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V Praze, v úter ý 15. 1. 95
Roční k :  III. 
Číslo:  1

POHÁR PŘETEKL
(recenze od Filipa Adama z Aehrenthalu 

a Lichtenštejna)
Původně jsem měl v úmyslu na nejnovější 
dílo paní poslankyně Němcové reagovat 
podrobnou recenzí, ve  které bych napří-
klad srovnal její současný brak s  jejím 
starším brakem, a kdo ví, třeba nalezl jis-
tý posun nebo životní moudrost.
Vážení čtenáři, není to možné. Nejnovější 
Babička je stejně schématické a tupé čtení 
jako Na  zámku a  v  podzámčí a  pracuje se 
stejnými rozsáhlými, ubíjejícími charak-
terizacemi postav jako Divá Bára. Ty tex-
ty zkrátka nic nepřináší – ale nejsou ani 
zábavné. Naprosto nechápu, jak je vůbec 
možné něco tak dramatického jako ces-
ty po  východní Indii v  Národních písních 
z okolí Východní Indie popsat tak, že člověk 
musí skučet, když má smůlu a neusne. 
Paní Boženo, dost už, stačilo. Ty knihy 
se ANI NEPRODÁVAJÍ NIJAK SLAVNĚ 
– naopak, dle prodejů u knihkupců na vy-
dáních vy i váš sponzor tratíte. Pro lásku 
celého panteonu: nepište. Nikdy, nic, ni-
kam. Nikdo to nechce, jen my, recenzenti, 
tím musíme trávit čas. Díky předem.

K R ÁTKÉ ZPR ÁV Y A INZERCE:

   Kolbenovy lokomotivy mají novou sé-
rii. Objednávky přímo přes továrnu v Mi-
moni (okraj karantény).
    Boty z botostroje zlevňují již té-
měř na úroveň ceny kůže.
     Poptávka po oceli a uhlí v Evropě dále 
roste, Ocelové císařství a Albion ale drží 
ceny dole v obchodní válce.

Humorná hříčka – Perly v hnoji
Vzhledem k  množství textu, který 
Němcová chrlí, se občas náhodně trefí 
do dalšího vývoje. Například v Na zámku 
a v podzámčí se omylem trefila do podoby 
našich dnešních léků na  choleru, v  Divé 
Báře trefila některé postupy neurotické-
ho chování později popsaného Freudem. 
Toto hledání náhodných tref v záplavách 
hnoje však na čtení knih vskutku nestačí.

Investigativní reportáž Karla Krause
Bylo by nejvroucnějším přáním našich elit, abyste uvěřili, že problém bosenský byl 
vyřešen jedním odvážným manévrem. Tažení na Sarajevo nebylo vždy populární, od 
jeho  začátku  na jaře 92 bylo viděno hlavně jako zoufalý pokus Aehrenthalů získat 
zpět slávu a moc. Ještě v červenci (!) 92 vrchní velitel Dračích vojsk, Ryj Kinský, v ote-
vřeném rozhovoru pro Pochodeň varoval, že to, co začalo jako drobná vojenská akce 
jednoho rodu, polyká stále další zdroje, z většiny říšské. Pozornost mediální byla ale 
upřena na dobrovolně věnované regimenty jak Pálffyovské (vedené mladým Griffem, 
který se v bojích proslavil), tak darované českými stařešiny. Přesto, pat.

Vyčerpávajícím obléháním Sarajeva, které trvalo od srpna 92 celé dva roky, ale donutili 
Laurel Lexa von Aehrenthal a Griff Pálffy místní posádku vedenou Yewibdar Mikael ke ka-
pitulaci. Metály byly uděleny, kořist rozdělena a mapy upraveny. Co se ale v Bosně změni-
lo? Vážení, téměř NIC. Území je formálně ovládáno vojenskou správou pod Aehrenthaly 
za pomoci civilní policie, ale reálná moc je jinde. Kus jí drží populární sarajevský starosta 
a sochař Bogdan Radenkovič, reálně nejvíce vojáků ve městě pak stále drží Yewibdar. Jen 
kus od hlavních ulic je ale možné najít skryté mešity, osmanské zboží proudí skrze Sarajevo 
do říše a Dračí k Osmanům (VČETNĚ ZBRANÍ!!) a  jednoznačně nejvlivnější organizací 
v protektorátu je Černá ruka. Bosnou také prochází neuvěřitelné množství Černého oleje, 
který otravuje říši zevnitř a jeho návykové halucinace vedly k smrti mnoha.

