
 

 

Příloha 1: Jan Petránek v předškolním věku (print screen). 

 
Zdroj: 13. komnata Jana Petránka. TV, ČT1. 7. 9. 2012. 20:55. 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2: Rodinný snímek ze shledání na podzim 1945. V dolní řadě po levici 

babičky matka, v horní řadě zprava otec a jeho tři švagři Václav, Igor, Jaroslav. Jan 

Petránek, nejmladší ze všech, stojí v druhé řadě nad maminkou (scan). 

Zdroj: PETRÁNEK, Jan. Na co jsem si ještě vzpomněl. s. 29. 



 

 

Příloha 3: Vlasta Koušová a Jan Petránek v roce 1928. Dva roky před svatbou a tři 

roky před narozením syna Jana (scan). 

Zdroj: PETRÁNEK, Jan. Na co jsem si ještě vzpomněl. s. 17. 

 

Příloha 4: Vlasta Koušová-Petránková (scan). 

 

Zdroj: Národní archiv v Praze, Vlasta Koušová-Petránková, číslo fondu: 580, a.j. 39, i.č. 5. 



 

 

Příloha 5: Jan Petránek starší (scan). 

Zdroj: PETRÁNEK, Jan. Na co jsem si ještě vzpomněl. s. 11. 

 

Příloha 6: Jan Petránek čtvrtý zprava v dresu žákovského týmu S. K. Viktoria 

Žižkov v roce 1947 (scan). 

Zdroj: PETRÁNEK, Jan. Na co jsem si ještě vzpomněl. s. 32. 



 

 

Příloha 7: Dopis adresovaný otci ze dne 10. srpna 1945 (scan). 

 

Zdroj: Národní archiv v Praze, Vlasta Koušová-Petránková, číslo fondu: 580, a.j. 18, i.č. 4. 



 

 

Příloha 8: Jan Petránek s manželkou Ludmilou a synem (print screen). 

Zdroj: 13. komnata Jana Petránka. TV, ČT1. 7. 9. 2012. 20:55. 

Příloha 9: Syn Martin Petránek v pořadu ČT1 13. komnata Jana Petránka v roce 

2012 (print screen). 

Zdroj: 13. komnata Jana Petránka. TV, ČT1. 7. 9. 2012. 20:55. 



 

 

Příloha 10: Dopis matce z vojny ze dne 13. 12. 1953, část 1/2 (scan). 

Zdroj: Národní archiv v Praze, Vlasta Koušová-Petránková, číslo fondu: 580, a.j. 18, i.č. 149 z 13. 12. 1953. 



 

 

Příloha 11: Dopis matce z vojny ze dne 13. 12. 1953, část 2/2 (scan). 

 Zdroj: Národní archiv v Praze, Vlasta Koušová-Petránková, číslo fondu: 580, a.j. 18, i.č. 150 z 13. 12. 

1953. 

 



 

 

 

 

Příloha 12: Dopis adresovaný matce ze dne 11. 9. 1959, část 1/3 (scan). 

 

Zdroj: Národní archiv v Praze, Vlasta Koušová-Petránková, číslo fondu: 580, a.j. 18, i.č. 152 z 11. 9. 1959. 

 



 

 

Příloha 13: Dopis adresovaný matce ze dne 11. 9. 1959, část 2/3 (scan). 

Zdroj: Národní archiv v Praze, Vlasta Koušová-Petránková, číslo fondu: 580, a.j. 18, i.č. 153 z 11. 9. 1959. 

 



 

 

Příloha 14: Dopis adresovaný matce ze dne 11. 9. 1959, část 3/3 (scan). 

Zdroj: Národní archiv v Praze, Vlasta Koušová-Petránková, číslo fondu: 580, a.j. 18, i.č. 153 z 11. 9. 1959. 



 

 

Příloha 15: Rozhlasová beseda. Zleva Igor Kratochvíl, Svetozár Štúr, Věra 

Šťovíčková-Heroldová, Vladimír Tyl a Jan Petránek (scan). 

Zdroj: PETRÁNEK, Jan. Na co jsem si ještě vzpomněl. s. 65. 

 

 

 

Příloha 16: Při přebírání práce od Dušana Ruppeldta v Dillí v restauraci Connought 

Place, uprosřed sedí Ruppeldtova manželka Viera (scan). 

Zdroj: PETRÁNEK, Jan. Na co jsem si ještě vzpomněl. s. 81. 

 



 

 

Příloha 17: Zahraniční korespondent ČsRo v Indii Jan Petránek během natáčení 

rozhovoru (print screen). 
Zdroj: 13. komnata Jana Petránka. TV, ČT1. 7. 9. 2012. 20:55. 

 

 

 

 

 

Příloha 18: Jan Petránek při interview s první kosmonautkou světa Valentinou 

Těreškovovou (scan). 

Zdroj: PETRÁNEK, Jan. Na co jsem si ještě vzpomněl. s. 161. 



 

 

Příloha 19: Fotografie zahraničního korespondenta ČsRo Jana Petránka na první 

přehradě řeky Jenisej na Sibiři (print screen). 

Zdroj: 13. komnata Jana Petránka. TV, ČT1. 7. 9. 2012. 20:55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 20: Fotografie zahraničního korespondenta ČsRo Jana Petránka během 

jeho pracovního pobytu 1 (print screen). 

Zdroj: 13. komnata Jana Petránka. TV, ČT1. 7. 9. 2012. 20:55. 



 

 

Příloha 21: Fotografie zahraničního korespondenta ČsRo Jana Petránka během 

jeho pracovního pobytu 2 (print screen). 

Zdroj: 13. komnata Jana Petránka. TV, ČT1. 7. 9. 2012. 20:55. 

 

 

 

 

Příloha 22: Fotografie zahraničního korespondenta ČsRo Jana Petránka během 

jeho pracovního pobytu 3 (print screen). 

Zdroj: 13. komnata Jana Petránka. TV, ČT1. 7. 9. 2012. 20:55. 



 

 

Příloha 23: Fotografie zahraničního korespondenta ČsRo Jana Petránka během 

jeho pracovního pobytu v Číně (print screen). 

Zdroj: 13. komnata Jana Petránka. TV, ČT1. 7. 9. 2012. 20:55. 

 

 

 

 

 

 

Příloha 24: Během jednoho z prvních setkání uskupení Šanson-věc veřejná. Jan 

Petránek publiku vypráví o přistání Američanů na Měsíci. V pozadí Jan Kanyza, 

Karel Trinkewitz a Alena Havlíčková (scan). 

 

Zdroj: PETRÁNEK, Jan. Na co jsem si ještě vzpomněl. s. 276. 



 

 

Příloha 25: Slova písně Plebejskej song (text) 

 

Plebejskej song 

(Hudba i text: Jaroslav Jakoubek) 

 

My jsme jen plebs a věčně máme na kontě 

sotva pár grejcarů a ňákej ideál, 

s náma se dá zacpat díra ve frontě, 

to umí každej generál. 

 

My jsme jen plebs a žijem život skutečnej, 

Kdopak z nás vo slávu kdy pokoušel se prát ? 

To spíše nám neměl by bejt nevděčněj 

kdejakej divnej potentát. 

