
ODPOLEDNÍ VYDÁNÍ / LIST VYCHÁZÍ KAŽDÉHO 1. A 15. V MĚSÍCI / ZA 5 K.

S tr ana  1

V Praze, v pátek 15. 3. 95
Roční k :  III. 
Číslo:  3

obyvatelé jiných zemí jim v  jejich očích 
rovni rozhodně nejsou. I  proto bylo šo-
kující vydání Indian Council Acts, které 
zaručily jistou míru samosprávy Indům. 
Tato nezvyklá nabídka rovnosti nebyla 
ale ničým jiným než snahou zvrátit neú-
spěchy posledních sta let. A vyplatila se. 
Narozdíl od vzbouřených Třinácti kolonií 
vypadá situace na  východě pro Albion 
slibně. Do  roku 100 si koruna stanovila 
cíl ovládnout Indii zcela. Jediná drob-
nost hraje v jejich neprospěch: ze severu 
do  Indie postupují vojska Krále králů. 
Pokud mu ovšem někdo z cesty neustou-
pí, je to albionská prastará. Na  umírání 
přijedou delegace obou zemí mimo jiné 
vyjednávat i  o  Indii. A  nepochybně si 
budou všichni stát tvrdohlavě za  svým. 
Jako by Královně Úlu dělalo vyloženou 
radost soutěžit s  nejvyšším prastarým 
na Zemi.

Taste štětce!
(Filip Adam z Aehrenthalu a Lichtenštejna)

Na  přání Draka je jednou z  událostí 
na  jeho umírání i  Klání elegance, jehož 
organizaci má pod palcem samotný Pro-
tector Elegantiae, hlava Akademie umění, 
Mikoláš Aleš. Ten také usedne v  čele tří-
členné poroty rozhodující o vítězi této sou-
těže umělců. Další dva porotci jsou zatím 
veřejnosti neznámí, proslýchá se ale, že 
oba patří k zahraničním hostům. Pokud se 
nepochybně různorodá porota neshodne, 
rozhodnutí bude plně v  rukou Mikoláše 
Alše.
Umělci, kteří budou přítomni, byli už pře-
dem informováni a  nemohou se dočkat, 
až bude vyhlášeno téma jejich zápolení. 
Každý by chtěl být tím, kdo vyhraje prá-
vo předat jednu z  částí Dračího pláště, 
a ovlivnit tak volbu Draka nového, a stej-
ně tak usednout na  nové prázdné místo 
v radě Akademie umění. Na druhou stra-
nu, i když vyhrát by chtěl skoro každý, ni-
kdo v to příliš nedoufá – proč také, když
jedním z účastníků je i sám Mikoláš.

Začátkem tohoto měsíce nás minulo nešťastné výročí: Před osmdesáti lety se 1. břez-
na vylodilo sedm Napoleonových lodí v přístavu Juan nedaleko Antibes. Tak začalo 
známých sto dnů jeho další vlády, , během kterých vstoupil 20. března za jásotů poma-
tených davů do Paříže. Naštěstí se díky našim armádám tehdy povedlo tohoto nejzná-
mějšího blázna dějin zastavit a můžeme slavit i mnohem šťastnější výročí. Nezapomí-
nejme ovšem, kdo tehdy stál po jeho boku. Ano! Rod Lichtenštejnů se může skrývat 
za kajícnými jizvami, jak je libo, přesto jim nelze zapomenout, že jeden z nejvyšších 
Napoleonových generálů nesl jejich jméno. Už je to téměř osmdesát let, co se František 
Karel z Lichtenštejna z bojů na Sibiři nevrátil. Ne, že by ho byla nějaká škoda. A jakkoli 
se Jan Josef snaží o svém bratru nemluvit, nelze jim upřít příbuznost. A ani po snad 
až vřelém přijetí Dračího trestu hybridizace, ani po letech služby pro armádu  nezískal 
jeho rod od Draka prastarou krev. Pokusí se ještě získat rozhřešení?

Musí Mohamed k hoře
(od našeho důvěrného zdroje)

Naši vládci se rádi honosí tím, že Prasta-
rým v podstatě patří celý svět. Nebo ale-
spoň ten, o  kterém lze něco kloudného 
říct. Není to ale pravda! Hned vedle pro-
blémového, ale vydobytého území Bosny 
se rozkládá nemalá Osmanská říše. A bez 
špetky studu či prastaré krve si dovoluje 
zbytku světa odolávat i  konkurovat jed-
ním dechem. Na etiketu si v našich zemích 
vrchnost potrpí, budou ovšem také tak 
dobrými hostiteli svým jediným oficiálním 
nepřátelům? To se všichni brzy dozvíme, 
neboť před pár dny dorazil dopis od  sa-
motného Velkého vezíra Farída Ceveda, 
kde jménem sultána přijal pozvání pro Os-
manskou delegaci na umírání. Sám Velký 
vezír osobně se dostaví a s ním i velmi za-
jímavý doprovod.

