťal pěst. Protiv-
níkem nejsou myšleni Ukrajinci. Ti se snaží 
bránit, seč jim síly stačí. Ale Evropa i NATO 
jako garanti bezpečnosti zcela selhaly. 

Kromě znepokojení a  sankcí, jejichž dopad 
lze očekávat až za několik měsíců, neudělaly 
nic. Naši politici se projevili v souladu s  tou 
nejstinnější stránkou české tradice ještě hůř 
-a spíš než o pomoci napadeným Ukrajincům 
lamentovali a lamentují nad tím, kolik nás ta 
nepatrná slovní solidarita bude stát.
Zbývá jediná šance, jak Putina zastavit. Musí 
to udělat ruští občané. Ti, kteří ho nyní tak 
bezmezně obdivují. Možná si uvědomí, že ta-

hle Putinova cesta do 
Evropy je slepá. Zin-
kové rakve s  těly rus-
kých vojáků už proudí 
zpět do vlasti. Socio-
logové tvrdí, že jen pět 
procent Rusů souhlasí 
se vstupem ruské ar-
mády na ukrajinské 
území. Pro Rusy je 
totiž střílet na Ukra-
jince mnohem těžší 
než třeba na Čečence. 
Je to vpravdě bratro-
vražedná válka, a  tu 
ruská duše vstřebává 
mnohem hůř. Mož-
ná, že tady, v  rovině 
naprosto iracionální, 
udělal chladnokrevný 
politik Putin největší 
chybu. Doufejme.

Petra Procházková, 
LN 31.8.2014
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UČINĚNÝ ZÁZRAK

Co je pro houbaře nádhernějšího než ráno 
v lese! Krok sem, krok tam, větvička pod no-
hou zapraská. Přesto se nevyhnu nepříjemné 
vzpomínce. Jsem v  učebně českého jazyka 
kosteleckého uprchlického tábora. Asi před 
osmi lety. Svým žákům se svěřuji se svou ra-
dostí: Rostou! Včera jsem našla plnou tašku 
hub! „Chodit do lesa a do trávy, to u nás není 
možné,“ naléhavě reaguje Raisa, pětatřicetile-
tá stavební inženýrka, Čečenka ze Šali (matka 
sedmileté Aminy, dvouleté Elite a dvanáctile-
tého Chabiba, který přišel při bombardování 
k těžkému úrazu hlavy, následným operacím 
a  trvalým zdravotním problémům). „Je to 
moc nebezpečné,“ pokračuje Raisa. „Nikdy 
nevíš, kdy šlápneš na minu, někdo tě přepad-
ne nebo po tobě střelí.“ Ani ve snu by mne 
nenapadlo, že budu mít příležitost přesvědčit 
se o tom i osobně. 
V polovině léta (22.7.-5.8.) jsme s kamarád-
kou Petrou Procházkovou, novinářkou Lido-
vých novin, podnikly samy dvě (nikdo další 
s námi - kupodivu - jet nechtěl) cestu kolem 
Ukrajiny. Naše trasa vedla přes ukrajinské Za-
karpatí, Moldavii, Podněstří zpět na Ukrajinu 
- do černomořské Oděsy, bohužel na Krym 
nás nepustili, tak alespoň po celé délce Ara-
batské kosy tam i zpět a při pobřeží Azovské-
ho moře až do Mariupole. Odtud už na sever 
- Doněck, Kramatorsk, Slavjansk, Charkov. 
Dále přes Kyjev, Žitomir, Mukačevo domů. 
Během této poutě stačila Petra průběžně do 
Lidových novin odesílat aktuální reportáže 
a 22.8. jste se o našem putování mohli dočíst 
v  magazínu LN Pátek (Kolem Ukrajiny za 
šestnáct dní). Že jsme těch asi šest tisíc kilo-
metrů bez problémů absolvovaly v mé starší, 
ještě k tomu červené Fabii combi (neboť je na 
plyn, provoz tudíž o téměř o polovinu levnější 
a LPG čerpadla jsou na Ukrajině na každém 
kroku-zatím), považuji, a to nejen já, za uči-
něný zázrak. (Teprve teď, když to píši, jsem si 
uvědomila, co všechno může obsahovat slovo 
„učiněný“. Byl to z naší strany myslím dost 
odvážný čin a my se činily - tedy hlavně ne-
zlomná Petra, já víceméně přežívala - a snad 
i něco pravdivým svědectvím pro dobro uči-
nily.)
Popisovat celou naši cestu by bylo na dlouhé 
povídání, ale myslím, že se k tomu dostaneme 
(včetně fotografické prezentace) při besedě 
v  Letohradě, plánované 25.  září, a  to přímo 
s aktérkou celé akce Petrou Procházkovou. 

Moje nejsilnější zážitky?
1/ Podněstří, to byl pro nás hodně nepříjem-
ný návrat do komunistické minulosti. Každé-
ho, kdo na ni v  dobrém vzpomíná a  dává ji 
za vzor, tam poslat. Neskutečná buzerace na 
hranici, nepochopitelné problémy s výměnou 
peněz (mají své rubly, které ale musíš složi-
tě směňovat přes ruské), setkání s  opatrnou 
novinářkou, která nám doporučila schovat 
fotoaparáty, mluvila téměř šeptem a neustále 
se rozhlížela.

2/ Gagauzie, moldavská autonomní republi-

ka na jihu, která stejně jako Podněstří tíhne 
k  Rusku. Nikdy předtím jsem o  ní neslyšela 
a kdoví, jestli uslyším. Ale na hlavohvězdného 
šedovousého básníka, který nám v parku na 
lavičce vzletně přednášel své básně v jazyko-
vých mutacích - rusky, moldavsky a gagauz-
sky - nadosmrti nezapomenu. Každý z  těch 
jazyků zněl krásně, i když úplně jinak. A proč 
by to tak nemohlo být i ve světě? Přece i úplně 
jiné na povrchu nemusí být jiné svým obsa-
hem.

3/ Holuboje – česká vesnice na jihu Moldav-
ska. Až dojemné – více než 150 let si tu udr-
žuje svoji národní tradici i jazyk společenství 
Čechů. Bohužel mladí odcházejí a  starých 
ubývá. Pohostinnost, laskavost, ochota a sdíl-
nost zatím ne.

Ukrajina
4/ Moc zajímavá byla setkání s  obyčejnými 
lidmi, kteří prahnou po normálním životě. 
Pro nás je úplnou samozřejmostí a vůbec nás 
nenapadá, že by to mohlo být i jinak. Copak 
vy, vy se máte!, zaznělo z úst několika z nich. 
Kdysi jsme se tak dívali na Západ my. Kdo 
by si byl pomyslel, že za pár let budeme též 
záviděníhodnou zemí! Ale zasloužíme si to? 
Místo pocitu hrdosti se občas stydím.

5/ Nemohu usnout. Pořád je vidím. Maminku 
s dcerou z půlmilionové Mariupole. Od rána 
se ve zprávách mluví o  chystaném obléhání 
proruskými vojsky. A přitom to vypadalo, že 
si už město svou ukrajinskou budoucnost vy-
bojovalo. Teď mu hrozí další válka! Obránci 
kopou zákopy, kladou miny, opevňují město, 
které opouštějí tisíce uprchlíků. Kdo z nás si 
umí představit, že by se měl všeho vzdát a jít 
do neznáma? 
Myslím na ty, u nichž jsme spaly, na ty, kte-
ré nás hostily z toho mála, co měly. Na paní 
Lenu, ušlechtile vyhlížející klavíristku, oběta-
vě se starající o naše pohodlí. Na její patnácti-
letou dceru Táňu, která nedávno coby členka 
dětského pěveckého souboru navštívila Pra-
hu a od té doby o ní sní. Teď, o prázdninách, 
chodí pomáhat uprchlíkům, 
kteří zde hledají útočiště při 
útěku z  válečných zón. Drží 
se skromně vzadu, bez řečí 
pomáhá v kuchyni, usmívá se 
na nás, zbožně se dívá na ma-
minku, žádné ty puberťácké 
oči v sloup. 
Nejsou teď také na útěku?, 
honí se mi hlavou a vidím ten 
jejich čisťoučký byteček, do 
detailu vylepšovaný Ljošou, 
jejich taťkou. A  co je s  ním? 
Asi měsíc před tím, než jsme 
tam přijely my, se rozhodl: 
Jsem sice Rus, ale mojí vlastí je 
Ukrajina! Sbalil se a nastoupil 
k praporu dobrovolníků Don-
bas. Ten byl údajně v  nedáv-
ných dnech zcela zničen.
6/ Bylo by toho ještě tolik 
k  napsání! Těch kontrolních 
stanovišť (blokpostů), co jsme 

absolvovaly! Těch mířících hlavní, těch různě 
oblečených vojáků, vojenských vozů a rozlič-
ných zábran! Nemohu však říci, že bych ve 
tvářích těch unavených mužů viděla nepřá-
telství, naopak, možná i  mírné pobavení ze 
složení osádky toho cizokrajného auta.
Také jsme viděly hodně vozů označených 
ochranným nápisem „děti“. Zahlédla jsem 
ty maličké vystupovat z  autobusu; srdce mi 
usedalo při představě, co asi předcházelo a co 
bude. 
Střelbu, tu jsme také slyšely, zvláště někde na-
pravo u Doněcka, kam nás navigace vytrvale 
hnala. Neboj, to se jen cvičí ve střelbě, konsta-
tovala Petra a zahnula vlevo. Cestou jsme se 
stavily občerstvit. Z ničeho nic se tam objevili 
vojáci. Asi tři sta metrů od nás se strhla pře-
střelka. Raději jsme rychle odjely.

