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NEEXISTUJE NESMYSL, KTERÝ – BYŤ BY BYL ZPRVU VŠTÍPEN JEN TŘEM 
OSOBÁM – BY SE NEMOHL STÁT VŠEOBECNÝM PŘESVĚDČENÍM (Schopenhauer)  

ČÍSLO 36* ROČNÍK VI*6. 11. 2013* (ČAS 1 – ročník XVII* Kurýr ročník VIII) 

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

Vydává: občanské sdružení Vlastenecký poutník, Čeladná 711, 739 12 Čeladná, v nakladatelství Moravská expedice®. Redakce: 
petr.anderle @ tiscali.cz ;vpoutnik@tiscali.cz +420 724 100 646. Odpovědný redaktor:Petr Andrle. Každé vydání najdete také na 
www.hbl.cz ; www.marianka.eu. Objednávky: e-mail s předmětem ČAS* Registrace MK ČR ze dne 22. 3. 2001 evidenční číslo MK 
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SLOVO V ČASE (11) 

VŽDY VĚTŠINOU BOHUŽEL VYHRÁVÁ 

TIMUMR A JEHO PARTA 
Čeština je jazyk vtipný a dokonalý. Pochopitelně, a v tomto případě to musíme říci zcela natvrdo, 
pouze v rukách či v ústech lidí vzdělaných.  
 

Kdysi dávno filozof Schopenhauer pronesl onen výrok uvedený nad hlavičkou tohoto čísla, aby 
předpověděl, co se u nás stane po volbách v roce 2013. Čtěte pozorně: Neexistuje nesmysl, který – 
byť by byl zprvu vštípen jen třem osobám – by se nemohl stát všeobecným přesvědčením.  
 
Člověka až přepadá závist nad tím, jak byl Schopenhauer geniální a jak prozíravě, byť nikoli zcela 
přesně (pokud se počtu osob týče) popsal jedním filozofickým výrokem Haškovu povolební misii u 
prezidenta Zemana.  
Leč vraťme se napřed k češtině. Ta má pro slovo vítěz i obecně známý slogan, že vítěz bere vše. 
Jenže my se po volbách dozvídáme, že vítězem voleb je strana, která získala pouhých dvacet 
procent hlasů. Takže nemůže brát vše.  
 
 Jistě – nikdo nezískal více. Leč z logiky věci plyne, že vítězem voleb by se měla stát strana, která 
získá více než 50% hlasů.  
Strana, která nezískala více, než 50 procent hlasů, nemůže být vítězem voleb. Může být pouze 
stranou, která získala nejvíce hlasů v soutěži s ostatními stranami. Ale k tomu, aby byla vítěznou 
stranou, potřebuje hlasy další. A ty nedostane zdarma, takže musí udělat nějaký ten krok vzad. Již 
z tohoto důvodu je nesmyslné, aby byla označována za vítěze voleb. Vítěz, který musí couvat? 
Rozhodně to odporuje odpovídajícím výrazům v češtině.  
 
Nu ale vraťme se k tomu, co se stalo po tomto údajném vítězství jedné strany. Nedovedu pochopit, 
proč se událost, která nastala několik dní poté, stala předmětem tolika spekulací, dohadů, 
komentářů a neuvěřitelně dlouhých rozborů. Co se vlastně stalo?  
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V čele strany, o které je řeč, jsou v podstatě dva úředníci. Nejsou nic jiného. Úředníky byli, když se 
do jejího čela postavili a úředníky jsou dodnes. Nikdy v životě nepracovali. Myslím v tom smyslu, 
že by věděli, co to je mít v kapse tři dny před výplatou pouze dvacku. To se jim jistě také někdy 
stalo. Ale nečekala je v tu dobu doma žena se dvěma dětmi.  
 
Nu a pak se stalo něco docela obyčejného, byť to všichni (jaká náhoda) popisují zcela jinak. 
Úředník místopředseda přivedl k nejvyššímu úředníkovi státu svých několik příznivců a zeptal se 
ho, co by říkal tomu, kdyby byl demokraticky odstraněn úředník předseda, který nejvyššího již 
jednou zradil. A zda by dal mandát jemu a jeho partě. Vpravdě Timurovský nápad se nejvyššímu 
úředníkovi zalíbil, leč podotkl, že vše se musí udát demokraticky. A tak se i stalo.  
Jenže předseda úředník, který se viděl již předsedou vlády, to nemohl (a odmítal) unést. A jakkoli 
se to nepředpokládalo, ač přehlasován, zmohl se na odpor. Odpor, doprovázený poměrně 
rafinovaným folklorem. Nazval své demokratické odvolání pučem, jakkoli o puč nešlo. Šlo o pouhý 
rafinovaný podraz jedněch, kteří chtěli být blíže stolu, u kterého by se měly rozdávat prebendy. 
Takže u obou úředníků (a jejich věrných) šlo o prachy.   
 