 

A přece: my sme tu a kde sou voni ? 

Žádnej z nich už nežije, 

i nejvější faraóni promění se v mumie 

 

My jsme jen plebs a ten se na nic nehodí, 

než aby kanóny měly porád co žrát. 

Jen když je zle a šplouchá voda do lodi, 

sme dobrý na to – pumpovat. 

 

My jsme jen plebs a přežili sme ledacos, 

nám vůbec nevadí, když máme semtam půst. 

Ten, kdo má hlad, ten taky mívá dobrej nos 

a cejtí dycky trávu růst. 

 

Víme, že tam, kde dejchá lidská pejcha, 

tam to smrdí krchovem, 

všecka sláva vopadává na smetišti mrchovém. 

 

My jsme jen plebs a to, co máme na kontě, 



 

 

to věřte, přátelé se nikdy neztratí. 

Až přijde čas a my budem na forhontě, 

pak se ten účet zaplatí. 

 

(poznámka autorky práce: V textu písně jsou ponechány zvýrazněné pasáže tak, jako na 

originálním textu, který je zdarma rozdáván před každým představením uskupení Šanson 

– věc veřejná.) 

 

 

Příloha 26: Slova písně Song moudré jepice (text) 

 

Song moudré jepice 

(Hudba: Milan Jíra, text: Jan Petránek) 

 

Pravila moudrá jepice, 

jen nepodléhat panice. 

A neděsit se, že je život krátký, 

ona se v devět narodí,  

v deset už školu vychodí. 

A kde jsou mládí skotačivé hrátky? 

 

Běží-li všechno akorát, 

v poledne dělá doktorát. 

A sexappealu dává směle průchod. 

Do jedné žije, tropí hluk, 

Skleróza ve dvě ťuky ťuk. 

A ve čtvrt na tři už je tady důchod. 

 

Když jepice maj domyslet, 

Jak rychle se jim hroutí svět. 

Že hynou dřív, než zvadne snítka bezu, 

Utřou oči vzlykavě, 

Doletěj smutně k Vltavě, 

A u Karlova mostu skočej z jezu. 



 

 

 

Tak dopadá, kdo nevěří, 

Že počkat, až se sešeří. 

Býval by vítr přivál večer sladký, 

Kdy na všechno je ještě čas,  

A nemít v srdci chlad a mráz, 

Moh jsi se těšit ještě s jepičátky. 

 

Kdo hází flintu do žita, 

Když už je méně nabita, 

Pro toho vlastně darmo slunce svítí 

Většinou jen kus pitomce,  

Si nepočká až do konce. 

Čímž nedoví se, jak to mohlo býti. 

 

Většinou jen kus pitomce,  

Si nepočká až do konce, 

Čímž nedoví se, jak to mohlo býti. 

 

Zdroj: RUT, Přemysl. Orchestrion v hlavě. s. 353. 

 

Příloha 27: Slova písně Falstaff (text) 

 

Falstaff 

(Hudba: Milan Jíra, text: Jan Petránek) 

 

Kolikrát já přemýšlívám nad hodnotou světa, 

co by nejvíc chybělo tu, být tak po tom veta? 

Zlato? Víno? Ženy? Londýn? Nebo Sevilla? 

Nejvíc by mi bylo líto, kdybych nebyl já. 

 

Já mám rád moudrost, dobrotu a píli, 

proto chtě nechtě já rád sebe mám, 

a každého kdo náhledy mé sdílí, 



 

 

milerád na svých ňadrech zahřívám. 

 

Jak poučnou prožívám často chvíli,  

když do hovoru o světě se dám, 

neb zvlášť když mluvím, chytrý jsem a milý,  

že svou řečí zcela upoutám. 

 

Ba někdy řeknu, co jsem neřek dosud, 

a zároveň to slyším poprvé, 

takže z mých úst jak zřejmě určil osud, 

do světa moudrost hrne se a rve. 

 

Přesto se za mák nepodobám pávu, 

a netrpívám z toho závratí. 

A že mi luza provolává slávu? 

Nu někomu jí musí volati. 

 

Jenom když někdy před zrcadlem stojím, 

říkám si skromně je tu podoba, 

Ba ba před jejímž šarmem málem neobstojím, 

třebaže se mi velmi podobá. 

 

Zdroj: RUT, Přemysl. Orchestrion v hlavě. s. 352–353. 

 

Příloha 28: Slova písně Rubáš od Diora (text). 

 

Rubáš od Diora 

(Text: Jan Petránek) 

 

Dokud se ještě trochu dýchá 

dokud se ze sna procitá 

dokud ti v kostře proudí mícha 

za život se to počítá 

 



 

 

dokud tě trápí světa klamy 

dokud jsi v duší nezatvrď  

dokud si říkáš pánbu s námi 

pořád to ještě není smrt 

 

Ale čas běží kde jsou mládí síly 

už mi těch roků tolik nezbývá 

Už aby rubáš u Diora šili 

abych byl v gala až smrt zakývá 

 

Musím se vyznat z mnoha těžkých hříchů 

a hlavně z toho že jsem málo pil 

dřel jako mezek obdělával líchu 

někdy i šetřil na léčivém smíchu 

a taky jsem se málo zadlužil 

 

Ještě se přiznávám že bylo dost nocí 

které jsem trávil ukrutánsky sám 

i když si myslím bylo v mojí moci 

fix donr-vetr himl prach a broci 

když už nic víc tak jít na prima flám 

 

Mockrát jsem hledal co má šarm a smysl 

víckrát jsem našel smutek nebo klam 

Že by mi život proto ale zkysl 

z toho se nikdy nikdy nevyznám! 

 

Zdroj: PETRÁNEK, Jan. Na co jsem si ještě vzpomněl. [zvukový záznam na CD]. Zpívá Marta Balejová. 

Praha: CD vydavatelství Pupava, 1997. 

 

 

Příloha 29: Slova písně Óda na lásku (text) 

 

Óda na lásku (L´hymne d´amour) 

(Marguerite Monnost/Edith Piaf, český text: Jan Petránek) 



 

 

 

Co je víc než láska nejdražší 

Láska která hory přenáší 

Ať se zem i nebe zhroutí 

Co mi na tom záleží 

 

Kdo má rád ten vlastní světy má 

A ty zdálky stále objímá 

Láska ztiší vše co rmoutí 

Bez ní život byl by pouhou lží 

 

S tebou všecko hezké je 

mě i závěj zahřeje 

Jen když vím že mě máš rád 

Zapomenu vše co vím 

Všecko ráda opustím 

Jen když si to budeš přát 

 

Mohu kam chceš odejít 

S tebou všude najdu klid 

I když přátel ubývá 

Únavu i tíhu cest 

Všecko s tebou můžu nést 

Sílu dá mi láska tvá 

 

Nevěřím ač podivně to zní 

Že vše skončí za zdí hřbitovní 

Lásku nikdy nepohřbívá těžký kámen náhrobní 

Přejdou léta čas nás rozloučí 

Cesta končí láska nekončí 

Láska s námi neumírá 

Jenom k hvězdám zářit odlétá 

 

Zdroj: PETRÁNEK, Jan. Na co jsem si ještě vzpomněl. s. 276. 