- - -
Dokud se člověk o  událostech dozvídá jen 
zprostředkovaně, běží to často jen kolem něj, 
trochu jako film. Nemá na tom žádnou účast. 
Jakmile však někoho odtamtud znáš, to je 
jiná! Nutkavé obavy, svírající úzkost a vlastní 
nemohoucnost ti nedávají spát. Nevěříš vše-
mu, co se říká a píše. Ověřuješ si informace 
z  více zdrojů, důvěryhodných. Pídíš se po 
podrobnostech.

Tak to je prozatím všechno, vlastně ještě ne. 
Co ta příležitost osobně prožít Raisino va-
rování z prvního odstavce? Dostalo se mi jí? 
Ano. Skoro v  závěru té fáze cesty, kopírující 
vojenskou linii, u Slavjanska. který válka oči-
vidně poškodila, což hned při vjezdu doku-
mentuje postřílený panel s  názvem města. 
Chci si ho vyfotit. Ale to protislunce! Musím 
trochu bokem. Ruka na rameni. Táhne mne 
pryč. „Na trávu nesmíte, je to nebezpečné,“ 
vyštěkne pán. A já si připadám jako pitomec, 
protože neznám takovou samozřejmost, jako 
že do trávy se nesmí. Vlastně znám. Od Raisy.

Iva Špinlerová, 2.9.2014

Foto: Karel Cudlín



6

3.8.   Vanessa Prekiel 

  2.8.  Martin Křech 
          a Kateřina Halbrštátová
29.8. Petr Baláš a Magda Havlíková 

31.7. Marii Mikyskovou  84 let
  1.8. Josefu Štefanskou  90 let 
26.8. Marii Mikyskovou  85 let

Přátelství Boha
křtem přijala

 Ke vzkříšení
jsme vyprovodili

Lásku, úctu 
a věrnost si slíbili

Česká křesťanská akademie v Le-
tohradě vás zve na přednášky:
- Mgr. Zdeněk Hübner: Pokus 
Evropy o kolektivní sebevraždu 
1914. (Před 100 lety vypukla Velká 
válka. Muselo k tomu dojít?)
20. 9. v 19 hod. v evangel. kostele.
- Prof. Martin C.Putna: Kruté ilu-
ze o křesťanském Rusku.
11. října v 19 hod. v evangel. kos-
tele. 

-------------------
Beseda s  novinářka Petrou 

Procházkovou: „Rusové válčí na Ukrajině“ 
ve čtvrtek 25. září v 19 hod. v evangel. kostele. 
----------------------------------------

Výstava fotografií Jindřicha Štreita: 
„(AB)NORMALIZACE“ - orlický kostel, kaž-
dou neděli do konce listopadu 9.45-11.45 h. 
nebo po dohodě na tel.: 731 402 236. 
Beseda s Jindřichem Štreitem bude v neděli 
19. října v orlickém kostele.

-------------------
Slavnost výročí posvěcení kostela: 

Letohrad  28. září
Mistrovice  28. září
Červená  5. říjen
Lukavice  12. říjen
Kunčice  19. říjen
Letohrad  19. říjen
Orlice  26. říjen
Šedivec  26. říjen

-------------------
V. ročník „Běháme pro …“
11.9. 15 h. – Václavské náměstí.
Zisk bude použit na zakoupení tělocvičných po-
můcek do mateřské školky.
Podrobný program a  aktuální informace na 
www.behamepro.cz a na facebooku.
Výstava hub 12.9. od 17 h. - zámek
Odborný výklad - houbařský kalendář 2015 - 
houbařská poradna.
vstupné: 30 Kč/20 Kč / děti do 5 let zdarma. 
Kino: Olga (o první ženě V. Havla)
19:30 h. – dům kultury
Školní divadlo: O dvanácti měsíčkách (pohád-
ka od Boženy Němcové) v podání Mladé scény 
z Ústí n. Lab. 9:30 h. – dům kultury.
Pro děti z  MŠ, žáky 1. stupně ZŠ, i  maminky 
s malými dětmi. Vstupné 40 Kč. 

AKTUALITY Svátost dospělosti - biřmování - plánuje-
me na jaro r. 2015 (přesný termín domlu-
víme na biskupství.) Zájemci nechť se hlásí 
v kostelích nebo na faře. Příprava bude kaž-
dý pátek ve 20 hod. na faře. 
Před slavností navštívíme, jako pokaždé, 
Osvětim a Krakov.

FARNÍ RADA 27.srpna

Kunčická pouť – připravují ji hasiči. 
Svatováclavská slavnost – v neděli 28.9. za-
čne bohoslužbou v 10.15 v kostele sv. Václava. 
V  17 h. koncert Hořického komorního or-
chestru v  kostele. Mezi tím bohatý program 
na zámecké terase. Případný výtěžek z  akce 
bude na opravu kaple na Kopečku.
Prosíme o pomoc s přípravou v sobotu od 9 h. 
na zámecké terase.
Vyučování náboženství - od 9.9 dle rozvrhu.
Přednášky: 20.9.,11.10., a  8.11. téma, místo 
konání a čas na plakátech a v ohláškách
Biřmování: jaro 2015
„Retro“ – 5.10. budou mši v orlickém kostele 
v  10.15 h. doprovázet muzikanti, kteří hráli 
před 50 roky. 
Opravy kostelů: 
- při opravě mistrovického kostela chceme 
využít postaveného lešení a opravíme i omít-
ku věže - ušetříme tím 89.000 Kč. 
Prosíme ochotné dárce o příspěvek, potřebu-
jeme získat 300.000 Kč. 
- kaple na Kopečeku – na podbití stropů čtyř 
ambitů se nažíme získat státní příspěvek.
- letohradský kostel – na příští rok připravuje-
me 1. část opravy venkovních omítek. 
FR příště - 8.října v 19 h. na faře. 

zapsala: Jana Skalická

PROSBA

Prosíme o  finanční pomoc na opravu 
střechy mistrovického kostela a  omítky 
věže. 

Peníze můžete poslat na číslo účtu: 
1323857329/0800, var symb 121314.

Děkujeme. Letohradská farnost. 

ZÁŘÍ VE STREETU

19.9. (pátek) Den otevřených dveří 

Téma měsíce: REFERÁTY
- jak psát referáty a seminárky.

OTEVÍRACÍ DOBA
po:  13-19 h. v klubu
út:  13–19 h. venku (klub uzavřen) 
st:  zavřeno – individuální konzultace
čt:  13–19 h. venku (klub uzavřen 
pá:  14-18 h. v klubu 

Program je určen pro děti a mládež ve věku 
6– 20 let z Letohradu a okolí. Dotazy: pods-
trechou@seznam.cz, tel.: 731 420 344.
Centrum p. Střechou, Taušlova 714, Letohrad. 

CHARITA POMÁHÁ VE SVĚTĚ

Organizace sítě „Charita ČR“ 
pomáhají především občanům 
v  České republice. Působí ale 
také v  řadě zemí světa, a  to 
díky lidem, kteří vyjadřují 
svoji solidaritu s  potřebnými 
v  zahraničí formou finanční-
ho příspěvku do veřejných sbírek.  Přinášíme 
konkrétní informace o  pomoci, na kterou jste 
možná přispěli i Vy:

HAITI
Charita ČR (CHČR) a Arcidiecézní Cha-
rita Olomouc (ACHO) se podílejí na ob-
nově této země, postižené v  lednu 2010 
ničivým zemětřesením:

1. Rychlá pomoc:
- Bezprostředně po zemětřesení zaslána 
okamžitá finanční pomoc ve výši 100.000 
USD.
- Byli vysláni tři pracovníci, kteří se zde 
podíleli na zabezpečení distribuce huma-
nitární pomoci. 
- Celkem bylo rozděleno 4.640 stanů, de-
sítky tun materiálu ke stavbě provizorních 
přístřeší, 10,6 milionu denních potravino-
vých dávek a 18.221 hygienických balíčků.
- Bylo zřízeno 130 mobilních klinik a míst 
zdravotní péče.
- Postaveno 512 latrín, 5 umýváren rukou, 
42 umýváren se sprchami a  7 zásobníků 
vody.

2. Podpora vzdělávání
- V Sibert byl výstavbou a vybavením škol-
ky umožněn návrat 100 dětí k předškolní 
výuce.
- V Duvalu a Degourde byly postaveny dvě 
nové provizorní školy, které znovu posky-
tují základní vzdělávání 450 dětem.
- Poškozeným školám v Christ-Roi a Dar-
bonu bylo předáno 8 školních stanů pro 
výuku 246 dětí.
- 900 dětí dostalo školní potřeby a pomůc-
ky.

