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 ! OBNOVME ŽIVOT ! 

                                                                                         Výzva divadelníkům a umělcům 

 

Vážení a milí kolegové 

ředitelé divadel, principálové, umělečtí šéfové, dramaturgové, režiséři, choreografové, herci, 

tanečníci, pěvci, muzikanti... 

 

Nastává čas říci konečně a společně DOST! 

Šílenství pod vlajkou boje proti viru Covid-19 zničilo v této zemi již mnoho a mnohé a rozhodně 

s touto devastací neskončí. Naopak, zájem na vrácení života přirozenou cestou k normálu 

evidentně neexistuje, globální mainstream vládnoucích "elit" sleduje něco úplně jiného. Je 

přece jasné, že už vůbec nejde o zdraví společnosti a záchranu lidských životů, čímž se stále 

dokola ohání drtivá většina politiků, hustě podporována masážemi médií. Hlavním úkolem 

tohoto systémového trendu je vytváření strachu a zmatku, jelikož to jsou ty nejlepší 

předpoklady pro dosažení efektu stádnosti a bezvýhradné poslušnosti. A medicína jako taková 

je pouze k těmto účelům bezprecedentně a trestuhodně zneužita. V přímém přenosu sledujeme 

největší plošný útok na lidská práva a svobody přinejmenším mnoha posledních desetiletí.      

Pod záminkou stabilizace a konečného východiska z problému, nás teď plánují vystavit 

plošnému “dobrovolnému“ očkování, které však bude mít na tato práva a svobody přímý vliv. 

A navíc vakcínou, která je už jen z čistě medicínského hlediska značně sporadická… Texty 

jako je tento jsou dnes oficiálními proudy označovány jako tzv. "konspirační teorie". Jedinou a 

obří konspirací je naopak to, v čem jsme již deset měsíců nuceni žít. 

 

Vyzývám Vás (nás všechny), abychom odložili mezioborovou, či jakoukoli uměleckou, 

názorovou a jinou řevnivost a spojili se do jedné velké vlny OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI 

UMĚLCŮ a symbolicky v jeden den 12.3. 2021 (rok výročí od prvního uzavření) otevřeli 

divadla a PES nePES začali hrát pro diváky. Zní to šíleně? Ne, je to daleko racionálnější a 

správnější než degradovat divadlo na streamy a záznamy, než být svědky pomalého mizení 

fenoménu divadla jako takového, než si pomalu zvyknout a tím se stát spoluviníky likvidace 

podstatných částí a odvětví kultury a umění. JE TO NAŠE ODPOVĚDNOST A POVINNOST. 

Nikdo jiný to za nás neudělá. Pokud chceme změnu, může se tak stát pouze "zezdola", jelikož 

"seshora" nic nepřijde. Jak jistě všichni víte, umění a kultura je v tomto státě dlouhodobě            

"na ocase" zájmů politického establishmentu a to i v dobách běžných, natož teď, kdy mnoho 

indicií naznačuje, že jakýkoli skutečně svobodný - tedy i umělecký projev, bude výhledově        

v podstatě nežádoucí... 

 

Nejen z hlediska výše zmíněného výročí, je datum 12.3. 2021 ideální. Dva měsíce jsou 

dostatečným časem jak na společnou jednotnou kooperaci, tak i individuální nutné repertoárové 

a jiné organizační aspekty tohoto kroku, a to i z hlediska velkých, vícesouborových divadel. 

Kromě toho (jen pro malé odlehčení) je konstelace cifer onoho data více než zajímavá                     

i z pohledu vyšší matematiky, což má taktéž určitou váhu... 

 

Všichni víme, že dopady současného stavu na společnost jsou daleko širší a svět divadla je jen 

jedním kamenem smutné mozaiky. Ale kamenem velice podstatným a ne proto, že je jedním      

z nejpostiženějších. Divadlo, kultura a umění mají bezprostřední vliv na celkový obraz 

společnosti. A v krizových obdobích to platí o to více. Umělci se v tom momentě zpravidla 



stávají sice zprvu nezvaným, avšak o to autentičtějším hráčem, či i bojovníkem za základní 

etické  hodnoty  a  archetypy  a  jak víme  z  minulosti,  často  hráčem  a  bojovníkem naprosto 

signifikantním. Možná že toto pravidlo je i jistou podprahovou reflexí neoddiskutovatelné 

historické prestiže českého umění ve světě. Nedovolme si tedy rezignovat ani na jeden z těchto 

aspektů, jelikož jdou ruku v ruce... 

 

To, k čemu nás všechny teď vybízím není vůbec jednoduché. Na druhou stranu nevole nejen   

v české společnosti roste a menší i větší proudy se, opět nejen v naší zemi, pomalu spojují a 

spojovat se budou. Ať už jde o občanskou iniciativu CHCÍPL PES, či akce OTEVŘEME 

ČESKO a mnoho dalších. Připojme k těmto proudům české divadlo, staňme se tak inspirací       

i dalším profesním skupinám a ekonomickým odvětvím a splňme sen statisícům našich diváků, 

kteří na to čekají a budou tomu tleskat dávno předtím, než do divadla posléze přijdou. Dopady 

a postihy jsou pochopitelně možné. Jde vlastně jen o přestupek, ale právní výklady se 

samozřejmě mohou různit. Každopádně jde o zanedbatelný risk ve srovnání s tím, čemu v boji 

za svobodu čelily stovky našich statečných předků, a to i naprosto individuálně. Jsem si jist, že 

nemusím jmenovat. My máme šanci "se ozvat" najednou, jako obrovská skupina, kterou prostě 

zlikvidovat nemohou. Jedno je ale jisté. Čím déle budeme čekat, tím to bude horší. 

 

Nejsem příznivcem "velkých" slov, bohužel realita je taková, že žádné střední cesty není. Je    

na každém z nás jestli bude "držet hubu a krok" a stane se tak pasivním spolutvůrcem jakési 

novodobé technokratické totality, nebo dá hlasitě najevo, že mu jde o zachování elementárních 

etických pravidel, svobody a úcty a respektu k individualitě každého člověka, což, jak víme       

z historie, není vždy zadarmo... 

 

Na závěr jen malý dovětek. 

Bývalý ministr zdravotnictví Prymula na konci září 2020, na několikerý přímý dotaz 

komentátorů v ČT zda v rámci zhoršující se situace plánuje opětovné uzavření divadel, 

odpověděl několikrát že určitě ne, jelikož divadla nehrají v přenosu viru téměř žádnou roli. 

Týden na to je uzavřel. Už jen tento malý moment stačí k pochopení nekompetence, manipulace 

a lží celého koronavirového martyria. Od té doby jsem napsal několik otevřených i uzavřených 

dopisů, několik prohlášení na FB a zdaleka nejen já. Vzniklo několik petic, za kterými stáli 

kromě jiných i přední čeští lékaři, imunologové a epidemiologové evropského formátu. Spousta 

moudrých a vzdělaných lidí včetně ekonomů, sociologů a právníků píše neustále co může          

na své blogy..., ale nic naplat, to jsou totiž všechno dezinformace a již zmíněné konspirační 

teorie. Dialog veškerý žádný!!! 

Čas "psaní" i čekání skončil. Je čas něco dělat. Je za 3 minuty 12. A my teď bez nadsázky 

píšeme dějiny. 

 

Děkuji za Vaši pozornost a doufám ve Vaši aktivitu. Ač na volné noze, jsem Vám k dispozici. 

A určitě zdaleka nejen já. 

 

 

 

   Petr Zuska   12.1.2021 
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