 

 

Příloha 30: Slova písně Borůvkový vrch (text) 

 

Borůvkový vrch 

(Hudba: Milan Jíra, text: Jan Petránek) 

 

Někde na tom světě mít 

Kousek lesa kde je klid 

Kde jen potok zazurčí 

Uprostřed borůvčí 

 

Nechci tanec lesních víl 

Stačí mi blueberry hil 

S borůvkama po okraj 

Prostě malej ráj 

 

Každýho to někam táhne 

Každěj má svůj ideál 

Někdo po mamonu prahne 

Po moci, slávě a tak dál 

 

Mně postačí lesní stráň 

Kde mám brzy plnou dlaň 

Kde mám brzy plnou dlaň 

Modrých borůvek 

 

Pro zpestření malin pár 

Na vrch hrstka ostružin 

To je nejhezčí snack bar 

Kde mě přejde splín 

 

Nechci tanec lesních víl 

Stačí mi blueberry hil 

S borůvkama po okraj 

Prostě malej ráj 



 

 

 

Zdroj: PELLAR, Rudolf. Písně. [zvukový záznam na CD]. Průvodní slovo Milan Jíra. Praha: Radioservis, 

2004. 

 

Příloha 31: Vybrané básně Jana Petránka 

 

Bez názvu 

(autor: Jan Manuel Lopata Petránek) 

 

Kdo rozumí slovu ženy v pokoře 

Pro toho jsou světa scény připraveny na hoře 

Řekla paní Einsteinová 

Vše je jinak docela 

Její muž pak za to dostal 

Cenu pana Nobela 

 

------ 

 

Nejsem malíř, sochař a keramik 

Ani jsem se nenarodil v Malaze 

Ale měl jsem stejný nápad jako ty, Ruizi, později zvaný Pablo 

Líbal jsem se s otevřenýma očima 

A tak jsem ke svému údivu uviděl dívčí oči moc z blízka 

Jedno oko nad druhým, od té doby tě chápu milý Picasso 

 

------- 

 

Na mezi v trávě potkávám své nejhezčí myšlenky 

Na mezi v trávě snívám své nejhezčí sny 

Miloval jsem těch snů a myšlenek svět 

Co se to najednou stalo, že k němu nemohu zpět 

Ke snům a myšlenkám něžně jak k milenkám ulehnout na mezi 

Jak to, že sny mají řetězy? 

Jak to, že myšlenky se spálí? 



 

 

Ach proto, proto ty meze rozorali! 

 

Zdroj: Pocta Janu Petránkovi: forbína Zbraslavské kulturní společnosti. [zvukový záznam na CD]. 

Přednáší František Pondělíček. Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 2015. 

 

Příloha 32: Balady Kláře 

 

Osmá balada Kláře 

(Autor: Jan Petránek) 

 

Telefon, ježek na mém stolku, mě bodá ostnem němoty 

Což odjela jsi do Norfolku či do daleké Bogoty 

Nenajdu druhou jako ty  

A nebudu jí hledat ani, budu mít smutné soboty  

I pozdě večer po klekání. 

 

Přijď na maškarní za kreolku a v šatech štvané běženky 

Až s tebou budu tančit polku, poznám tě podle myšlenky 

Znají-li muži milenky víc podle boků, stisku dlaní 

Ty jsi můj symbol panenky i pozdě večer po klekání. 

 

Založím modřínovou školku, strom za den, kdys mi chyběla 

Omylem si mě ve svém spolku myslivci zvolí do čela 

Vida co láska udělá, když se jí člověk neubrání 

Srdce jsou, aby bolela i pozdě večer po klekání. 

 

A poslání vylovím ještě zcela žhavý uhlík z popela 

A budu si při tom myslet jen jedno přání 

Aby ses ke mně vracela  

I pozdě večer po klekání. 

 
Zdroj: Pocta Janu Petránkovi: forbína Zbraslavské kulturní společnosti. [zvukový záznam na CD]. 

Přednáší Jan Petránek. Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 2015. 

 



 

 

Příloha 33: Dopis matce ze dne 27. července 1970, část ½ (scan). 

 
Zdroj: Národní archiv v Praze, Vlasta Koušová-Petránková, číslo fondu: 580, a.j. 18, i.č. 159 z 27. 7. 1970. 

 

 



 

 

Příloha 34: Dopis matce ze dne 27. července 1970, část 2/2 (scan). 

 
Zdroj: Národní archiv v Praze, Vlasta Koušová-Petránková, číslo fondu: 580, a.j. 18, i.č. 160 z 27. 7. 1970. 

 

Příloha 35: Jaroslav Jakoubek, Milan Jíra a Jan Petránek během vystoupení 

uskupení Šanson - věc veřejná (scan). 



 

 

 

Zdroj: ZAPLETAL, Petar. Šanson – věc veřejná. s. 65. 

 

 
 

 

 

 

 

Příloha 36: Jan Petránek společně s Jiřím Rumlem v době, kdy Lidové noviny 

vycházely již jako deník (print screen). 

 

Zdroj: 13. komnata Jana Petránka. TV, ČT1. 7. 9. 2012. 20:55. 



 

 

Příloha 37: Jan Petránek v době, kdy pracoval jako redaktor Zahraniční rubriky 

pro Lidové noviny (print screen). 

 

Zdroj: 13. komnata Jana Petránka. TV, ČT1. 7. 9. 2012. 20:55. 

 

 

 

Příloha 38: Jan Petránek a Milan Jíra během setkání uskupení Šanson–věc veřejná 

v Chodovské tvrzi (fotografie). 

 

Zdroj: http://www.chodovskatvrz.cz/koncert/370/sansonove-setkani 



 

 

Příloha 39: Jan Petránek a Filip Sychra během setkání uskupení Šanson–věc veřejná 

v Deylově konzervatoři (fotografie). 

 

Zdroj: http://czechfolks.com/plus/2012/10/13/filip-sychra-olga-szymanska-je-dobre-mit-filipa/ 

 

Příloha 40: Jana Rychterová, v pozadí Jan Petránek a Filip Sychra během setkání 

uskupení Šanson–věc veřejná v Chodovské tvrzi (fotografie). 

 

Zdroj:http://www.chodovskatvrz.cz/koncert/1430/sansony-na-tvrzi-sansonove-vzpominani-na-milana-jiru 



 

 

Příloha 41: Svět podle Petránka: Sen o svobodě a štěstí i po 45 letech (text). 
  

Každou chvíli mi zazvoní telefon. Od neznámých lidí a odněkud z relativních dálek. 

Když potvrdím, že já jsem já, projevují uspokojení, že se dovolali na správnou adresu a mají 

tendenci určit mi, abych si poznamenal do diáře, kdy za mnou přijedou i s filmovým či 

televizním štábem. 

Já takové uspokojení neprojevuji, což je jim nepochopitelné. Jsou zřejmě zvyklí, že 

reportéři a komentátoři (říkám jim pracovně „tele-hosté“) z Petrohradu, Moskvy a taky 

z Vídně, Berlína a Hamburku jsou vždy a všude uctivě vítáni. Jenže to záleží na okolnostech. 