 3. Obnova zdrojů obživy
CHČR a  ACHO pomáhá 3.400 rodinám 
formou:
- Finančního příspěvku na podnikání.
- Předáváním zkušeností a  dovedností, 
které přispívají drobným obchodníkům, 
zemědělcům a řemeslníkům k jejich sobě-
stačnosti a nezávislosti.

 4. Péče o děti - sirotky
- V  Carrefour Feuilles obnoven provoz 
zničeného sirotčince. Na místě původní 
budovy byly postaveny a vybaveny provi-
zorní stany a sociální zařízení. O 65 sirot-
ků se zde starají 4 zaměstnanci a 6 dobro-
volníků.
- Ve čtvrti Nazor v centru hlavního města 
byly postaveny provizorní stany včetně vy-
bavení pro 200 sirotků.

Více informací najdete na www.haiti.cz.

ZPRÁVY Z CHARITY
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PÁKISTÁN
V létě r. 2010 postihly Pákistán ničivé záplavy, 
které zasáhly do života milionu lidí. Díky čes-
kým dárcům zajistila Charita ČR tuto pomoc:
- 500 rodin získalo vybavení pro domácnost.
- V  provincii Sindh mohou lidé používat 8 

ručních pump.
- Zemědělci oseli kukuřicí více než 400 ha 

půdy.
- Źeny v provincii Khyber Pakhtunkhwa do-

staly k chovu 2.700 kuřat.
- Vznikly dva vesnické výbory dohlížející 

na důstojný a  bezpečný návrat uprchlíků 
do domovů, které museli kvůli povodním 
opustit.

Více informací najdete na: www.caritas.cz
www.pakistan.caritasczech.org

SKAUTSKÉ TÁBORY

Prázdniny a léto patří již tradičně skautským 
táborům. Letohradští skauti připravili o letoš-
ních prázdninách 5 táborů, kterých se zúčast-
nilo přes 200 dětí z Letohradu a okolí. Ve Ver-
měřovicích na skautské základně v Pískovně 
tábořili skauti z Mistrovic. Skauti spali v po-
řadových stanech a v zubříkách a na tábořišti 
si vystavěli vyhlídkovou věž. Ve Valteřicích 
tábořila vlčata a světlušky. Světlušky putovaly 
v čase a dostaly se dokonce do budoucnosti. 
Vlčata se zase celý tábor snažila o Dobytí ráje. 
2.oddíl skautek a  3.oddíl skautů tábořily ve 
Výprachticích. Zde měli letos skauti novou 
jídelnu. Spali v zubříkách, což jsou stany pro 
6 lidí a  dá se v  nich rozdělat oheň. Skautky 
začaly táborovou hru v Roce 0 a putovaly až 
do současnosti. Další tábor byl na Vrchní Or-
lici v Bartošovicích, kde tábořili roveři a ran-
gers (skauti straší 15 let). Zde si postavili pec 
na chleby, který také pekli a došlo i na pizzu 
a perník. Skauti se vydali na 24 hodinou vý-
pravu. Po dvojicích zdolávali okolní vrcholy. 
Skautky zase pletly věnce do vlasů z dostup-
ných rostlin a  přírodnin. Na posledním tá-
boře byli skauti z  Verměřovic, kteří tábořili 
v  druhé polovině července ve Valteřicích. Je 
na místě poděkovat všem vedoucím oddílům 
a ostatním, kteří se na přípravě táborů podí-
leli. Všechny děti si tábory užily a vrátily se 
domů v pořádku, což je nejdůležitější. 
Za skautské středisko Letohrad 

Jana Faltejsková

RETRO rytmická mše v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Letohradě - Orlici

Nejdřív něco z  historie rytmických mší sv. 
v  Letohradě, jejichž vznik se datuje rokem 
1968. S tzv. Pražským jarem přišly změny i do 
církve a v některých kostelích tehdejšího Čes-
koslovenska začaly sbory zpívat a hrát písně 
za doprovodu kytar. Kytary se tak záhy obje-
vily i v orlickém kostele a někteří pamětníci 
dokonce tvrdí, že jsme byli druzí v republice. 
V Letohradě jsme to však dovedli k dokona-
losti tím, že se do zpěvu zapojili všichni pří-
tomní v kostele a to trvá dodnes.
S  myšlenkou na provedení rytmických ky-

tarových písní při bohoslužbě tenkrát přišel 
Vladimír Zamazal. Nesměle se optal teh-
dejšího správce farnosti P. Františka Karla 
na možnost hrát na kytary při bohoslužbě 
a k jeho údivu P. Karel vřele souhlasil se slovy, 
že takový návrh vlastně již čekal. Velice dobře 
pochopil potřebu mládeže, která dennodenně 
poslouchá moderní rytmy, a byl přesvědčen, 
že tímto způsobem bude bohoslužba pro mlá-
dež zajímavější. Tato jeho slova, přednesená 
před dalšími knězi na oslavě 20. výročí jeho 
kněžství v r. 1967, se časem potvrdila v plné 
šíři: na letohradské kytarové mše přijížděli 
lidé z celé republiky, kytarová hudba v koste-
lích se postupně rozšířila i do dalších farností 
a  nejlepším dokladem zájmu zdejší mládeže 
o církev jsou čtyři kněží z této generace, po-
cházející z Letohradu.
Jako jedni z  prvních v  tehdejším Českoslo-
vensku jsme tak v Letohradě 7. července 1968 
začali při bohoslužbách zpívat za doprovodu 
kytar do češtiny přeložené staré černošské 
spirituály. A jelikož pouze kytarový doprovod 
byl příliš fádní, přidala se postupně basová 
kytara, píšťala, bubínek, na koleně zhotovené 
klávesy, jejich chabá kvalita je ovšem velice 
brzy opět vyřadila. Postupem času přibýva-
ly další písně, nejen spirituály, a  za krátkou 
dobu jich bylo ve zpěvníku více než 100. Na 
repertoáru se podíleli známí skladatelé jako 
např. Petr Eben, bratři Renčové. Některé tex-
ty z  francouzštiny překládal MUDr. Zdeněk 
Stráník. V letech 1970 a 1971 vzniklo i několik 
skladeb od P. Františka Karla a Jana Vychytila, 
rodáka z Kunčic, pozdějšího ředitele Hudební 
školy hlavního města Prahy. Každoročně se 
hraje oblíbená Vánoční mše s  hudbou Jana 
Vychytila a textem Václava Renče. Autentická 
výpověď o vzniku této mše je uvedena níže. 
Písně se vždy nejdříve nacvičovaly v  men-
ším sboru, pak byly namnoženy texty do la-
vic a při mši potom zpívali všichni účastníci 
bohoslužeb, lidově řečeno: zpíval celý kostel. 
Kupodivu ani staré babičky neměly postupem 
času se svižným tempem písní problém. Ni-
kdo již nespočítá hodiny ručního přepisování 
textů, později byl pořízen cyklostyl (rozmno-
žovací zařízení, které pomocí průklepové blá-
ny přenášelo tiskařskou čerň z  předlohy na 
papír). P. Karel navrhnul znak „letohradských 
rytmických“, kříž a kytaru, který byl nejdříve 
ručně malován na kůži a později byla u firmy 
Znak v Hradci Králové objednána výroba celé 
škály kovových odznaků v různých barevných 
kombinacích.
V  letech 1968 až 1971 jezdil sbor, složený 
z mladých zpěváků, na pozvání zpívat i do ji-
ných farností. Díky pečlivým záznamům z té 
doby dnes víme, že sbor v letech 1968 a 1969 
uskutečnil celkem 26 zájezdů a  zúčastnil se 
též soutěží rytmických skupin v Plzni a v Pra-
ze. Setkání 21. června 1969 v Králíkách, které 
inicioval P. Karel, se za přítomnosti mnoha 
posluchačů účastnilo 10 rytmických skupin 
z celé republiky.
Nutno také říct, že ačkoliv převážná část vě-
řících hraní na kytary v  kostelích vítala, jak 
tenkrát, tak i dnes však byly a  jsou i opačné 
názory. Jeden odmítavý článek vyšel v Kato-