U úředníka nejvyššího šlo o to, aby si celkem bez práce odškrtl jednoho z několika desítek zrádců.  
Nic víc. Tohle se přesně stalo. A takovou blbost možná analyzují i v Bílém domě nebo dokonce i 
v Kremlu.  
 
K popisu toho, co se stalo, bylo třeba pouhých čtrnácti řádek. Leč celé události, jsou od doby, kdy 
se stala, věnovány miliony řádek. Jen proto, aby se nemuselo říci nahlas, že naše volby nemají 
žádného vítěze.  Znovu se vrátíme k Schopenhauerovi. Neexistuje nesmysl, který – byť by byl 
zprvu vštípen jen třem osobám – by se nemohl stát všeobecným přesvědčením. Co je tedy oním 
nesmyslem? Nesmyslem je to, že strana, která získala dvacet procent hlasů, je vítězem voleb. Není, 
protože kdyby tomu tak bylo, tak by si klidně sama sestavila vládu, která by získala důvěru 
parlamentu.  
 
Pokud sestaví vládu, která dostane důvěru parlamentu, koalice několika stran, jsou vítězem voleb 
tyto strany, které sestavily vládu. Protože získaly více než padesát procent.  
A kdybychom tak přiblble nelpěli na tom, že vítězem voleb je strana, která získala nejvíce hlasů, 
nemusel by být premiérem někdo z oné strany, ale měl by jím být ten nejchytřejší a nejschopnější 
z množiny vedení stran, které vytvořily koalici, tedy skutečného vítěze voleb.  
 
Že se to tak nedělá?   
To je možné.  
Ale neznamená to, že dosavadní praxe není blbost. Je, proto má vždycky spíše šanci Timur a jeho 
parta.  
 
Zatím se totiž ukazuje, že když se v posledních letech vybíral premiér z “vítězné „ strany, nestálo to 
nikdy za nic. Proč tedy nevybereme nejschopnějšího politika z vítěze voleb, tedy z koalice stran? A 
to již nemluvím o tom, že by mohla nějaká ze stran vítěze voleb (tedy koalice) přijít a návrhem, aby 
se premiérem stal mimořádně schopný a vzdělaný člověk, který doposud stál zcela mimo politiku.   
Nestalo se tak nikdy, protože se všichni členové té či oné strany domnívají, že jejich nejlepší 
kvalifikací pro vládní funkci je to, že sedí v tom a v tom partajím výboru, či že má ve své straně tu či 
onu funkci.  
 
Ale je to kvalifikace?  
 

Není. Kvůli takto nesmyslně nastavené praxi je to většinou vždy tragedie. A ta nás zřejmě opět 
čeká. 
 

PETR ANDRLE 
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MODERUJE ŘEDITEL PCTR ALEXANDR 
VONDRA, S PŘÍSPĚVKEM VYSTOUPÍ I 

JAN ZAHRADIL 
Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institutu (PCTR) a Aliance evropských 
konzervativců a reformistů (AECR) si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci "Cesta k 
transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství", která se bude konat 12. listopadu 2013 
od 14 hodin v atriu vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1. Celou konferencí vás 
bude provázet ředitel PCTR Alexandr Vondra. Cílem konference je analyzovat zájmy a postoje z 
americké, evropské, české a obchodní perspektivy v rámci TTIP. Navíc budou přednášející hovořit 
o výhodách a překážkách, kterým může tento projekt čelit. Na konferenci vystoupí: 
Simon Lester, analytik pro obchodní politiku, Cato Institute 
Weston Stacey, výkonný ředitel, Americká obchodní komora v České republice 
Ignacio Garcia Bercero, Generální ředitelství pro obchod, Evropská komise 
Lenka Zlámalová, ekonomická analytička, Lidové noviny 
Jan Mühlfeit, Chairman Europe, Microsoft 
Veronika Kuchyňová-Šmigolová, zmocněnkyně pro vyjednávání dohody o volném obchodu mezi 
EU a USA, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu, předseda AECR 
Pracovním jazykem je angličtina. Tlumočení bude zajištěno. Prosíme zájemce o účast na 
konferenci, aby se registrovali do pondělí 11. listopadu 2013 na emailové adrese 
ludek.jiracek@vsci.cz s uvedením svého jména, příjmení a instituce (u studentů s uvedením vysoké 
školy). Vstup na konferenci bude pouze pro registrované. Program a pozvánku konference 
naleznete v příloze. 
S přáním krásného dne, 
Luděk Jiráček; tajemník; Centrum transatlantických vztahů; CEVRO Institut 
Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 
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Vážení kolegové monarchisté a příznivci našich myšlenek,   
  