Dračí říše šlápla v Bosně do pavučiny, ze které se musíme co nejdříve vymotat. A je 
již jasné, že vojenská správa a policie zatím zcela selhaly. 

Další obstrukce v říšském 
parlamentu

(na základě přepisů jednání komentuje 
Karl Kraus)

Je zcela na místě a vhodné, že celá úvodní 
hodina prvního zasedání říšského sněmu 
v tomto roce byla věnována tichu a myš-
lenkám na našeho pána Draka. Ale co při-
šlo potom! Jednání bylo uzavřené a  vy-
cházet tak mohu jen ze zápisu procesních 
návrhů a spolehlivých informátorů v sále.

Bach na  loňskou žádost sněmu přišel 
prezentovat stav říšského rozpočtu. Již 
spotřebovaný rozpočet je výrazně de-
ficitní, konzervativci navrhli speciální 
daně na  sanaci. Proti tomu se postavi-
la Baťová – a  začal skutečný obstrukční 
boj. Maricara Báthory opět napadla celý 
mandát Baťové. Vznikla bouře proslo-
vů hlavně českých poslanců na  obranu. 
Dobře připravení Uhři začali totiž pro svá 
vystoupení načítat celá znění všech Dra-
čích ediktů od založení říše. V reakci pak 
Kramářová vyzvala k omezení práv Uhrů 

i  Rakušanů, čemuž oponoval Masaryk. 
Jemu oponoval neznámý stařešina hoze-
nou židlí. Následně…

Inu, ani tento týden se říšský sněm 
na řešení deficitu nedohodl.

Bostonské pití kávy
(od zahraničního zpravodaje)

Hospodářskými nezdary a napjatou situací 
mezi okupačními zónami v před pěti lety 
dobytém Egyptě motivovaná Káhirská kon-
ference byla slavnostně ukončena. Všichni 
její účastníci (Galie, Albion, Dračí říše, Be-
nátky a  Hispanica) se shodli, že současný 
systém okupačních zón je neudržitelný 
a je nutně třeba Egypt konsolidovat a ide-
álně předat jednomu vládci. Nepodařilo se 
ale zatím najít shodu na  konkrétní osobě 
s dostatkem Prastaré krve. Návrh Dračí říše 
na  Orlíka ani návrh Albionu na  Sususki-
liam nebyl přijat. Dle interních informací 
redakce se hledají další kandidáti, výsledky 
konference zavazují státy vyřešit situaci 
do šesti měsíců, poté bude předána k unila-
terálnímu rozhodnutí Krále králů.
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Teď je doba
kdy umění, průmysl, literatura, věda, světáctví, diplomacie, Brno dvorské, úřední i velkoměšťanské vysílají své zá-

stupce na plesy. Večer zazáří moře světla, omamně, leč nijak křiklavě proudící ze vznosného stropu, a všechno společně 
vytváří jedinou krásnou a ušlechtilou podívanou. Všechno se vlní a dme. A je mou smutnou povinností být všem těmto 
plesům reportérem. Každý z nich se deklaruje jako zcela unikátní a velkolepá událost, což samozřejmě znamená, že 
jsou si podobné jak vejce vejci a naplno dokládají náš pozvolný úpadek společenský.