Fraška, komedie,
či loutkové divadlo?

(glosa Karla Krause)

Množí se historky z plesů a dalších spo-
lečenských událostí o menších či větších 
nehodách, od  politých šatů k  převrá-
cených stolům a  zatoulaným kočárům, 
které měly vyzvednout vznešené dámy. 
A shodou náhod v těchto příbězích téměř 
vždy kdesi figurují členové rodu Kuen-

burgů. Například mladík s  převrženým 
stolem tancoval nedlouho před inciden-
tem se Sonjou Andreou Kuenburg. Ani 
rodu samotnému se příliš nedaří, a tak je 
tato nejspíš veselá pavučina příběhů jen 
odrazem skutečného stavu rodiny. Rod 
Kuenburgů zkrátka přináší smůlu. Sobě 
i ostatním. A jak by také mohl prospero-
vat rod, jemuž vládne prachbídná loutka? 
Ve skutečnosti totiž nikdo nechce nic mít 
s rodem, který je jen prodlouženou rukou 
Draka. Nelze se divit, že se na  plesech 
Kuenburgům ti méně odvážní vyhýbají 
a  v  politickém jednání jakbysmet. Ni-
kdo s  nimi nechce být zadobře napřímo 
a  všechny dohody s  nimi se prý vyjed-
návají v ústranní. Tudíž na nějaké ovace 
a  otevřenou podporu už může celý rod 
úplně zapomenout.

Albionské bzučení
(od zahraničního zpravodaje)

Z  ostrovního království k  nám doléhá 
pečlivý bzukot. Až podezřele organizo-
vaná společnost se chlubí unikátním 
druhem rovnosti, díky kterému prý 
země Královny Úlu prosperuje a drží po-
hromadě. Dokonce je v  Albionu nejspíš 
tolerován i všeobecně zakázaný komuni-
smus, naštěstí zatím bez skutečné moci. 
Při pohledu na  zdvižené nosíky albi-
onských dam je ovšem hned jasné, že 
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nadstranického klubu

Lépe neznat bratra
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Sociální manifest
Ve Zlíně, v březnu před plánovaným úmrtím našeho ochránce Draka

My, níže podepsaní,

tímto zakládáme neformální, nadstranický klub, který si klade za cíl prosazovat hodnoty které považujeme 
za přesahující běžnou stranickou politiku, zásadní a neměnné. Vstup do klubu je zcela dobrovolný a nemá 
žádný vliv na stranické afiliace.

Naším cílem je prosazovat následující široce definované hodnoty:

	 zlepšení vzdělanosti a sociálního postavení poddaných skrz naskrz říší, včetně například   
zavedení penze po vzoru zemí Ocelové císařovny

 základní racionalizace obětin tak, aby nebyly životy odevzdávány bezúčelně

 zpřísnění hygienických a pracovních regulí, obzvláště v souvislosti s dobýváním uhlí
 a měnivce

 pozvednutí a rozšíření industriální základny říše a modernizace její infrastruktury

 zajištění minimální důstojné mzdy a 56 hodinového pracovního týdne

Tyto jednoduché principy považujeme za podstatné doplňky našeho politického života, které můžou přinést 
nezpochybnitelné benefity celé říši. Na znamení nadstranickosti je úvodní vedení klubu rovnocené, tříčlenné 
a sestavené z členů tří největších politických stran říše. 
Členství v klubu je samo o sobě důležitým znakem pro dělnictvo a všechny uvědomělé poddané Draka, že 
daná osobnost je vhodným kandidátem k  podpoře v  příslušných volbách a  osobou, která bude také velmi 
dbát na jejich prospěch na pracovišti a místo stávkování s ní bude jistě rozumná domluva. Členství schvaluje 
většina členů.
Jako pojistku proti těm, kteří by chtěli postup práv sociálních zpomalit či rozmetat platí, že většina klubu se 
může kdykoliv usnést na základě jasně formulovaných důvodů kteréhokoliv člena klubu vyloučit. O této sku-
tečnosti pak také náležitě spraví žurnalisty i dělnické spolky.

Za vedení klubu

Anna Baťová (místopředsedkyně Železného kruhu)
Mandragora ze Schwarzenbergu (členka strany Realistické)

Eliška Pilířová (členka strany Slovanský list)
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