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PouÅ¾ít pro titul svojí knihy slovo &bdquo;SAMOMLUVA&ldquo; je hodné právÄ› a jen Miroslava Macka. Stomatologa,
pÅ™ekladatele sonetÅ¯ Shakespeara, zakladatele ODS, bývalého politika, etc. etc. PáÄ• slovo
&bdquo;SAMOMLUVA&ldquo; e u nás neodvolatelnÄ› spojeno do sousloví "samomluva je pÅ™íznakem mÄ›knutí mozku". Po
pÅ™eÄ•tení knihy vzpomínek M. M. bych chtÄ›l upozornit Ä•tenáÅ™e, Å¾e autor mÄ›knutím mozku rozhodnÄ› netrpí. Domnívá
by znaÄ•ná Ä•ást na&scaron;ich spoluobÄ•anÅ¯ vydÄ›lala, kdyby mÄ›la tak kvalitní mozek jako on.
Ke Ä•tení takzvané memoárové literatury je nutno pÅ™istupovat opatrnÄ›. Na stÅ™ední &scaron;kole nám byly
doporuÄ•ovány "moji universitÄ›ty" rÅ¯zných ruských klasikÅ¯ a ty byly k nepÅ™eÄ•tení. Ale memoárová literatura jsou napÅ™ík
i vynikající knihy &bdquo;LékaÅ™ vzpomíná I, II" od profesora VondráÄ•ka. TakÅ¾e je nutno si vybrat. Tedy pÅ™eÄ•íst. Miros
Macek zahajuje svou knihu vzpomínkami na svoji - duchem a my&scaron;lením - prvorepublikovou rodinu. Která byla,
jak bývalo bÄ›Å¾né, Ä•esko-nÄ›mecká. Do jaké podoby se pak taková rodina vyloupla po poráÅ¾ce nacismu a vítÄ›zství
komunismu, bylo Ä•asto také otázkou náhod a osudÅ¯. Autor na margo této otázky pí&scaron;e na str. 114: &bdquo;Ale
co se týká tÄ›ch velkých, skuteÄ•nÄ› dÅ¯leÅ¾itých zvratÅ¯, které vá&scaron; Å¾ivot ovlivnily Ä•i ovlivní, nikdy nejsou výsledkem
dÅ¯sledkem trpasliÄ•í Ä•eské politiky. Ale geopolitickým výbuchem nashromáÅ¾dÄ›ných pÅ™írodních, demografických, ekonom
a velmocensko-politických zájmÅ¯." Kniha je psána tak, jak Å¾ivot &scaron;el. AniÅ¾ by do textu byly násilnÄ› a jeÄ•ivým
zpÅ¯sobem vplétány události nepÅ™íznivé autorovi i celé spoleÄ•nosti. CoÅ¾ se vÄ›t&scaron;inou pamÄ›tníkÅ¯m stává. StaÄ•í,
se staly. PouÄ•ený Ä•tenáÅ™ ví, nepouÄ•enému nevysvÄ›tlíte. Miroslav Macek a jeho vzpomínky v dÄ›jinách Å¾ijí, je jimi ovlivÅ
a stavÄ›n k Å™e&scaron;ení nových Å¾ivotních úloh, a ne Å¾e by tvrdil, Å¾e ON by byl tím zásadním, co dÄ›jiny tvoÅ™ilo, a v
s NÍM a pod dopadem jeho geniality se pohyboval chod svÄ›ta. AlespoÅˆ toho na&scaron;eho. M. Macek miluje Å¾eny a,
jak je známo, Å¾eny milují jeho. Ale není to Å¾ádný laciný holkaÅ™, ani se nestaví do role neodolatelného dona Juana. Tímto s
postojem silnÄ› rozÄ•iluje rÅ¯zné eunuchy, a to sexuální i politické. A kdyÅ¾ navíc na svých stránkách macekvbotach.cz
