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Res Publica forever!
Budiž pro paměť našich dětí a vnuků zaznamenáno, že na letošní výročí 17. listopadu budeme
vzpomínat nejen jako na důstojné demonstrace plné havlovského étosu a humoru po vlasti, ale
hlavně na zbabělý čin předlistopadového komunisty a estébáka Babiše, který šel drze položit
na Národní věnec už ráno, protože si potřeboval zaletět za schizofrenním synem zahrát do
Švýcarska šachy. To si nevymyslí ani Monty Pythoni a Kancelář Blaník. A když ještě exredaktor Haló novin, z božího nedopuštění tiskový mluvčí hradních Kágébáků Jiří Ovčáček
označí demonstranty včetně politických vězňů za „lůzu“, dno fekálií stále klesá níž a níž.
Ovčáčku, to jsi tehdy sedmnáctého listopadu ještě salutoval v Pionýru?
Ano, přiznejme si, tyto kreatury rozdělují národ. A proto mě nesmírně posílil a oblažil páteční
večer v Divadle Na Jezerce, v němž se příhodně v představení Res Publica III po třiceti letech
navázalo na někdejší smělé inscenace v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, kde se
psaním na balicí papíry zapisovala důležitá a bolševikem umlčená jména našich dějin. A nyní
opět vynikající nadčasová koláž z textů Karla Čapka, Věry Čáslavské, Edvarda Beneše, Jana
Zajíce, Milady Horákové, Jana Hrušínského, Jaroslava Seiferta, Vladimíra Holana a ovšem
Karla Kryla.
Už se k tomu sdělení dohrabu. Byl jsem tuze rád, že jsem po letech opět mohl vypít sklenku
s lidmi, kteří byli smělí tehdy a dál kráčejí pevným krokem, jako je Rudolf Stärz, Pavel
Rímský, Jitka Sedláčková, Miluše Šplechtová, Jan Vlasák, Vlasta Gallerová a Karel Kříž.
Nedivím se, že publikum snad deset minut ve stoje pak aplaudovalo. Jedno z hesel, nově
napsaných na plachtu, cituje snad ironicky název Hřebejkova filmu Musíme si pomáhat. Ano,
však si pomáháme různými cestami, účastí na podobných skvělých projektech viz Res Publica
III, přítomností na protestních shromážděních a podobně. Anebo tím, že si koupíte novou
knihu Khaleda Hosseiniho Mořská modlitba, kterou teď vydalo Argo, a přispějete na činnost
Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Kam se na to hrabe nějaký schizofrenik,
zavlečený na Krym!
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