Krátce po 8. hodině se ukážou první hosté a zakrátko započne důvěrné promenování, pozdravování z kouta do kou-
ta (kradmé), z lóže do lóže. Svítivá dámská ramena i kostěné hřebeny dle ruské jarní módy. Chvílemi se mezi lhostej-
nými obraty – všetečnost si přijde na své – rozlehnou vážná slova, a zatímco se jeden ministr sklání nad rukou krásné 
dámy, druhý v pánském hloučku probírá politický stav, vnitřní nepokoj a výhledy do nejbližší budoucnosti. Já, vydědě-
nec, který bych si něco takového k smrti rád poslechl, jsem všude vítán raději jen mlčením, jen aby se občan nedozvěděl 
příliš pravdy. Prve nás samozřejmě svolá minuta ticha a zamyšlení a oznámení Drakova záměru zemřít. Naštěstí je 
zvykem nést zprávu důstojně, byť v prvních dnech po Drakově ohlášení byli v každém sále aspoň tři čtyři lidé, kteří 
ryčeli smutkem a trhali si knoflíky z košil a fraků v bolestně hraném dojetí. 

Jakmile je po smutku, zajásá valčík. První dvojice zavíří v tříčtvrtečním taktu. Mládež dosáhla, čeho se dosáhnout 
dalo, buď jí to přáno – po pár kolech tance se vše vrací k proslovům. Následuje pak osmdesát tisíc jmen, kterým po-
řadatelé plesu vzdávají hold. Kinský, Černín, Schwarzenberg či Lobkovic, všechno na stejnou notu opor státu, nikdo 
nezmíní slabost kinské krve, klevety o šílenství na lobkovickém panství či bezvýchodnost rodového postavení Schwar-
zenbergů. Pro ocenění si (ve svém nejspíše posledním roce vlády) přijde ráda Libuše i Violeta či Bach, kteří snad již 
tráví více času přebíráním cen za práci než onou prací. Umdlévám při prezentaci mecenášů: vždy jest přítomen Kolben 
či Baťová, kteří přispějí vždy přesně tolik, aby pořadatelé museli jejich jména zmínit. Zvláštní je, že o tom, jak malé 
berně odvádějí či jaké jsou podmínky pracujících v jejich továrnách, se moc nemluví.

Hrozné věci se budou dít mezi tanci u stolu s občerstvením. Mizerně placení policisté i lační stařešinové – vždy se 
nějaký najde, Schlossarkova nebo Jirásek, Rišák nebo Garguláková, občas si přímo plní kapsy vybranými pochout-
kami, aby měli co ukázat doma – a pak samozřejmě naši milovaní poslanci. Zde měl alespoň výroční ples brněnských 
dobrovolných ostrostřelců dost vtipu na to předat přímo na podiu pro všechny na očích dárkový koš jídel přímo poslanci 
Máchovi, aby ten se nemusel obtěžovat nenápadně se dokrmovat. 

Kolem půlnoci jsou plesy již znovu doménou návštěvníků lačných po  seznámení. Pálffyové i  Báthoryové dávají 
na oděv své kroje a vojenskou udatnost, básníci jako Julius ze Schwarzenberga se mění v křepčící krále parketu a strh-
ne se někdy i výměna slov tak kousavá, že vesnické fackování či rána sekerou by byly milejší. Tak se do sebe pustí Nora 
Kinská a Vilkena z Rožmitálu, záminkou je pak samozřejmě drzost v garderobě: Kinská je oblečena do goblénově mod-
ré saténové přiléhavé róby tak lichotící jejím decentně roztomilým kusadélkům a Vilkena zvolila šat evokující jakousi 
animální divokost a velkoryse odhalující její vnady, ovšem v odstínu modré, který je k nerozeznání podobný. Brzy jsou 
ale slova mnohem ostřejší, končí se u křiku a jejich favorité i favoritky mávají pěstmi, aby druhou stranu odstrašili. 
Všichni samozřejmě ví, že na víc než možná postrkování nedojde, pro obě je to skvostná cesta jak upoutat pozornost 
a vnitřně jsou si vděčné. Obě dvě nakonec ve výrazném nervovém pohnutí opustí ples, čímž dají i dalším signál, že 
zábava večera je vyčerpaná a bude třeba přijít zase za týden.

Tak takové plesy teď ovládají Brno. Až by jednoho napadlo, že stav našich plesů je jen přímou nápodobou stavu 
našich parlamentů.
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