lických novinách v listopadu 1968, kdy autor 
charakterizoval kytarové mše jako „brnkání 
chuligánů v tančírně“, dnes se můžeme setkat 
s odmítavými názory na internetu. A proto-
že kytarové mše velkou měrou přitahovaly 
mládež, vzbuzovaly samozřejmě nevoli teh-
dejšího režimu. Výsledkem byl zákaz kytar 
v kostelích. Namísto kytar pak na Orlici do-
provázelo rytmické písně nejdříve harmo-
nium, pak klavír a po r. 1989 se opět vrátily 
kytary.
Slova Vladimíra Zamazala ke vzniku Vánoční 
mše:
„Při pohřbu P. Karla bylo nám zakázáno kraj-
ským církevním tajemníkem (který byl pro-
dlouženou rukou StB. (pozn. redakce) hrát 
rytmické písně. Zpupně jsme stáli s  kytarami 
v  rukách během obřadu v  kostele, ale u  hro-
bu jsme stejně zahráli. Tehdejší ředitelka kůru 
slečna Řeháčková si mě zavolala. Vladimíre, 
protože vás nenechali hrát při pohřbu, tak na-
cvič vánoční mši a já vás ji nechám zahrát na 
Půlnoční. Vynikající nabídka, kterou jsem rád 
přijal, ale jak rychle obstarat nějakou rytmic-
kou vánoční mši? Do Vánoc zbývaly jen dva 
a  půl měsíce. Domluvil jsem se s  Janem Vy-
chytilem, který byl v té době ředitelem hudební 
školy v Třeboni, a ten byl ochoten se na díle po-
dílet, pokud zajistím text. Znal jsem se osobně 
s  RNDr. Václavem Renčem. Požádal jsem ho 
o spolupráci a on souhlasil. Podotýkám, že poš-
ta byla pomalá, telefon Václava Renče odpo-
sloucháván. A tak nezbývalo, než že jsem jako 
prostředník jezdil vlakem mezi Brnem a Třebo-
ní a v polovině listopadu bylo dílo hotovo. Na 
nácvik nám pak zbýval měsíc a stihli jsme to. 
Vánoční mše Renč – Vychytil se hraje dodnes 
a  je jednou z  nejkrásnějších kytarových mší. 
Jan Vychytil se pak s Václavem Renčem osobně 
potkali až po několika letech“.
Po smrti P. Františka Karla v r. 1971 nastoupil 
do letohradské farnosti P. Josef Tajchl, který 
plně podporoval tyto kytarové mše, a  proto 
mu záhy byl odebrán státní souhlas, tj. nesměl 
sloužit mše sv. I jeho nástupci, P. Petr Duchá-
ček a P. Václav Vacek byli velcí příznivci těch-
to mší a  tak se zde vlastně od r. 1968 nikdy 
rytmické písně zpívat nepřestaly. Výsledkem 
je, že dnes v orlickém kostele zpívá a hraje na 
kytary již druhá a částečně třetí generace hu-
debníků.
V závěru roku 2013 přišel jeden z členů teh-
dejší kapely s námětem, aby se sešla parta hu-
debníků, kteří hráli v době založení a pokusili 
se o  repete při mši. P. Vacek návrh této tzv. 
Retro rytmické přivítal, a tak v současné době 
skupina kamarádů, kteří v  r. 1968 začínali, 
pilně trénuje.
Co nejsrdečněji vás tedy zveme, přijďte si 
zazpívat do orlického kostela v  neděli 5. říj-
na 2014 za doprovodu zakládajících členů 
– s  trochou humoru - při „kulatém“ výročí 
46 roků od vzniku rytmických. Jen prosíme 
o  trochu shovívavosti, někteří jsme nedrželi 
nástroj v ruce téměř 40 roků. Zároveň zveme 
zájemce všech generací na generální zkoušku, 
která bude v orlickém kostele v úterý 30. září 
v 18 hodin. 

Pepa Karel, www.retro1968.webnode.cz
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PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITEK

Jednu příjemnou letní sobotu vhodnou k ná-
vštěvě koupaliště či podvečernímu grilování 
na zahradě jsme se na doporučení dětí vypra-
vili na Menteatrál do Neratova. Menteatrál 
je festival divadel pracujících s  lidmi s men-
tálním postižením. Kromě divadla mohli 
návštěvníci festivalu také zhlédnout stínové 
divadlo v autobuse, výtvarné instalace, kino, 
koncerty a  účastnit se workshopů. Akce se 
konaly nejenom v  takzvaném slaměném di-
vadle, ale také v šapitó (velký stan), autobuse 
a v opraveném neratovském kostele.
Divadelní představení, které jsme navštívi-
li, bylo provedeno v  ekologickém slaměném 
divadle. Pořadatelé jednoduše vzali „pár“ 
balíků slámy a  postavili divadlo. Divadelní 
kus nacvičila Bohnická divadelní společnost 
– kabaret Artaud pojmenovaná podle Anto-
nína Artauda. Ten od dětství trpěl nevyléči-
telnou duševní chorobou, která ovlivňovala 
jeho život a dílo. Podle něho je úlohou divadla 
provokovat lidského ducha k blouznění, které 
probouzí jeho energii. Tuto vizi divadla for-
muloval v roce 1938.
Bylo velmi překvapující, že v  horku letního 
večera jsme zhlédli vánoční příběh o  naro-
zení Ježíše pod názvem „Andělé“. Můžeme 
jistě mít své tradiční představy o  atmosféře 
Vánoc spojené s idylickým zimním počasím, 
nicméně tato hra tyto představy nijak nenaru-
šovala. Ježíš se nenarodil bohatým rodičům, 
ale v  chudobě. Přesto jeho narozením jsme 
byli obdarováni dobrem a my se s dobrem se-
tkáváme všude kolem nás - v práci, autobuse, 
nemocnici, u  lékaře a  všude, kam přijdeme. 
Jenom si ho musíme všímat, uvědomovat si 
a mít z něj radost. To bylo hlavní vyznění pří-
běhu nebo příběhů, které nám herci předved-
li. A když si divák uvědomí, že i ti herci mají 
vzhledem ke svému postižení jistě mnohé 
problémy, a přesto dokážou kolem sebe šířit 
takový optimismus, 
dostává hra ještě další 
rozměr. 
Divadlo nám pood-
krylo svět lidí s  men-
tálním postižením. 
Všichni herci odvedli 
skutečně pečlivý a po-
ctivý výkon. Jejich ote-
vřenost, bezprostřed-
nost a  radost z  každé 
maličkosti jsme jim 
opravdu věřili. Odchá-
zeli jsme trošku roze-
chvělí, dobře naladě-
ní. Někomu se leskly 
oči, nikdo neměl chuť 
mluvit, chtěl si to za-
žít. V  letním shonu 
a touze prožít něco ne-
obyčejného to pro nás 
byl jeden z  největších 
zážitků letošního léta. 
Těšíme se na další, již 
druhý, ročník.

M. a V. Náhlíkovi

UMĚNÍ DIALOGU

Čekání u  lékaře bývá pěkná nuda. Pacienti 
šeptem probírají své neduhy, čas se vleče, at-
mosféra otupěle neveselá... Všechno ale může 
být jinak, jsou-li přítomny děti.
Tehdy bylo v čekárně bratru osm lidí, z toho 
i  jedna maminka s  bříškem a  čtyřletou hol-
čičkou. Kristýnka se otravovala. Co to je za 
zábavu sedět způsobně na lavici a  koukat 
před sebe, jak to dělají všichni okolo? A  tak 
probírá letáky na stolku, vyptává se maminky, 
jezdí si po zemi s pejskem na kolečkách, chce 
pohoupat na noze, sjíždí z opěradla sedačky 
nahoru a dolů, a už sedí i v otevřeném okně 
- naštěstí přízemním … Nepomáhá nabádání 
maminky, ani piškoty, ani pitíčka, ani bombó-
ny – děvčátko nevydrží v klidu.
Zanedlouho přišla do čekárny jiná maminka 
se stejně starou holčičkou: “Pozdrav pěkně, 
Aničko,” pobídla příchozí maminka děvčát-
ko a sedly si hned naproti. A tu se něco stalo: 
Kristýnka ztichla a posadila se. Obě dívenky 
se na sebe dívaly tak, jak to umí jen děti – pří-

mo a zkoumavě. Po třech dlouhých minutách 
Kristýnka řekla:
“Kuku, kuku …”
Anička bez rozmyšlení odpověděla: “Kuku, 
kuku …”
“Kuku, kuku, kuku,” pokračovala Kristýnka, 
pohupuje přitom nožičkama na vysoké lavici.
“Kuku, kuku, kuku,” vykoukla zpod brejliček 
Anička.
“Kukukukukukukukukukukukukuku,” zašvi-
tořila opět Kristýnka a  Anička hned stejně 
odpověděla.
Pak začaly radostně kukat obě najednou.
Nebyl to závod o to, která z děvčat víc a hla-
sitěji, ale obyčejné povídání dvou kukaček, 
a tak to v čekárně nikoho nerušilo. 
Když po chvilce dokukaly, řekla Kristýnka: 
„Já znám písničku o kukačce,” a hned spustila: 
„Prší prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, 
pojedeme na luka, až kukačka zakuká …”
Anička zase vykoukla zpod brejliček a jakmi-
le první děvče dozpívalo, začala ona: “Prší 
prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, poje-
deme na luka, až kukačka zakuká.”
Kristýnka navázala: “A  já znám ještě jinou: 
Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám 
ji postaví, starej pecař není doma a mladej to 
neumí …” 
Anička už ani nečekala, ale hned se přidala, 
a obě zpívaly o opravě spadlé pece se stejnou 
vážností, s jakou se dopělí bavili o svých ne-
mocech. Ty holčičky se vůbec neznaly, ale 
povídaly si jako staré známé, dospělé ženské 
– nikdo jim nenapovídal, o čem a jak se mají 
bavit. Dívaly se na sebe, reagovaly na sebe, 
dávaly jedna druhé prostor, probíraly aktuál-
ní témata … 
Nakonec se otevřely dveře ordinace, a v nich 
se objevila sestřička, která zavelela: “Další, 
prosím!” A tak skončil krátký příběh o dvou 
kukačkách, které přinesly svěží vzduch do 
jedné čekárny … /M

Úryvek

Lásku jsem najít chtěl na slunci,
žije však v přísvitu měsíce!
Lásku doufal jsem najít v žáru dne,
ale ona je noci orodovnice.