Například hlas televizního producenta z Moskvy, který se dopátral čísla mé stálé linky 

i rodinného mobilu, mi učitelským způsobem (takovým, jakým mi kdysi chtěl profesor Horák 

vtlouci do hlavy co to je sinus a kotangens) vysvětlil, že už umřelo dost novinářů, 

pamatujících z vlastní zkušenosti, co se dělo v Československu v srpnu 1968. Ale vzhledem 

tomu, že já jsem stále ještě na živu a jak se doslechl ‒ i s práceschopnými paměťovými 

buňkami v mozku ‒  měl bych tedy považovat za svou povinnost „vydat svědectví“ 

o událostech už bezmála půlstoleté dávnosti. Nu, je to skutečně 45 let, co lidem 

v Československu pražské jaro náhle zhořklo. Něco, co bylo od ledna toho onoho roku 1968 

tak nevýslovně opojné, že i křivka na grafu sebevražd obyvatel šla dolů. Ba, tak rychle, že 

můj přítel (náš známý sociolog) to výborně charakterizoval: „Je to, jako kdyby aeroplánu 

beznaděje dobrý vítr utrhl vrtuli a začala kardinální havárie pesimismu. Jenom se bojím, že 

tenhle sen jo svobodě ještě vystřídá jiný a ten vyletí z Pandořiny skřínky.“ „Zatracenej 

proroku!“ spílal jsem mu před srpnem a po srpnu se omlouval a přiznával, že obavy jsme oba 

měli stejné. Teď ale myslím na nadcházející nájezdy reportérů k nám, žádoucích jakýchsi 

nových objevů o tom, co už by mělo být a celkem je jasné. Chápu, že je zákonité vracet 

se ke klíčovým událostem dějin při kulatých nebo aspoň půlkulatých výročích. Ale čím víc 

se některá událost propadá do hlubší minulosti, tím víc se taky projevuje snaha ušít jí kabát 

podle nejnovější módy.  Zlozvyk přepisování dějin je zřejmě tou největší drogou 

propagandistických patolízalů mnoha politiků nové doby. Prostě podle jejich potřeby. 

Skvělý český satirik Jaroslav Vedral, mj. tvůrce cizelovaného slovníku jazyka 

českého, byl přesvědčen, že slovo „dějiny“ se dosud chybně píše jenom s jedním „j“. Vždyť 

mnozí se tak často chopí pera, aby dobu minulou popsali jako DĚJ JINÝ. Sarkastický hrabě 

de La Rochefoucauld jízlivě upozorňoval na fígl státníků a vojevůdců, ošívajících se hanbou 

za to, co zavinili, když jejich jménem říkal: „Má paměť je mi oddána – pamatuje si věci jen 

tak, jak se měly stát, ne jak se staly.“ Do Prahy přijížděli zahraniční reportéři coby sběratelé 

vzpomínek na revoluční rok 1968 (a bohužel následný krutý vývoj je pak tolik nezajímal) už 



 

 

před pěti, deseti i před patnácti lety.  Před dvaceti lety ještě ne – to ještě vládla euforie 

ze sametového podzimu 1989. 

To se oslavovala nová doba a nebyl čas na reminiscence o šedesátém osmém, neboť 

kynuly „nové světlé zítřky“.  Kyvadlo vývoje i nálad lidí mělo ještě svůj „pozitivní kmit“. 

Bouralo přitom systém jedné státostrany.  Bohužel, nová rychlokvašená elita země 

neprokázala schopnost (měla ji vůbec?) vytvořit demokratické řečiště poctivého vývoje. 

Předvedla jen umění dobře nakrmit vlastní sobecké zájmy. Rozkrádání státu se stalo 

fenoménem, který svými rozměry stále bere dech. Jak se v takové situaci může nyní 

vzpomínat na rok 1968?  Na myšlenky o svobodě a štěstí? Nebo na vpád vojsk?  Já 

vzpomínám raději víc na to první. S láskou a hrdostí. Na vpád lze vzpomínat jen 

s opovržením a s nenávistí. Nenávisti bych se rád zbavil, protože není k ničemu. Jen ubližuje 

vlastní duši nesnesitelnou hořkostí. Časem ji však dokážu vyměnit za dialog o poctivých 

myšlenkách, o tom, jaké mají a měly by být vztahy mezi lidmi i mezi národy a státy. 

Co se dá ještě říci o vpádu sovětských armád (a přisluhujících satelitů)? Dá se jen 

analytičtěji zkoumat onu krutou vraždu všech moderních společenských ideálů. Vraždu 

našich, ale nejen našich.  Jejich kvasnice se Moskva pokoušela zmasakrovat – a to především 

– u sebe doma, v Rusku a dalších republikách SSSR a taky všude jinde, kde mohla. U nás 

to byly ideály, které měly pro poctivost a rozsah spontánního hnutí velkou šanci na realizaci. 

Kdyby ne, tak to přece za invazi nestálo.  Byla to doba, kdy se lidi skládali na vytvoření 

celonárodního pokladu. Ve společnosti byla naděje na shodu v neobyčejné šíři. Najde 

se sociolog, který by poměřil rozdíl obav, které z pražského jara měli na východě 

a na západě?  Nebál se jenom Kreml.  Pokud nám Západ tleskal, tak hlavně pro myšlenku, že 

to oslabí SSSR, ať už to dopadne v Československu jakkoliv. Ale ti, kteří chápali historický 

vývoj hlouběji a zkušeněji, měli své vlastní „mocenské“ obavy – a to z opačného konce 

velmocenského spektra. 

Často si vzpomenu, co říkal můj profesor dějepisu Šafařík (toho milovala dlouhá řada 

ročníků, celé generace studentů ČAO ‒ Českoslovanské akademie obchodní z Resslovy 

8 v Praze): „Máte za domácí úkol si promyslet – ale pro jistotu si to nepište ani do sešitu ‒ 

kolik je na světě zlých potentátů, a proč se o svou moc nechtějí a snad ani nemohou dělit. 

Nechci to ani do maturity. Máte na to celý život.“ Drahý pane profesore, já to také pořád ještě 

promýšlím. A je to rada na dlouhou štafetu generací. A soudím, že sny o svobodě a štěstí 

nedokáže zabít žádná invaze a dlouhá okupace. Horší možná je, když roli takového zabijáka 

převezme špatná politika domácí vrchnosti. Co pak s tím? Nic menšího než usilovat o nové 

pražské jaro. Chytřeji, promyšleněji a úporněji.  Znáte lepší recept? Pak – sem s ním! 



 

 

Zdroj: PETRÁNEK, Jan. Svět podle Petránka: Sen o svobodě a štěstí i po 45 letech. Vital Plus [online]. 3. 

7. 2013. [cit. 13. 12. 2016]. Dostupné z: http://www.vitalplus.org/article.php?article=741 

 

Příloha 42: Svět podle Petránka: Šťastni zvonili jsme klíči, ale někteří zvonili paklíči 

(text). 

Pětadvacet let je už pěkný kus života. Ale pro dlouhé a mnohovrstevnaté dějiny 

je to jako malé generační kýchnutí. 