opakovanÄ› na fotografiích pÅ™edvádí svoji pÅ¯vabnou tÅ™etí Å¾enu Petru a tvrdí, Å¾e mu její feromony dÄ›lají dobÅ™e, zve
To uÅ¾ je na pokrytecké neúspÄ›&scaron;né sexuální loudily, kterých jsou media a politika plné, a na pokrytecké svíÄ•kové
(dnes politicky korektní) baby moc. Popis Å¾ivota, tak jak probíhal od dob protektorátu pÅ™es VítÄ›zný listopad, aÅ¾ po Druho
normalizaci, jak nazývají dne&scaron;ní dobu nÄ›kteÅ™í pamÄ›tníci, je popisem konlineárních (tj. souÄ•asnÄ› bÄ›Å¾ících linií) d
probíhaly souÄ•asnÄ› s na&scaron;imi Å¾ivoty. I kdyÅ¾ jeho Å¾ivot je a byl zajímavÄ›j&scaron;í neÅ¾ Å¾ivoty mnoha bÄ›Å¾n
Takové dÄ›je a jejich popisy mají lidé rádi, jak konstatovali uÅ¾ Saturnin a dÄ›deÄ•ek pÅ™i práci v &bdquo;KanceláÅ™i pro uvá
románových pÅ™íbÄ›hÅ¯ na pravou míru&ldquo;. UÅ¾ to jméno &bdquo;Macek" dává tu&scaron;it, Å¾e pÅ¯jde o nÄ›koho jinéh
neÅ¾ o nÄ›koho, kdo se jmenuje Sobotka anebo malý kalous, sova z Ä•eledi pu&scaron;tíkovití. Nomen omen, Å™íkali staÅ™í
JistÄ›Å¾e autor, jak je dneska zvykem, nezapomene sdÄ›lit, Å¾e nebude prozrazovat Å¾ádné tajnosti z doby, kdy byl ve vrcho
politice a pÅ™i rozdÄ›lení ÄŒeskoslovenska. Ov&scaron;em pozornému Ä•tenáÅ™i staÄ•í, kdyÅ¾ co mÅ¯Å¾e, jen naznaÄ•í. N
oproti postavÄ› Smrti v cimrmanovské skeÄ•i VizionáÅ™ naznaÄ•ovat mÅ¯Å¾e. CoÅ¾, jak si stÄ›Å¾uje do dÅ¯chodu odcházejí
cimrmanovská Smrt, nemÅ¯Å¾e. Knihu dokonÄ•uje výbÄ›r z internetových fejetonÅ¯, texty vtipné a psané krásnou
Ä•e&scaron;tinou. KrásnÄ› se krásnÄ› Ä•te, je&scaron;tÄ› Å¾e je pÅ™ed námi babí léto, doba zklidnÄ›ní, která takovýmto kníÅ¾
svÄ›dÄ•í. No, a to by nebyl ani Macek, kdyby kníÅ¾ku prodával jen tak. Jde na to originálnÄ›: Knihu &bdquo;Samomluvy
Miroslava Macka&ldquo; vydalo v líbezné úpravÄ› (a v pevné vazbÄ› s pÅ™ebalem) nakladatelství Jonathan Livingston, ale
kniha nebude v normální distribuci - objednat si ji v&scaron;ak mÅ¯Å¾ete na dobírku pÅ™ímo domÅ¯, a to za koneÄ•ných 299 K
(tedy vÄ•etnÄ› balného a po&scaron;tovného) na mailové adrese m.vitovcova@volny.cz, Ä•ímÅ¾ zároveÅˆ vypomÅ¯Å¾ete firmÄ
která zamÄ›stnává osoby se zmÄ›nÄ›nou pracovní schopností. Také je moÅ¾no knihu si pÅ™ímo vyzvednout u pí. Vítovcové
(VRV.sro, Petýrkova 1950/128, 14800 Praha 11, tel. 606270219) a u&scaron;etÅ™it tak na po&scaron;tovném&hellip; Václav
Vlk st., srpen 2017
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