Láska je v soucitu se vším trápením,
v útěše dané cizí bolesti:
v temnotách noci a zimní sněžení,
v nahých a štvaných – zkus ji nalézti!

William Blake

Foto: Náhlíkovi
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O KVALITĚ UMĚNÍ

Vždycky mi šlo o  to, abych diváka vzrušil, 
o něčem ho přesvědčil. Je jedno, zda k tomu, 
aby vstoupil do příběhu, anebo aby ho ana-
lyzoval – to není důležité. Důležité je, že ho 
k něčemu donutím. Nějakým způsobem se ho 
dotknu, vzruším ho. Není podstatné, jestli se 
to týká intelektuálních nebo pocitových pro-
žitků. To není to nejdůležitější.
Pro mě je určujícím činitelem jakéhosi stropu 
kvality nebo třídy umění okamžik, kdy bě-
hem čtení, sledování či poslouchání nějakého 
výtvoru mám pronikavý a jasný pocit, že ně-
kdo zformuloval něco, co jsem prožil anebo 
jsem o tom přemýšlel. Formuloval to přesně 
tak, jen to lépe řekl, lépe zobrazil anebo lépe 
poskládal do zvuků, než jsem si já kdy doká-
zal představit. Stává se, že mi tak na chvilku 
dá pocit krásy nebo štěstí. Když něco takové-
ho najdu v literatuře, je to pro mě velká litera-
tura, když to najdu ve filmu, je to pro mě vel-
ký film. Když čtete velkou literaturu, najdete 
na nějaké straně větu, kterou jste – jak se vám 
zdá – sami kdysi řekli nebo slyšeli. Je to popis 
či obraz, který se vás hluboce dotýká; hlubo-
ce se vás dotýká, protože je vaším obrazem. 
V tom spočívá velká literatura. Každou chví-
li najdete sebe, vlastně někoho úplně jiného, 
ale přemýšlejícího stejně jako vy, hledícího 
na něco, co jste sami kdysi viděli vy. V  tom 
spočívá velká literatura, stejně jako velký film. 
Na chvilku tam najdete sami sebe. A když tam 
najdete sami sebe, nemá už žádný význam, 
jestli na to budete nahlížet emocionálně ane-
bo to vykládat intelektuálně, srovnávacím 
a analytickým způsobem.

Krzysztof Kieslowski

Jitro v září

Skořápky vajec, slupky jablek, zvadlé 
chryzantémy,
aeroplány obletují zemi,

pes v boudě spí a léto ztrácí se.
Hrušky a hrozny voní na míse.

Hadice v trávě, podběl na záhonku,
Lehounký vítr, kolébání stonků,

Zahradnické nůžky, zvonky, kroky, 
svět.
Jak se mi dýchá! Ještě mnoho let.

Ivan Blatný

ZE ZÁKOPŮ NEVZEŠEL LEPŠÍ SVĚT

Byl to osudový okamžik, když český řidič ná-
sledníka habsburského trůnu Leopold Lojka 
28. června před sto lety omylem zabočil po 
prvním nezdařeném atentátu do jedné z uli-
ček bosenského Sarajeva, kde náhodou právě 
svačil jeden ze spiklenců Gavrilo Princip s re-
volverem v kapse. Nový čas evropských dějin 
se začal odpočítávat.
Smrtelné výstřely, jež zasáhly Františka Fer-
dinanda d’Este i jeho manželku, napsaly úpl-
ně novou kapitolu historie minulého století 
a rozmetaly základy, na nichž stálo dosavadní 
uspořádání starého kontinentu. Nikdo však 
v  těch dnech netušil, že končí relativně bez-
starostný čas a  za měsíc začnou po ulicích 
evropských měst pochodovat boty vojáků od-
cházejících na frontu.
Lidi tehdy fascinovaly rychle se objevující 
technologické vymoženosti, šíření pokro-
ku a  nové možnosti vedoucí ke zkvalitnění 
života. Mnozí byli přesvědčeni, že i po sara-
jevském atentátu se vše urovná bez toho, aby 
promluvily zbraně. Ve chvílích horečných 
vyjednávání po sarajevském atentátu ovšem 
převzaly hlavní iniciativu vojenské štáby 
a  politiky odsunuly do pozadí. Generálové 
tehdy kráčeli jak náměsíční k rozpoutání vál-
ky, vedení mimo jiné domněnkou, že konflikt 
bude rychle rozhodnut.
Moderní prostředky komunikace umožnily, 
že na frontu mohly být mobilizovány v krát-

kém sledu desítky milionů vojáků. Namísto 
krátkého konfliktu však čekaly Evropu a svět 
čtyři roky krvavých jatek v blátech zákopů, jež 
stály životy mnoha milionů vojáků i bezbran-
ných civilistů. Ti, kteří se vrátili z  bojů, byli 
mnohdy zmrzačeni na těle i na duši.
Válkou byly zasaženy hned dvě generace: 
jednak ti, kteří ji prožili ve frontovém pekle, 
a dále ti, kteří se sice války neúčastnili, ale byli 
kvůli ní zbaveni bezstarostnosti dětství a do-
spívání. Ti mladí, kteří neměli bezprostřední 
zážitek z války, si ho navíc kompenzovali pře-
jímáním ideálů frontových bojovníků – ka-
marádství, touhy být součástí velkého kolek-
tivu a bojovného ducha. 
Násilí se stalo běžnou součástí řešení problé-
mů i  v  poválečném období. Rozvrat stávají-
cího pořádku vytvořil živnou půdu pro růst 
extremismu, který se pak přetavil ve vznik 
dvou totalitních ideologií, jež zanechaly krva-
vou stopu v obraze 20. století. Nacismus pak 
rozpoutal další válku jen dvě desítky let po 
skončení té první.
Stoleté výročí války nabízí a  nabídne mno-
ho příležitostí k připomenutí jejího průběhu 
i důsledků. Stejně tak ale by to mělo být i dů-
vodem k zamyšlení, proč se to vlastně všech-
no mohlo stát a  jak se poučit, aby se naše 
civilizace dokázala osudovým odbočkám, 
vedoucím ke katastrofám, tak jako v létě 1914 
v Sarajevu, vyhnout.

Jaroslav Šebek, Týdeník rozhlas, 07/2014

O  jednom světci se kdysi vyprávělo, že 

pokaždé, když odcházel z  domova za 

svými náboženskými povinnostmi, říkával: 

„A teď sbohem, můj pane, jdu do kostela.“  

        Anthony de Mello SJ
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MAMINKA SE KAŽDÉ LÉTO 
LOUČILA S VLAŠTOVIČKAMI 

A NA JAŘE JE ČEKALA…

„Život lidský připadá mi někdy jako kniha, 
kterou jsme od někoho dostali darem. Dáme 
se dychtivě do čtení, a  protože se nám úvod-
ní kapitoly zdají nezáživné, málo dramatické, 
spěcháme přečíst co nejvíc. Vynecháme občas 
nějakou stránku či celý list, abychom věděli, jak 
a co bude dál. Když už máme větší část knihy 
přečtenou, začne nám to dříve vynechané jako-
by chybět, a občas se vracíme zpět. A vracíme 
se ve vzpomínkách stále častěji, jak se blížíme 
k  závěru knihy života. Někdy 
potěší, jindy zabolí…“ Tak 
uvádí Marie Hrdinová, pros-
tá vesnická žena, útlý spisek 
svých pamětí. Prožila tvrdý 
život, plný práce, staros-
tí a  odříkání – jako většina 
vesnických lidí své doby. Její 
rodina byla navíc v 50. letech 
postižena smutným osudem 
násilného vystěhování.