„Pozdrav Pámbu,“ může na to reagovat s profesionálním povznesením leckterý 

historik, uvyklý, že snadno lze stručně označit celá dlouhá období. Připomeňme si termíny, 

jako století páry či století elektřiny. Ve chvátavě se zrychlujícím dvacátém století se úsporné 

názvosloví přeneslo i na jednotlivá desetiletí. 

Padesátá léta jsou brána jako americká dekáda. Na rozdíl od ostatních bojujících 

států, kontinentální USA válka nezasáhla. Průmysl proto rychle získával mohutnější svaly 

a hned po válce se mohl obratem přeorientovat z vojenské výroby na civilní. Export 

triumfoval.  Marshallův plán znamenal sice velkou pomoc Evropě, ale byl především chytrým 

plánem pro rozmach samotného amerického hospodářství. Zasloužil se o pozici USA jako 

dominantní supervelmoci na světě. Část světa to vítala s nadšením a obdivem. Zato 

na Východě (Moskva, Peking) to už brali s velkými obavami. 

Šedesátá léta byla následně začátkem kosmické éry s oživením urputného 

velmocenského soupeření. Vyhrocoval se boj nesmiřitelných ideologií Západu a Východu. 

Sedmdesátá léta pak vývoj nemilosrdně ocejchoval jako období deziluzí. Světu došlo 

poznání, že se po porážce nacismu automaticky nezrodily demokratické poměry.  A ne každý 

si dokázal vybojovat národní a státní svobodu.  Nemilosrdně a věčně platné principy 

geopolitického soupeření o místo pod sluncem rázem smetly naivním lidem šupiny z očí. 

SSSR po spolknutí Československa chtěl nenasytně pohltit i osmkrát větší sousto − 

Afghánistán. 

Osmdesátá léta však byla poslední dekádou sovětského impéria a navíc jimi 

i skončilo celé „krátké dvacáté století“. To historici nyní berou ve vzácné názorové shodě 

jako období od první světové války do pádu berlínské zdi. 

Následně z druhého milénia už zbylo jen poslední desetiletí. Chcete-li, říkejme 

mu dekáda radosti z konce studené války. Nám tohle desetiletí furiantsky nasadilo parádní 

kabát a čepici. Ze sametu. Těm starším z nás musí při zavzpomínání zaznít v uších zajímavý 

karilion – zvonkohra na našich náměstích a ulicích. Většina lidí nadšeně zvonila klíči. Koho 

http://www.vitalplus.org/article.php?article=741


 

 

přitom mohlo napadnout, že se časem může stát bezdomovcem a přijít o střechu nad hlavou 

− i o ty své veselé klíče? Jen lidi s historicky absolutním politickým sluchem mohli v oné 

zvonkohře naděje uslyšet falešně laděné zlodějské paklíče.  Ovšemže už při minulých 

převratech a revolucích se sociologové a historici VŽDY setkávali s tím, jak s novými vládci 

zákonitě přicházejí k moci také egoističtí chamtivci.  Nikdy to v dějinách nebylo jinak. 

Lze se radovat ze svobody slova, kterou nyní máme, i když v médiích je opět znát 

syndrom autocenzury, ostatně vždy přítomné v každém režimu a společnosti. Je to základní 

stupeň obavy autorů o pozici ve společenské struktuře. Často je to také mimikrální forma 

dobře promyšleného patolízalství. 

Čou Enlaje, který jako mladík studoval v Paříži, se jednou zeptal francouzský 

novinář, jak oceňuje Velkou francouzskou revoluci.  „Je ještě příliš brzy na její hodnocení,“ 

zněla překvapivá odpověď čínského premiéra. Nebyla to výmluva?  Pokud ano, tak jen 

do jisté míry. Vědec historik si může dát velký odstup. Ale aktivní politik musí na současnost 

reagovat ihned. Musí tedy i bezodkladně hodnotit vývoj a situaci, které chce ovlivnit. 

Každopádně však každý vedoucí státník nese na svých bedrech (ale nejvíc na svém svědomí) 

odpovědnost, za nahlas zjevovanou pravdu o stavu věcí a záměrů a na činech k maximální 

nápravě společenských poměrů. 

Bohužel, naše uplynulé čtvrtstoletí mělo daleko k optimálním možnostem vývoje 

po zhroucení sovětského systému, jak domácího, tak satelitního. Václav Havel byl 

romantický snílek, využívaný jinými jako vývěsní štít ideálních úmyslů. Za jeho zády však 

zmizelo obrovské množství rodinného stříbra českého i slovenského. Trnovou korunu 

posledním 25 letům nasadila Klausova amnestie, super-sametová pro největší zloděje našich 

současných dějin. Je dobré, zkoumají-li se zločiny komunistického období. Ale bolševik 

neměl a nemá patent na nemorální politiku a neprůstřelné mocenské koncepce. To jsou 

kardinální problémy, vyvěrající ze samé podstaty egoistických vad lidského charakteru 

vůbec. Dnes by bylo mnohem potřebnější zkoumat odpovědnost ještě živých osobností 

za čtvrt století přetrvávajících strukturálních slabin našeho hospodářského, justičního 

a bezpečnostního systému. A dobrat se toho, kdo měl a má zájem na paragrafovém guláši 

ve spoustě účelově deformovaných zákonů, záplatovanou ústavou počínaje. 

Neříkám to z pesimistické pozice. Věřím v to, že neexistuje žádná síla, která 

by dokázala zastavit realizaci humánních myšlenek, jejichž čas už přišel. Jejich prosazení 

však nikdy nebylo bezbolestné. Vždy se za to tvrdě platilo. Podle slavného úsloví potem, 

slzami a krví. 



 

 

Zdroj: PETRÁNEK, Jan. Svět podle Petránka: Šťastni zvonili jsme klíči, ale někteří zvonili paklíči. In: 

Vital Plus [online]. 30. 12. 2014 [cit. 13. 12. 2016]. Dostupné z: 
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Příloha 43: Poznámky o Janu Petránkovi – Petranek notes by Henry Bradsher 

(text). 

 

Jan a já jsme se seznámili v Indii, kde působil jako korespondent pro pražský 

rozhlas a já byl zpravodajem Associated Press. 

Do Nového Dillí jsem přijel v únoru roku 1959 jako mladší ze dvou amerických 

dopisovatelů pro celou oblast jižní Asie. V prosinci roku 1961 jsem se stal vedoucím 

pobočky Associated Press v Indii a poté jsem v únoru 1964 odcestoval do Moskvy. 

Bohužel si nepamatuji, kdy Jan dorazil do Indie, kdy jí opustil či se přesunul do Moskvy. 

 V té době panovaly mezi západními a komunistickými novináři zdvořilé, ale 

povrchní vztahy. Nepořádali jsme společné večeře a nescházeli jsme se ani na jiných 

společenských událostech v Novém Dillí, jedinou výjimku představovaly oficiální či 

diplomatické recepce, neměl jsem tudíž šanci seznámit se s jeho ženou Ludmilou. 