po letošní mši sv. ke cti a chvále blahoslaveného Karla I. v brněnské katedrále na Petrově dochází 
nám z různých míst velmi kladné a pochvalné odezvy. ŘR našeho sdružení se shodla, že bychom 
vás o tom měli informovat a o naši radost se s vámi podělit. Cenné je dle našeho názoru zejména 
to, že tyto ohlasy dokládají naši úspěšnou snahu spojovat lidi monarchistického přesvědčení z 
různých oblastí života. Od vojenskohistorických spolků, přes církevní řády a duchovně zaměřené 
společnosti až po politické strany, nejrůznější občanské iniciativy a také mnohá nadšená vyjádření 
jednotlivců je to opravdu široké spektrum společnosti.  Za svého patrona jsme si při ustavení 
našeho sdružení zvolili právě bl. Karla I., protože právě tato osobnost je dle našeho soudu z 
hlediska chápání naší minulosti zlomová.  
Míra obecného povědomí společnosti o tom, kdo to byl bl. Karel I., a že vůbec byl, včetně alespoň 
zevrubného chápání souvislostí jeho pohnutého života je pro nás v jistém smyslu také měřítkem a 
indikátorem našich osvětových snah a činností. Bl. Karel I. rozhoduje, a když - sice trochu 
zjednodušeně víme, že bychom před pěti lety mohli účastníky této první slavnostní mše svaté v 
Brně spočítat na prstech jedné ruky, tak letošní téměř zaplněná katedrála o něčem svědčí a zároveň 
zavazuje. Je to pro nás jistě povzbuzení do další práce. Kdo z vás má zájem dozvědět se o této akci 
více, může na našich webových stránkách http://sdruzenimonarchistubrno.webnode.com Na naše 
webové stránky jsme rovněž po zkušenostech přesunuli větší část informačního servisu, dříve 
rozesílaného na vaše elektronické adresy a již jen výjimečně vás informujeme touto cestou.  Těšíme 
se na případný budoucí e-mailový či osobní kontakt prostřednictvím adresy smb.brno@seznam.cz  
a přejeme vše dobré.    
S pozdravem 
Jiří S. Pospíšil 
člen ŘR Sdružení monarchistů Brno 

 

http://sdruzenimonarchistubrno.webnode.com/
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Co se podařilo a co ne… A 
proč. Pravicové reformy v 

Česku a na Slovensku 
 

Konference OI 29.11. -1. 12. na zámku v Čejkovicích. 
 

Po první vlně transformace počátkem 90. let se pravicové vlády 
v obou zemích někdejšího Československa pokoušely s různou 
mírou intenzity a úspěchu o ekonomickou, justiční, penzijní či 

zdravotní reformu.   
Mohli pravicoví politici postupovat jinak a lépe? 

 

Lze vůbec v poměrně rovnostářských zemích jako je Česko a Slovensko zavádět 
pravicové reformy, aniž by si pravicové vlády pod sebou samy podřezaly větev? Je v 
pořádku, že o klíčových bodech reforem rozhoduje v ČR v konečném důsledku 
Ústavní soud? O tom budou diskutovat přední aktéři české a slovenské politiky 
posledních dvaceti let, stejně jako přední komentátoři a politologové. 
 
Mimo jiné vystoupí: 
 

Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR 
 

Mikuláš Dzurinda, bývalý premiér SR 
 

Alexandr Vondra, bývalý vicepremiér ČR, ministr obrany a 
zahraničí 

 
Ivan Mikloš, bývalý ministr privatizace a financí SR 

 
  
 
Akce probíhá s laskavou podporou Konrad Adenauer Stiftung.  
 
Místo konání: jižní Morava; Hotel zámek Čejkovice (http://www.hotelcejkovice.cz/ ) 
 
Datum: 29.11. -1. 12. 2013 
 
Registrace: Matyáš Zrno, Občanský institut (zrno@obcinst.cz). Počet účastník je omezen, prosíme 
proto zájemce, aby poslali stručný životopis. Polovina míst je rezervována pro studenty vysokých 
škol. Účast je zdarma a zahrnuje ubytování, stravu a program. 
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Zajímavý valašský kalendář (jeho titulní strana níže) je součástí 
dnešního Času. Tedy posíláme ho jako přílohu. Třeba Vám 

udělá radost. 
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FOTO PRO DNEŠNÍ DEN 