Marie Hrdinová, rozená 
Vaníčková (1920-2011), vy-
rostla v  hospodářství v  obci 
Bystřec a  v  pamětech vzpo-
míná na své rodiče: „Tatínek 
byl velice dobrý čestný člověk. 
Každému, kdo se na něj ob-
rátil, pomohl, i když se vděku 
nedočkal, ani na něj nečekal. 
Byl velice skromný, pracovitý, 
měl rád pole a  rád na něm 
pracoval. Maminka byla také 
pracovitá. Tatínek převzal 
hodně zanedbané hospodář-
ství asi 8 ha. Dědeček byl sice 
dobrý člověk, pracovitý, ale invalida, a babič-
ka bohužel hospodařit neuměla ani nechtěla. 
Tatínek s  maminkou dobře hospodařili, při-
koupili louku i pole a zvětšili hospodářství na 
13 ha. Vždy, když něco našetřili, koupili po-
stupně mlátičku, secí stroj, sekačku i vyorávač 
brambor…“ Když bylo Marii 15 let, zemřela 
její maminka a otec se oženil podruhé: „Měl 
dost nabídek, ale chtěl, aby byla hodná na mě, 
aby to nebyla macecha. Tak si vzal dceru nej-
staršího maminčina bratra, Františku. Moje 
druhá maminka byla mírné povahy, skromná 
a pracovitá. Vždy, když někde zemřela dětem 
matka, říkala jsem: „Pane Bože, dej těm dě-
tem druhou matku takovou, jako mám já.“ 
Ráda vzpomíná také na hospodyňskou školu 
v Litomyšli: „Od listopadu 1937 jsem byla půl 
roku v dívčí škole, kde jsme se učily šít, vařit, 
uklízet, prát a vše jsme si dělaly samy pod ve-
dením učitelek. Měly jsme i  literní předměty, 
učily jsme se rozumět poli, polní práci i chovu 
hospodářských zvířat a domácí účetnictví. Bylo 
nás 20 v internátu a 10 děvčat dojíždělo. Bylo 
to tam takové skromnější, ale p. ředitelka nám 
říkala, že každá škola si vychovává hospodyně 
pro svůj kraj a litomyšlsko je kraj chudý. Sna-
žili se nás naučit co nejvíce - ráda na toho půl 
roku v  Litomyšli vzpomínám. To byla taková 

poslední neděle v  mém životě. Potom byly už 
jen samé všední dny…“

Válečná léta
V r. 1940 se Marie vdala za Jana Hrdinu a od-
stěhovala se na jejich usedlost, kde společně 
s manželovým bratrem Josefem, jeho sestrou 
Věrou a služebnou Jiřinou hospodařili až do 
konce války. Jejich syn Jan (1942) k  tomu 
uvádí: „Tatínek musel převzít hospodářství 
jako 19letý kluk, protože mu zemřel otec. Od 
malička se učil poznávat vše, co musí hospo-
dář na takovém hospodářství znát. Dnes jsou 
na všechno školy, dříve se zkušenosti předávaly 

v rodině. Tatínek se učil především tím, že od 
nejútlejšího věku pomáhal – nejprve drobnými, 
později těžšími pracemi. Hospodář musel rozu-
mět dobytku, poli, mašinám, musel umět jed-
nat s lidmi. Lidé se vzájemně potřebovali – ten 
chtěl koně, tamten hnůj, jiný dřevo, my jsme 
zase potřebovali pomoct s pracemi na poli … 
Táta si vše psal, každého člověka a každou ho-
dinu, abychom nezůstali nikomu nic dlužni…“
Bystřec se nacházela v  těsné blízkosti zabra-
ného sudetského území, a  tak ani život zde 
nebyl poklidný, jak uvádí Marie Hrdinová ve 
svých pamětech: „ V dubnu 1943 nás a  ještě 
pět jiných usedlostí zabrala německá osídlovací 
společnost. Vypsali nám papíry, a že se budeme 
muset vystěhovat a jít na práci do říše. Tehdy 
chodili Němci z Besarabie a Tyrol, a když si ně-
který vybral místo, musel majitel pryč. Nejdřív 
si zabrali hospodářství Miloše Petříka, potom 
Vávrovo, Kaškovo v louce, Kyralovo na Šunavě 
a Kyrala varhaníka. Jenže nebyli zvyklí praco-
vat tak, jako naši lidé. Na Vávrově byl Tyrolák 
Hofer. Ten vypustil všechen dobytek i prasata 
z  chlévů ven, jak byl z Tyrol zvyklý. Když na 
poli vláčil, zapřáhl koně do bryčky, na ni se 
usadil s  dětmi, brány měl za bryčkou, a  jak 
jezdil, tak jezdil. Lidé se smáli, a přitom si cho-
dili stěžovat na jeho dobytek na obecní úřad 

a  správci. Správce sice vyměnili, ale moc to 
nepomohlo. Nastoupil nový, byl z  Rýmařova, 
asi 50 roků. Uměl trochu česky a slušně s námi 
jednal. My s manželem jsme měli jako bývalí 
majitelé poloviční plat než Pepa, Věra a Jiřina 
a tento správce nám vymohl stejný obnos. Řekl 
nám, že si „nahoře“ mysleli, že my neděláme, 
ale on že vidí, jak to je. Vždycky říkal: „Lidi, 
mějte rozum, když si postavíte hlavu, posta-
ví vás ke zdi. Dodejte tak, abyste byli kryti, 
a já s vámi budu mít pokoj.“ Nikdy neřekl, že 
máme dodat víc. Za něho se lidem nechávalo 
obilí a  nikdo hlad neměl. Koncem války mu-
sel narukovat a  přišel nový, Rudolf Münster, 

hned jsme poznali rozdíl… 
Tehdy si naše místo vyhlédl 
nějaký Lang z  Lukové, který 
chtěl naše stavení pro svého 
syna, který se vrátil po zranění 
z fronty. Museli jsme na lékař-
skou prohlídku do Lanškrou-
na. Doktor se mě ptal, jakou 
práci nám má napsat do papí-
rů, víc že pro nás nemůže udě-
lat. Tak jsem řekla, ať napíše 
do zemědělství, aby aspoň dítě 
nemělo hlad. Měla jsem s  se-
bou ročního Jendu… Tak mi to 
ten doktor napsal. Vrátili jsme 
se domů, nábytek a  co bylo 
lepšího jsme odstěhovali k ro-
dičům a  sbalili jsme si rance 
s šatstvem… Byla to doba plná 
strachu. Přišel se k nám podí-
vat taky ten starý Lang – byl 
plný pýchy a posměchu. Proží-
vala jsem hodiny úzkosti, ale 
nějak vše utichlo a  pak jsme 
se dozvěděli, že mu na frontě 
padl druhý syn, a tak se starý 
už neukázal. Kolem těch svá-

zaných ranců jsme chodili do konce roku 1944. 
To jsem si ale nepomyslela, že za pár let budu 
ty rance vázat znova…“
Ke konci války zůstali mladí manželé na stat-
ku jen s manželovou matkou a malým synem. 
Josef odešel do Dolní Čermné, kam se přiže-
nil, Věra odešla se svým mužem do Lubní-
ku, a nechala u  své matky na výchovu syna. 
V říjnu 1945 odešla i služebná Jiřina. Na práci 
zůstali jen sami dva a mezitím se jim narodil 
další syn Jaroslav. Po válce bylo u Hrdinových 
také několik obyvatel německé národnosti. 
Pracovní úřad, který evidoval počet lidí pra-
cujících na statku, přidělil na krátký čas lidi 
za osoby odsunuté nebo za ty, kteří odešli 
z  jiného důvodu. Paní Hrdinová popisuje: 
„Přidělili nám německou rodinu z  Třešňovce. 
Manželé 40-50 let měli 12letého chlapce a dce-
ru s holčičkou v  lágru. Dobře jsme s nimi vy-
cházeli, ale dlouho u nás nebyli – šli do odsunu. 
Na jaře 1947 nám pracovní úřad zase přidělil 
17leté děvče německé národnosti. Pocházela od 
Vrchlabí, trochu česky uměla. Byla hodná, pra-
covitá a já ji měla jako kdyby patřila do rodiny. 
Za rok musela taky odejít. Dodnes si pamatuji, 
jak mě vzala kolem krku a moc plakala…“
Po válce si Hrdinovi oddychli a s chutí se dali 
znovu do práce. Nejstarší ze sedmi dětí, kte-

Jan Hrdina
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ré Hrdinovi postupně měli, Jan, vzpomíná na 
své dětství v Bystřeci: „Rodiče byli stále na poli 
nebo u  jiné práce a  babička se starala o  nás 
děti. Hráli jsme si na dvoře, chodili do lesa, 
po stráních, sbírali jsme ovoce, chytali pstruhy 
a raky v potoce … Rád jsem chodíval pomáhat 
tatínkovi do stodoly dělat údržbu strojů … Od 
malička jsme museli každý podle svých sil vy-
pomáhat při hospodářství drobnými pracemi, 
mj. hrabáním při úklidu sena, snášením snopů 
při stavění obilí do panáků, sbíráním brambor, 
řepy, ovoce i při drobných opravách cest nebo 
roztloukání kamenů. Navzájem jsme se hlídali, 
já jako nejstarší jsem měl sourozence na povel 
a babička nás všechny dirigovala … Když byla 
sezóna, obíhal jsem podle seznamu jmen na 
papírku sousedy s prosbou, zda by nám moh-
li v určitý den přijít pomoci s konkrétní prací. 
Takové vypomáhání byla běžná praxe mezi 
hospodáři. Všichni se vzájemně potřebovali. 
Někteří lidé neměli třeba nic, ale přišli nám 
pomoct, protože pak zase oni potřebovali dřevo 
z lesa nebo pomoct zorat koněma. Lidé se dříve 
víc potřebovali, a to se komunistickému režimu 
nehodilo, takže se snažili to roztrhnout …“ 