 Více do kontaktu s Janem jsem přišel až v době, kdy jsme pracovali na reportážích 

mimo Nové Dillí, zůstávali ve stejném hotelu a občas společně chodili na jídlo. Bylo 

jednoduché se s ním spřátelit. Zdál se pohodovější a kamarádštější než ostatní 

korespondenti z východního bloku, ochotnější začít konverzaci. Jeho angličtina byla také 

mnohem plynulejší než v případě jeho kolegů. Jeho novinářské schopnosti se nejlépe 

ukazovaly v okamžicích získávání informací – byl více energický v pokládání otázek a 

při hledání zdrojů.  

Při těchto příležitostech jsem si jeho přítomnost užíval nejvíce. Nicméně ani toto 

nevedlo k našemu vzájemnému setkávání mimo práci. Tehdy jsem byl ještě svobodný 

mládenec, dokud jsem si v Indii v červenci roku 1963 nevzal americkou stážistku. Až 

poté jsem začal pořádat společenské večírky. 

V Moskvě, kde jsem nastoupil jako vedoucí pobočky Associated Press, byla 

situace silně poznamenána atmosférou KGB, ve které jsme museli my „zápaďáci“ žít. 

Možná jsem však byl jen nedbalý ve snaze navázat na naše přátelství z Indie. 

Východoevropským novinářům byl umožněn přístup k sovětským informacím, 

které západní tisk v tak mlčenlivé atmosféře postrádal. Jak jsem pochopil, informace 

dostávali včetně návodu, co a jak se od nich očekává, že budou reportovat. Přestože Jan 
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věděl věci, které já ne, musel si v několika situacích dávat velký pozor, o čem se mnou 

mluví. 

Pamatuji si jeho kancelář v Moskvě, kde měl plnou nástěnku detailních informací 

ohledně sovětského vesmírného programu. Nicméně pro vysílání Pražského rozhlasu byl 

nucen celou řadu věcí neříct. 

Jak jistě víte, Jan se vrátil do Prahy před začátkem Pražského jara v roce 1968. 

Poté jsme se setkali na konferenci komunistické strany v Budapešti začátkem roku 1968, 

kde měl na starosti se svými kolegy zpravodajství Dubčekových aktivit. Jan byl tehdy 

plný, řekl bych, nadšení ze změn a nových možností pro jeho zemi, které se Dubček snažil 

prosadit. 

Nicméně, během mojí pozdější návštěvy Prahy jsem zjistil, že byl nucen odejít 

z žurnalistiky a stal se dělníkem, zatímco psal dětské knížky pod pseudonymem. Raději 

jsem se ho nepokoušel kontaktovat, protože jsem se bál, že bych mu tím způsobil jen 

potíže. Jistě víte, že za autonehodou, při které se zranil, byla čistě snaha připravit ho o 

život. 

Naše další setkání s Janem proběhlo v lednu roku 2000. Večeřeli jsme spolu, 

vzpomínali na staré časy a diskutovali o věcech nynějších. Po večeři jsme spolu, 

v zasněžené ulici, čekali na tramvaj, když v tom ho lidé začali poznávat a zdravit. Když 

jsem se poté ptal, kdo to byl, říkal, že je neznal. Nicméně teď už vím, že to bylo jen vzdání 

respektu, který si vydobyl jako editor a televizní komentátor v post komunistické éře 

České republiky.  

Naše nejaktuálnější setkání s Janem proběhlo v létě roku 2005. Kdy pro nás 

s manželkou připravil prohlídku několika středověkých hradů, včetně míst kam, která 

jsou běžně turistům nepřípustná. Byl skvělým hostitelem. Bohužel, to bylo naposled, co 

jsem byl v Praze. Od té doby jsme jeho ani jeho ženu Ludmilu neviděl. 

 

Zdroj: Archiv autorky, Mailová korespondence s Henry Bradsherem, vedla Pavlína Fejtková, v Praze 2016. 

Překlad vlastní. 

 

 

 

 



 

 

Příloha 44: Fotografie z předávání Novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského v 

roce 2013 (fotografie). 

 
Zdroj: Archiv města Havlíčkův Brod 

 

 

 

Příloha 45: Oceněný Jan Petránek s cenou Opus Vitae za dosavadní novinářskou 

činnost (fotografie). 

 
Zdroj: Archiv města Havlíčkův Brod 



 

 

Příloha 46: Čestná cena Opus Vitae (fotografie). 

 
Zdroj: Archiv města Havlíčkův Brod 

 

 

 

 

 

Příloha 47: Fotografie z předávání státních vyznamenání dne 28. října 2015 

(fotografie). 

 
Zdroj: Archiv KPR, foto Hana Brožková 



 

 

Příloha 48: Jan Petránek na chalupě v Josefově Dole. Na fotografii společně s 

MuDr. Karlem Stuchlíkem (vlevo) a Lukášem Frydrychem (fotografie). 

 
Zdroj: Archiv Hany Stuchlíkové 

 

 

Příloha 49: Jan Petránek na chalupě v Jizerských horách společně s Lukášem 

Frydrychem, který ztvárnil hlavní roli ve hře Vajíčko (fotografie). 

 

Zdroj: Archiv Hany Stuchlíkové 



 

 

 

Příloha 50: Rozhovor s Janem Petránkem dne 8. března 2016 (text). 

 

Už jsme narazili na téma Spojených států amerických, proto se zeptám – teď po tzv. 

volebním superúterý se rýsují dva protikandidáti – Hillary Clintonová a Donald Trump. 

Který z těch dvou kandidátů, si myslíte, že by byl pro Evropu lepší? Že by se s ním lépe 

jednalo? 

 

Trump. Určitě s Trumpem. Amerika v Trumpově vidění dokázala zjistit všechny 

ty globální prohřešky Bushový i Obamový vlády. A teď je možné, aby skutečně se 

dostávala do popředí. Trump znamená skutečně změnu po období demokratické vlády. 

Clintonová Hillary představuje kontinuitu. Ten poslední článek [v týdeníku The 

Economist, pozn. autorky] říká: Američani mají plný zuby těch, co volili, mají zlost na 

ty, co byli proti těm, co volili a Amerika má zlost na celej svět. Prostě zjistila, že jde 

špatným směrem. To, co se odehrálo ve Vietnamu, byla válka, kterou prohráli, 

v Afghánistánu válku prohráli, válku v Mezopotámii na obou stranách Eufratu a Tigridu 

prohráli. No nic nepotrestá politiky víc než neúspěšná politika. No a samozřejmě teďka 

jde o to, že ta politika zjišťuje, jak obrovská spousta prostředků na to byla věnována. A 

když jdete teďka v Americe do krámu, můj syn tam teď pracoval pět let, všechno čínský 

– od zipů, patentek, mlýnků na mák, po odšťavňovače ananasu, všechno čínský. No a 

Trump říká: je potřeba, abychom si dělali věci sami, a ne za naše peníze, který jsme 

vyždímali někde jinde na zeměkouli, kupovali něco jinýho. Amerika má nahoře pod tou 

padesátou rovnoběžkou, která taky prochází Prahou, tak tam máte navěšený státy Ohio, 