 
Když se budete chtít blýsknout znalostmi z dějin fotografie, tak si 
zapište za uši alegorický snímek „Dva způsoby života“. Jeho autorem je 
Švéd Oscar Gustave Rejlander (1813-1875) a je držitelem hned tří 
prvenství: je to první umělecká fotografie, první fotomontáž a prvně se 
na ní objevily nahotiny. Ukazuje filozofa či otce, který uvádí syny do 
světa mužství. Ten vlevo směřuje k neřesti v podobě hazardu, vína a 
prostituce, ten vlevo vstupuje méně ochotně do prostoru ctností, alias 
náboženství, výroby a rodiny. Pokání uprostřed je výrazem práva. 
Zatímco dnes nám fotografie přijde až nudně akademická, v roce 1857, 
kdy vznikla, vzbudila nemalé pohoršení 
 
PETROUŠKOVY PŘÍHODY (829) 

 

Nedávno jsem jel ve vlaku a nechtě jsem se zaposlouchal do sporu svou pánů, kteří seděli kousek 
za mnou. Bavili se o tom, jak se co vyslovuje a čte. Dost neobvyklé téma v dnešní době, řekl bych. 
Pánové mluvili dost nahlas, takže jsem je nemohl neposlouchat. Jeden z nich neustále tvrdil, že 
kdysi platilo, že některé situace byly „standartní“, kdežto teď jsou standardní, což je prý neblahý 
vliv angličtiny. A ta změna t v d prý byla zaviněna tím, že češtinu příliš podřizujeme angličtině. Pán 
vedle s ním kupodivu souhlasil. S takovým nesmyslem, dodávám.  Ale nechal jsem je. V mnoha 
případech je totiž špatné používání českého jazyka poněkud nestandardní.  
 
Standard je cizí slovo, jímž označujeme jakousi ustálenou hodnotu, normální míru či obvyklý 
stupeň nějakého stavu. Děláme – li nějaká opatření na zjednodušení systému řízení či výroby, 
provádíme standardizaci.  A tak se to má také vyslovovat. Proto také stálé jevy nazýváme 
standardními a různé stabilizované situace také standardními. Existuje ještě standarta, ale to je 
většinou menší praporec nesený na tyči. Slova standard a standarta jsme převzali z francouzštiny, i 
když některé prameny u standarty uvádějí původ německý.  Slovo standard jsme skutečně spíše 
převzali z angličtiny, ale již kdysi.  
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Standard byl vždycky standard, i když jsme někdy v minulosti mohli mít různé dojmy. A to je 
případ jednoho slova. Představte si, kolik je toho v minulosti ještě uschováno.  
 
Většina lidí používá běžně termín antidatovat. A chápe to jako akt toho, že nějakou listinu 
opatříme dřívějším datem, odlišným od skutečného dne vystavení listiny.  Jenže zde také 
chybujeme. Správně je antedatovat. Protože my vlastně onu listinu „předdatujeme“, takže musíme 
použít předložku ante (před) a nikoli anti (proti). Jak jednoduché, že?  
 
Nu, a když jsme u té češtiny, tak se podívejme ještě na nějaké drobnosti. Nemusíte propadat panice 
– i já jsem je někde vyčetl, protože si člověk nemůže pamatovat všechno. Hodně z nás píše 
Himaláje, ale správně se tento název píše i čte Himálaje. Chybu děláme, když neskloňujeme 
například EURO. Koupil jsem si obraz za šedesát eur, přišel jsem tam s deseti eury v kapse. Nikoli 
tedy za šedesát euro, nebo s deseti euro. Nepíšeme o diplomových pracech, ale o diplomových 
pracích.  Také nikoho „neprotěžujeme“, ale protežujeme (latinsky protegere).  A nepíšeme vyjímka, 
nýbrž  výjimka. 
 
Jenže zkuste se o tomhle bavit s někým ve vlaku. Ono se o tom pomalu nedá bavit s nikým a nikde.  
Nedávno se mi dostala do ruky taková kniha zápisů z jednoho lesního hospodářství. Zprávy o 
hospodaření do ní každoročně zapisoval správce revíru a ty zápisy byly úžasné. Pečlivé, přímo 
krasopisné písmo, písmenka jako vojáci v řadě. Nádhera. Pochopitelně bez chyb a obsahem to bylo 
téměř literární dílo. První zápis byl pořízen v roce 1914. Ani byste nevěřili, jakou jsem měl z těch 
zápisů radost. Vždyť jim bude v příštím roce sto let.  

 
Dnes má svátek LIBĚNA. Zítra, ve čtvrtek SASKIE. V pátek 

BOHUMÍR/BOHUMÍRA, v sobotu BOHDAN, v neděli EVŽEN, v pondělí 
MARTIN, v úterý BENEDIKT a ve středu TIBOR. 

Nezapomeňte jim blahopřát. 
 

 

 
 
  
 
 