Nepřátelé socialismu
V r. 1948 nastoupil Jan do školy. Příliš rychle 
ale přišla doba nového teroru a vzrůstajícího 
tlaku na soukromé podnikatele, živnostní-
ky a zemědělce: „Měli jsme 24 ha orné půdy, 
7 ha luk a 7 ha lesa. 15 kusú 
dobytka, 2 koně a 5 prasat, 50 
slepic. Na tom všem hospo-
dařili rodiče od rána do noci, 
protože museli odvádět dodáv-
ky. Nebýt babičky, nevím, jak 
jsme vyrostli … Táta ve čtyři 
ráno vstával a  sekal krmení 
pro dobytek. Maminka zatím 
podojila, mléko přes plátno sli-
la do hliníkových konví a otec 
je odnášel k silnici. Konve byly 
zpravidla dvě, jednu nosil na 
rameni, druhou v  ruce. Mlé-
kař je pak po vesnici svážel. 
Rok od roku byly předepisová-
ny vyšší dodávky, a  už někdy 
v  letech 1951-52 byly nesplni-
telné, takže jsme museli platit 
pokuty za nesplnění. Naši byli 
zapřáhnutí víc než koně. Dřeli 
jsme, a  sami jsme nic nemě-
li. Otec tenhle systém trefně 
popsal - člověku dají na záda 
50kg pytel a musí stoupat na-
horu, když to zvládne, dají mu 
60 kg, když to zvládne, dají mu 70 kg. A když 
padne, řeknou mu: „Ty nechceš!“ Na rozkaz 
z okresu tady vzniklo družstvo. Otec mi říkal, 
že na našem statku požadovali třetinu toho, co 
dávalo celé družstvo tady … „
Maminka Jana Hrdiny na tuto dobu ve svých 
pamětech vzpomíná: „V  roce 1948 začalo 
všechno to zlé, co jsme si nikdy nepomysleli, že 
by u nás bylo možné. Začala štvanice na ty, co 
měli o kus pole víc. Nedá se to šikanování ani 
vypsat. Prohlídky, výslechy, pokuty. Všechny 
peníze za obilí i mléko nám brali, i když jsme 

měli pokuty zaplaceny. Už jsme pomalu neměli 
z čeho žít. 
Lístky na potraviny jsme nedostali ani na děti 
(jako „kulaci“ jsme neměli nárok). Cukr stál 
bez lístků 180 korun, margarín 220 korun. 
Zabít prase nám nedovolili, že jsme nesplnili 
dodávky. Tenkrát se nám narodila Vlasta a ba-
bička, tatínkova matka, jako kmotra jí dala do 
peřinky tisíc korun. Z toho jsme žili přes zimu. 
Ani obilí nám nedovolili semlít, ale ve mlýně 
byl hodný stárek Resler, a ten nám semlel na-
černo. Ale mohl jen málo, aby to u nás nena-
šli…“
V listopadu 1951 byla spuštěna Akce K (ku-
lak), jejímž cílem bylo vystěhovávání rodin 
odsouzených sedláků z  oblasti původního 
bydliště. Udává se, že v  průběhu akce, která 
byla ukončena v  r. 1954, bylo přestěhováno 
asi 3–4 tisíce rodin. (Do konce roku 1953 
bylo jen v  Čechách vysídleno 1.629 rodin.) 
Také v našem kraji proběhly soudy s „kulaky“. 
Hrdinovi byli souzeni 2.9.1952 v Lanškrouně, 
a výsledkem bylo 10.000 Kč pokuty a 3měsíč-
ní vězení. Po soudu šel jeden ze sousedů za 
rodinu orodovat k  předsedovi MNV, aby je 
vzali do JZD. Ten se ale ohradil směrnicemi 
z ONV, které jejich rodině vstup do JZD za-
kazovaly. V  lednu 1953 nastoupil Jan Hrdi-
na do vězení v  lágru Licibořice. Paní Marie 
vzpomíná, jaký zakoušel hlad a zimu, krutost 
a ponižování: „Zloději a podvodníci byli u ve-

litele lágru „hoši“, manžela oslovovali „ty svině 
kulacká“. Zůstala na statku sama s pěti dětmi. 
Pár dní před návratem manžela z vězení přišel 
výměr o vystěhování rodiny.
Nuceným vystěhováním byly postiženy tři 
rodiny z obce Bystřec: Hrdinovi, čp. 51, Va-
níčkovi z čp. 53 a Vávrovi z čp. 92. Tři největší 
grunty v obci - jejich polnosti, stroje a dobytek 
měly posloužit jako základ nově vznikajícímu 
JZD. První byli z obce vystěhování Vaníčkovi 
a paní Hrdinová se s nimi byla rozloučit: „Stě-
hovali se 5.3. 1953, v  den, kdy zemřel Stalin. 

Paní Vaníčková odcházela se starou paní a tře-
mi hochy na státní statek Jimramovské Pavlovi-
ce, pan Vaníček pracoval na Lipně … Nás měli 
stěhovat za týden … Když zemřel Stalin a pak 
14.3. i Gottwald, začala jsem doufat, že se snad 
něco změní, ale má naděje netrvala dlouho,“ 
popisuje paní Hrdinová. „v pondělí 10.6. 1953 
přišla zpráva, že 12.6. budeme vystěhováni. 
Jela jsem hned do Jablonného na poštu poslat 
manželovi do vězení telegram. Manžel přijel 
domů až v úterý k večeru. Celý den byl u nás 
můj tatínek s koněm a vozem, a nakládal, co 
se nemohlo vzít s  sebou. Ve středu dopoledne 
se s námi přišli rozloučit Vávrovi, kteří jeli do 
Hořepníku u Pacova. My jsme jeli nejdál – na 
státní statek Hluboká n. Vltavou, Čtyři dvory 
u  Českých Budějovic, provozovna Voříškův 
Dvůr 2 … U nakládání byli tehdy čtyři esen-
báci v civilu, a s námi pak jel jeden v uniformě. 
Měli jsme povoleno mimo osobních věcí si vzít 
jeden pytel brambor a jednu slepici na osobu. 
Můj tatínek, když viděl, že nemáme žádné ži-
vobytí, hnal koně nahoru do mlýna, dal mly-
náři celý jejich mlecí výkaz a přivezl nám dva 
pytle mouky pšeničné a dva pytle chlebové. Ne-
vím, jak bychom byli jinak přežili … Pokaždé 
mu u hrobu děkuji …“
A  jak na tuto dobu vzpomíná Jan Hrdina, 
tehdy 11letý hoch? „Stěhování bylo otřesné. 
Nenechali nás ani dokončit třídu. Odcházeli 
jsme nás 5 dětí s  rodiči a  babičkou. Pamatu-

ji, že nám pomáhali maminky 
rodiče a  pár sousedů, kteří se 
nebáli. Dole na silnici stála 
dvě auta SNB. Na místo jsme 
přijeli ve dvě hodiny v noci celí 
promoklí, protože jsme jeli na 
náklaďáku a  skoro celou ces-
tu pršelo. Jen maminka s nej-
mladší sestrou, které byl rok 
a půl, byly v kabině… Na stát-
ním statku jsme bydleli a pra-
covali. Neměli pro nás byt, tak 
nás nastěhovali do tzv. Sch-
warzenbergského salonu, ja-
kéhosi malého zámečku. Byla 
tam kuchyň, záchod, zazděný 
krb, ze dvou stran proskle-
né verandy, kterými strašně 
táhlo, takže jsme chodili spát 
jako sněhuláci - v zimní čepici 
a svetrech. Sestra měla šestkrát 
zápal plic, takže lékařka nutila 
rodiče, že musí jinam.“ Zřej-
mě i  na tlak lékařky přestě-
hovali Hrdinovy do bytovky, 
kde žili do r. 1966. 