Minnesota, Illinois. To jsou města duchů, kde nemají co dát lidem za práci, kde je 

vyhlášenej státní bankrot. Když to vezmete z tohohle hlediska, tak musíte vidět, že dneska 

někteří guvernéři těchto severních a středoamerických států nabízejí lidem, kteří jsou tam 

ilegálně, zdarma byty. Nemusejí platit daně, zadarmo dostanou, přestože jsou tam 

ilegálně, řidičský průkaz. Jenom aby tam byli a samozřejmě schválení. Kam to ta Amerika 

dospěla? Víte, co je na čínskym vývoji nejzajímavější? Dlouhodobě promýšlená 

infrastrukturní vývojová oblast Číny. Jestli Trump něčim obrovsky boduje, tak to je to, 

že poukazuje, že za posledních 20 let – Čína a Amerika jsou teritoriálně srovnatelné, tak 

teď si vemte, že Čína ohlašuje, že má 80 tisíc km skvělých dálnic. To je dvakrát kolem 

rovníku, že jo. A Amerika má 70 tisíc, tady se ukazuje, že Čína se dostává do 

infrastrukturního vývoje. V dialektice promýšlej, co můžou, zatím co Amerika zanedbala, 



 

 

co mohla – zanedbala školství, zanedbala zdravotnictví, zanedbala vývoj železnic. Teďka, 

když koukáte na americké filmy, tak je to poprvé, co používají mobilní telefony. Evropa 

už je měla a oni, Amerika, ještě v době, kdy tam byl můj syn, tak musel složitě 

telefonovat. Amerika neměla mobilní síť evropskýho typu.  

 

Moje další otázka směřuje na Obamu – na začátku do něj byly vkládaný hrozně velký 

naděje. Jak byste zhodnotil ty jeho dvě prezidentská funkční období?  

 

No Obama je skvělý právník. Když nastupoval, tak mě okouzlovalo dívat se na to, 

jak byl prezidentem amerických právnících asociací. A zároveň byl prakticky jako 

šéfredaktor, nebo předseda redakčního kruhu amerických právnických studií. A v těhle 

právnických studiích dbal velmi na to, aby tam byly názory, třeba i krajní, ale vyvážený 

z druhý strany. On dával tolik demokratickýho prostoru nejrůznějším typům, že se za to 

rval. Že jsem si říkal, proboha, ten člověk chce skutečně vědět, jak vypadá nezávislé 

myšlení. A kde je nezávislé myšlení, tak tam je možné se dostávat k jádrům problémů.  

 

On si vzal i republikány do vlády. Vím, že jste i chválil, že tam měl jednoho ministra 

z Číny, takže je otevřenej všem názorů. 

Ten ministr z Číny byl skutečně skvělej, protože je to člověk nesmírně vědecky 

populární a on tam měl ministra vlády ještě republikánskýho, takže to bylo něco naprosto 

nevídanýho. Ale on opustil, jak byl ve vládě, tak byl tak mačkaný ze strany Pentagonu, 

že opustil vidění, že musí mít zrcadla z obou stran. Jakmile to zpětný zrcátko někomu 

odmontuju, tak je zle. A tohleto on udělal ve vládě, takže se ukázalo, že on neodolal tlaku. 

A to byl jeho hlavní problém. Je mi ho líto, protože se říká samozřejmě, že za to může 

jeho druhý jméno samozřejmě – Barack Hussein Obama. To, že byl vychovávanej 

v Indonésii, na něj muselo mít vliv. 

 

Dotkli jsme se i Číny. Jaký na ní máte názor vy? 

 

Nemůžu pořád pochopit, že se daří v Pekingu dodržovat příkaz číslo jedna Teng 

Siao-Pchinga, který řekl, že se po deseti letech bude měnit vedení. No to je 

demokratičtější než v Americe v tomhletom smyslu. Neřekl bych možná demokratičtější, 

ale to je životodárnější. Tohle už je pátá generace. Zatímco v Americe si to skutečně 

přehazujou ten horkej brambor dvě politický strany. Dneska se říká, že už se štěpí – jak 



 

 

demokrati, tak se štěpí republikáni. Patrick Buchanan, kterej se v minulosti pokoušel o 

prezidenta a psal Nixonovi prezidentské projevy, říká, že kdyby tahle situace, co je v 

Americe, byla v Evropě, tak už dávno je z toho sedm partají. Což je pravda, ale k tý Číně. 

Číňani vsadili všechno na rozvoj silnic, všechno vsadili na rozvoj železnic, všechno 

vsadili na rozvoj pobřežní námořní dopravy. Zároveň se Čína dostala ze statutu šedého 

námořnictva, tedy toho, které ovládá jenom obranu čínských pobřežních vod, ke statutu 

modré navy. To znamená, že když dostanete statut modré navy z mezinárodních 

námořních kruhů, tak to znamená, že můžete kdekoliv operovat po světovém oceáně, a 

mít to zajištěný i týlově. Což je tedy velmocenský statut. Takže tohle to všechno ti Číňani 

udělali. Když si vezmete, že hlavní město Sečuánské provincie se rozhodlo, že bude mít 

do 15 let tak rozsáhlé metro, jako ho má Londýn a je to prakticky realizováno, tak vidíte, 

že oni opravdu přemýšlej, aby ta infrastruktura měla – školy, techniku, dopravu, všechno 

tu je. I když, co je v Číně nejstrašnější? Že zemědělství bylo považována za natolik 

podřadné, že nikdo nemohl přijít z těch zemědělců do města a něco chtít. Neměl právo na 

práci, neměl právo na ošetření, neměl právo na bydlení, neměl právo na školy. A nyní se 

to pomalinku mění. Já miluju Čínu, tamhle vidíte, že mám podrobný věci, tamhle máte 

podrobnou mapu… Když vidíte rozdíl mezi Čínou a Indií, říká se, že Indie v dohledné 

době do konce tohoto desetiletí předstihne Čínu. No v čem jí může předstihnout, když 

v tom nejdůležitějším jí vůbec nenapodobí – v infrastruktuře. V tom to celý je. Ta Čína 

je dneska země, která tím, že když dneska zahodila marxismus (neboli třídní boj), 

nahradila ho filosofií win-win. Smlouva win-win, ty vyhraješ ze smlouvy, já vyhraju ze 

smlouvy. Hlavní heslo je: harmonický rozvoj společnosti doma, harmonické vztahy 

s jinými státy. No to je opak třídního boje. Jak to vzniklo v tý Číně? Z Ústředního výboru 

komunistické strany se to neozvalo. Ozvalo se to z pekingské a šanghajské univerzity od 

profesorů, který poslední dva roky dostávají pár facek od jiných profesorů, že zrazujou, 

že hlásají nesmysli, že jsou to kacíři. Ale není to tak, protože výkřiky tu jsou, teorie 

antimarxistická tu je. Nadává se na ni, ale na univerzitách se prosazuje. A co dělá moudrý 

rozhodčí v podobě Ústředního výboru? Mlčí. Protože podle toho, jak to dopadne, tak se 

hold uvidí, jestli vyhraje jedno, nebo druhý. No a zároveň je možný, aby se obětovaly 

desetitisíce lidských životů na to, co se v Číně nepovede. Nejšpinavější řeky na světě jsou 

v Číně, strašlivý havárie v dolech, který se týkají chemického průmyslu. To všechno je, 

že jo. No ale obětuje se. Historie se nikdy neptá, komu se šlápne na nohu v davu.  

