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Když se Gorbačov po puči vrátil z úkrytu, řekl, že když slyšel zprávy o tom, že je nemocen, tak 

mu došlo, že možná budou dělat něco pro to, aby byl opravdu nemocen.  

Tohle se mi vybavuje, když si vzpomenu na medailon mého dědy, prof. J.B. Kozáka, v roce 

1990 v KS Opatov, který organizovala jedna paní profesorka z FF UK, a pozvala tam pana 

prof. L. Hejdánka. Ten na mě v rámci pořadu mával od stolku rukou do sálu s výrokem: "A támhleten, 

to není žádný filosof." (Téměř nic o mně nevěděl.) Bylo mi jasné, že bude dělat něco pro to, abych 

se tím filosofem - aspoň kariérním žebříčkem - nestal. Ostatně, ani pan Havel nevyhlásil žádnou 

afirmativní akci pro ty, kteří (jsme) nesměli studovat - jakkoli o nich byla zmínka v úvodu Charty 77. 

(Já jsem své zkoušky z dějin filosofie směl složit jen jako "mimořádný student". Ale i to patří 

mezi informace, které o mně pan profesor nevěděl.) 

Filosof je ovšem jedna věc - a dědic pozůstalosti a autorských práv po filosofovi je věc jiná. 

Na dědictví mávání rukou a pokřikování do sálu prostě nestačí. 

Jistěže se cítím být dotčen tím, že se vedení dnešního "Klubu pátečníků" (patecnici.cz) chová 

k původním Masarykovým Pátečníkům jako major Terazky k andělům. Je potřeba započítat, že 

Vančuru a Poláčka běžně cituji, takže jejich nepřipomínání je pro mě stejně citlivé jako nepřipomínání 

mého dědy. Kuriozitou je při této příležitosti to, že se poslední dobou pokouším zpopularizovat jeho 

Kontextualismus - který ale psal se svou druhou ženou, pro mě "cizím člověkem" - kterého/kterou 

pro změnu opomíjejí feministky.  

Nesouhlas s využíváním názvu "Pátečníci" 

http://contextualism.eu/JBKozak-nesouhlas.pdf 

MK ČR mi na tento dopis prozatím neodpovědělo. Stále méně se tedy divím lidem jako pan 

Černohorský, který vzal na proti-český nápis v DOXu lakýrnické náčiní. A režisér Menzel, jak si 

pamatujeme, vzal na pana Sirotka dokonce rákosku. 

https://www.sme.sk/c/2158455/skandal-v-karlovych-varoch-reziser-jiri-menzel-zbil-a-z-kinosaly-

vyhnal-producenta-jiriho-sirotka.html 
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