První roky na jihu Čech popisuje paní Marie: 
„Prožili jsme na statku Stará Obora 13 let, za 
tu dobu se tam vystřídalo 15 vedoucích. Děti 
tam ve velmi skromných podmínkách prožily 
své dětství. Kraj je sice velmi krásný, ale těžký 
život a  tvrdá dřina. Prala jsem jedině v noci. 
Dva roky jsem šetřila na nejlacinější pračku za 
1.140 korun. Byla to pro mě přece jen úleva. Na 
valše to byla velká dřina, v noci po celodenní 
práci na poli. V neděli jsem zase od oběda do 10 
hodin večer spravovala šatstvo. Potom jsem šla 
krmit prase do dvora a byla ráda, že se mnou 
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šel pes – Kohoutů Blesk. Věděl, že dostane kosti 
z králíků od oběda. Už byl tak naučený. Pak ho 
v noci porazilo auta, už ho našli mrtvého. Moc 
jsem ho oplakávala jako přítele …“ Jan Hrdina 
k  tomu dodává: „Maminka po nocích zava-
řovala, když bylo co. S pláčem přiznávala, jak 
sbírala prázdné lahve od piva po brigádnících, 
aby je mohla vrátit a koupit nám chleba. Víte, 
ale my jsme to jako děti nebrali tragicky, člověk 
přece musí být otužilý, připravený na život … 
Vždycky se něco k jídlu našlo - třeba v letních 
měsících jsme chodili do lesa na houby, kterými 
jsme často zapravovali jídlo …“
V  jižních Čechách nastoupil Jan Hrdina do 
6. třídy. Pro někoho byli přivandrovalci, jak 
říká, a někteří učitelé jim to také dávali naje-
vo. Děti dojížděly 6 km autobusem, a někdy 
v  zimě se stávalo, že autobus je ani nevzal, 
protože nemohl otevřít dveře, jak byl nacpa-
ný. „Sotva jsme se přihlásili do školy, vypukla 
mezi zvířaty na statku prašivina a byli propuš-
těni lidé, kteří u nich pracovali. Ředitel rozho-
dl, že tam půjdou dělat rodiče, ale maminka 
se tehdy postavila na odpor. Řekla mu, že má 
pět dětí a nevezme si je na svědomí. Nemusela 
tedy do teletníku, ale dělala v  rostlinné výro-
bě v  partě chlapů těžkou práci – od rána do 
večera nakládala v  gumákách vidlemi hnůj 
nebo zelený krmení a  nebo (ručně!) rozhazo-
vala prášky … Dnes nad tím kroutím hlavou, 
jak je možný, že to vydržela a že se dožila 90 
let?! Neustálý tlak, stres, dřina, sedm dětí … 
Otec pracoval jako koňák, měl výborný koně 
a uměl s nimi zacházet, líbilo se mu to. Když se 
stalo, že někdo zapadl, přišli pro něj. Doma na 
svazích kolem statku se naučil narovnat fůru 
obilí tak, že mu potom za celých 13 let na jihu 
žádná nespadla ani v prudkém kopci … Měli 
jsme kolem sebe krásnou přírodu, lesy, rybní-
ky, na statku nás bylo vystěhovaných víc, tak 
tam byla solidní parta, a jako kluci jsme pořád 
v něčem soutěžili … Běhali jsme do obory, kam 
byl běžně vstup zakázán, ale lesníci nás tam 
tolerovali, protože věděli, že jinam nesmíme … 
V  oboře byli daňci, jeleni, prasata, pomáhali 
jsme i na statku. Na rybníku měli kachny, které 
večer nikdy nemohli dostat z vody, tak jsme je 
my kluci z vorů zaháněli … Víte, my jako děti 
jsme to vnímaly s lehkou myslí, byli jsme tam 
spokojení, rodičovské starosti se nás nedotýka-
ly. Pro rodiče to vystěhování, odchod z rodného 
kraje a odtržení od příbuzenstva musely být ale 
hrozné …,“ uvažuje pan Hrdina. Třídní původ 
se s nimi táhl dál. Jana bavilo černé řemeslo 
a u něj také zůstal, když nastoupil do Třebo-
ně za zemědělského mechanizátora. Kdo byl 
ale postižený, to byl bratr Zdeněk, který se 
úspěšně zúčastňoval matematických olympi-
ád, ale nesměl jít na vysokou školu, ačkoliv 
to prosazovali i  jeho učitelé. Také nejmladší 
sestra Věrka a bratr Josef se výborně učili, byli 
vyhodnoceni v učebním oboru jako nejlepší 
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K přípravě na bohoslužby 
o nedělích a svátcích

neděle 7.9. 23. v mezidobí
                           poutní slavnost na Kunčicích 
  7.15 h. Letohrad Ez 33,7-9   Ž 95
10.15 h. Kunčice  Řím 13,8-10   Mt 18,15-20

  sobota 13.9.    18 h. Lukavice
neděle 14.9.  24. v mezidobí 
  7.15 h. Letohrad    Sir 27,33-29,7 
  8.45 h. Mistrovice     Ž 103   Ř 14,7-9
10.15 h. Orlice    Mt 18,21-35

  sobota 20.9.    18 h. Mistrovice
neděle 21.9. 25. v mezidobí
  7.15 h. Letohrad    Iz 55,6-9    Ž 145
  8.45 h. Lukavice     Flp 1,20c-24
10.15 h. Orlice    Mt 20,1-16a 

  sobota 27.9.  16.30 Mistrovice 
    18 h. Lukavice
neděle 28.9.26.     Slavnost sv.Václava

posvícení v Mistrovicích 
  7.15 h. Letohrad    Ez 18,25-28   Ž 25
10.15 h. Letohrad    Flp 1,3-6.2,,21-24
    Mt 21,28-32

  sobota 4.10. 16.30 Červená 
    18 h. Mistrovice 
neděle 5.10. 27. v mezidobí

posvícení v Červené
  7.15 h. Letohrad     Iz 5,1-7   Ž 80 
  8.45 h. Lukavice     Flp 4,6-9
10.15 h. Orlice    Mt 21,33-43

  sobota 11.10.    18 h. Mistrovice
neděle 12.10. 28. v mezidobí

posvícení v Lukavici 
  7.15 h. Letohrad    Iz 25,6-10a    Ž 23
  8.45 h. Lukavice     Flp 4,12-20
10.15 h. Orlice    Mt 22,1-14

učňové, ale nesměli dál kvůli původu. Měli na 
víc, ale nemohli …

Maminka
„Maminka byla úžasná žena,“ vzpomíná Jan 
Hrdina, „nesmírně pracovitá, skromná … Ne-
chápu, jak to zvládala. Jak mohla vydržet ten 
stav bez východiska, bez vyhlídky na zlepšení 
…? My bychom to dnes nevydrželi a naše děti 
už vůbec ne, jsme už pohodlnější a méně otu-
žilí … Později říkala, že chtěla kolikrát ukončit 
svůj život, ale vždy ji udržely při životě děti … 
a také víra. My jsme už jako děti zase podvě-
domě věděli, že nesmíme rodičům udělat ostu-
du. Nikdo z  nás je nechtěl zranit. Maminka 
rodinu nesmírně ctila, měla ze sedmi dětí 15 
vnoučat a  20 pravnoučat. Byla šťastná, když 
jsme se u ní sešli a pochutnávali si na její po-
lívce nebo buchtách … Je to vlastně ohromná 
výchova – přirozená úcta k člověku a k tomu, 
co prožil … Maminka nikdy nenadávala, jen 
vyčítala komunistům, že zničili přírodu a děti, 
jejich vztah k  rodičům. Nikdy ale neměla vý-
čitky … Jsou lidé, kteří vyčítají světu všechno 
možné, a  pak taky tak vychovávají děti. Ma-
minka taková nebyla. Rodina pro ni byla vším. 
I  když na nás neměla čas, pořád věděla, kde 
jsme a co děláme. Měla cit k přírodě, brouka by 
nezašlápla. Každý rok se na konci léta loučila 
s vlaštovičkami, a na jaře je čekala … To učila 
i vnoučata.“
Správu Hrdinova statku převzalo v  r. 1953 
JZD. Objekt postupně chátral, až byl v r. 1985 
zbourán a z celého komplexu budov zůstal jen 
malý výměnek. Více než 350 let historie grun-
tu, tradice úcty k  půdě a  k  přírodě je pryč. 
Zůstal pocit nespravedlnosti z násilného vy-
tržení rodových kořenů a narušených příbu-
zenských vztahů. Zůstal obdiv k nenápadné, 
ale ohromující síle těch, kdo takový životní 
příběh dokázali unést, dobře vychovat děti 
a dát tak příklad budoucím generacím…

/M
-----------------

Poznámka: Kolektivizace venkova podnítila 
jednu z  nejrozsáhlejších sociálních změn ve 
společnosti někdejšího společného státu Če-
chů a  Slováků, když rozvrátila celou vrstvu 
soukromého rolnictva, tvořící důležitý pilíř 
tehdejší společnosti. Hlavní fáze vyvlastňo-
vání zemědělské výroby a  jejího spojování do 
stranou ovládaných družstevních a  státních 
podniků probíhala v letech 1948-1960. Brzy po 
komunistickém převratu v  únoru 1948 spus-
tila KSČ štvavou propagandu proti sedlákům, 
které označila za „vesnické boháče“ a „kulaky“, 
s nimiž je potřeba se v rámci třídního boje vy-
pořádat. Pomocí pokřivené legislativy, represí 
bezpečnostních složek, zmanipulovaných sou-
dů a  ekonomického nátlaku se státní orgá-
ny snažily sedláky i  menší rolníky donutit ke 
vstupu do Jednotného zemědělského družstva 

(JZD). Od srpna 1950 do března 1951 bylo od-
souzeno na 50 tisíc soukromých zemědělců, což 
představovalo 40 % všech odsouzených v tom-
to období. Kolektivizace měla velký dopad na 
celou společnost. Soukromí zemědělci museli 
měnit časem prověřený způsob života, byly 
narušeny tradiční sociální vazby a  kulturní 
zvyklosti všech obyvatel venkova. Celý proces 
kolektivizace má na svědomí tisíce poničených 
životů, mnohde podnítil i neblahé změny v kra-
jině a  celkovém rázu českého a  moravského 
venkova.