 



 

 

Když jsem dnes narazila na jakýkoli noviny, tak všechny titulky zněly: Turecko a 

jednání s EU. Jaký je váš názor na tuto problematiku? 

 

No to je lumpárna. Tady je potřeba vyrazit Turecko z NATA. My jsme Evropská 

unie. NATO dává miliardy na svojí výzbroj a teprve teď se po dvou letech rozhoupaj, 

jestli by neměli hlídat taky vody mezi Řeckem a Tureckem? No co to je za politiku? Čili, 

je to: ať se to dole popere, miliony osudů nás vůbec nezajímaj, hlavně když máme v rukou 

moc. Evropská unie nemá koncepci strategie, nemá strategii ekonomickou, nemá strategii 

národní, nemá obranu vlastních hranic. No je možný, aby někdo řekl, že neví, jestli má 

hlídat svý vlastní hranice? No to může udělat jen absolutní idiot, nebo člověk, kterej má 

spočítáno. Těm přece nezáleží, co bude s národama, hlavně když máme plný peněženky. 

Nadnárodní kapitál si dělá s Evropou, co chce. 

 

Nemyslíte si, že je v tom nějaká souvislost, že spousta těch uprchlíků má drahé telefony, 

má balíčky peněz. A teď najednou začíná Turecko vyjednávat o tom, že chtějí obnovit 

rozhovory, že chtějí vstoupit do Evropské unie, chtějí zrušit vízovou povinnost atd. Jestli 

to spolu náhodou nesouvisí? Protože Turecko se v poslední době hodně radikalizuje… 

 

Jistě. Turecko především, teď někdo řekl, už je to přes rok, že se Atatűrk obrací 

v hrobě. Když on sekulární Turecko viděl jako ideál a nyní Erdogan se svojí ženou –  

která je ještě zuřivější muslimka, než on je muslim – nutí k islamizaci Turecka a kdy on 

chce samozřejmě bejt v tom obrovském muslimském prostoru na jih od Anatolie. 

V okamžiku, kdy on najednou chce vybojovat v Sýrii svoji pozici, no tak vytlačuje odtud 

do Evropy… To jsou tisíce radikálů, kteří se skrývaj a který maj dokonce i falešný 

dokumenty. Ale kdyby se řeklo, že Turecko přijde do Evropský unie, no tak legalizuje 

proudy těhle cizinců a nikdo se už na kvóty nikdy ptát nebude. To je nejstrašnější nesmysl. 

Za všechno může Merkelová v tomhle případě. Mě se hrozně líbí, jestli jste někdy četla 

Johna Gunthera: Evropa, jaká je nebo Asie, jaká je? To byl geniální novinář. Poslední 

jeho knížka byla Inside USA, což je Amerika, jaká je. On se tady v roce 1938 setkal 

s Karlem Čapkem a charakterizuje tam strašný věci. Gunther říká: Když přijdete 

k Němcům a přijde tam silnej vůdce, tak celej národ srazí kufry a mají vůdce. Když se 

pokusíte sjednotit Francouze pod silným vůdcem, je z toho revoluce. Když přijde 

Francouz a Němec k sobě, tak musí Francouz šlápnout Němci na nohu a stát mu na ní tak 

dlouho, dokud se Němec neomluví. Což je tedy geniální postřeh o tom, jak to vypadá 



 

 

s psychologií národů. Takhle to opravdu asi je. A vezměte si už druhou půlku 19. století 

– Němci chtěli poručit Francii a dopadlo to strašlivě krvavě, pak přišla první světová, pak 

přišla druhá světová. Němci chtěli vždycky poručit Evropě. Co dělá teďka Merkelová? 

Chce poručit Evropě. Jak dlouho si nechá Evropa poroučet z Berlína? To je potřeba říct. 

Berlí už nesmí poroučet, ani přes filiálku v Bruselu jako teď. 

 

Narazili jsme na Francii, kde už hodně dlouho rostou preference Národní fronty 

Marine Le Penové. Jak si myslíte, že se to odrazí v prezidentských volbách, které tam 

budou v roce 2017? 

 

Jsem přesvědčenej, že Francouzi maj zdravej rozum. Samozřejmě, jsou to zuřiví 

nacionalisti, ale jsou to… Zatímco v Německu nacionalismus znamená kulomety a 

střílení všude kolem, francouzskej nacionalista si sedne k beaujolais a bude především 

loupat langusty a červené víno. Francie se vám předvedla od toho 1848 až do konce 

současných dní vždycky jako ti, co umí mít velký řeči, ale nikdy nic. Francouze jako 

hrozbu nacionalistickou odmítám brát. Z hlediska psychologie národa – to nikdo 

nedovolí. Ono se taky říká, že se na tom krásně projevilo, jak tyhle dva národy bojují 

s gravitací. Němci proti gravitaci vymysleli rakety a Francouzi podprsenky. Takže to je 

přesně pohled na tyhle ty dva státy, na jejich mentalitu. 

 

Další aktuální otázka – Británie a Brexit. 23. června 2013 se tam chystá referendum. 

Hodně se diskutuje, jestli to nespustí vlnu dalších referend v nespokojených evropských 

státech… 

 

Bylo by to dobře. Podívejte, Británie byla vždycky šíleně vázaná na svět. Britové 

viděj, že těžko funguje evropská jednota. Na čem je postavená evropská jednota? 

Vezměte si historii EHS. To byla šestka. Těch šest si sedlo ke stolu a řekli: ti ostatní, co 

přijdou, u nás budou stát jako žáčci u pánů profesorů, a to je špatně. Já jsem velkej 

Evropan v tom, že bych byl šťastnej, kdyby byla Evropa spojená, ale ne pod diktátem 

nadnárodních skupin, protože jestli se nepovedlo sjednotit Evropu, když tady ještě měly 

nějakou sílu národní elity v jednotlivých zemích. Tak teď už ani v těch jednotlivých 

státech nevládnou národní vlády, jsou pod tlakem mezinárodních finančních struktur. A 

v tomto případě nikdo nebude chtít stavět tu Evropu ze zdola, pomocí, že si sednou. Proč 

teď dávají Slovensku předsednictví? No co to je za šílený divadýlko? Když jde o něco, 



 

 

tak se sejdou ministerští předsedové jednotlivých zemí, aby něco vypracovali? Ta 

struktura a samotná strategie vývoje Evropy není dělaná na konsenzu jednotlivých vlád. 

To, co mi dostáváme jako vládní zákonné nařízení, to vypracovává nějakej aparát, kterej 

není v rukou žádný vlády. To je nemyslitelné, a taky se milém Kaczynskému, který stojí 

v pozadí, daří tancovat, jak šašek mezi vejci, když všechno tohle odmítá. No má pravdu, 

ale on sám proti tomu nikdy nic neudělá. 

 

Zdroj: Archiv autorky, Rozhovor s Janem Petránkem, vedla Pavlína Fejtková, v Praze 2016. Kráceno. 

 

 


