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Ohlédnutí zpět a vpřed

N

árodní scéna v České republice se krůček po
krůčku zpevňuje a stabilizuje. Totéž by se
dalo říci i o Národní myšlence. Ohlédneme-li se za
právě uplynulým rokem, máme smíšené pocity.
Dali jsme si za cíl dále stupňovat naši činnost, působit mnohem aktivněji a stále více zásobovat české
pravicové aktivisty myšlenkami. Porovnání s předešlým rokem 2005 nevyznívá v tomto ohledu vůbec špatně.
Časopis vychází i nadále bez problémů,
v nové grafické úpravě a s novou obálkou. Jeho obsah narostl díky přínosné spolupráci s Obranou národa o celou třetinu. Podařilo se získat řadu
domácích i zahraničních autorů často zvučných
jmen. Ačkoli cena časopisu o pětikorunu vzrostla,
náklad se nesnížil, naopak se daří prodávat více výtisků.
Tomu napomohla především snaha o získávání nových prodejních míst. Podařilo se najít
hned tři: ve Slaném, Teplicích a Praze. Právě pražské prodejní místo se stalo centrem, kde se začali
scházet zájemci o časopis a další publikace, centrem významně napomáhajícím šířit náš časopis
v klíčovém místě s velkou koncentrací zájemců. Bohužel, v době uzávěrky tohoto čísla je „Kočka“ vyřazena vinou kompletní rekonstrukce z provozu.
Významnou součástí naší činnosti se stalo
v posledních dvou letech vydávání knih. Počátkem roku 2006 jsme přišli s druhým dílem Osobností pravice. Ovšem zatímco veleúspěšný první díl se
stal první naší knihou, jež byla totálně vyprodána
a musela se dotisknout, druhý díl zdá se takovým
hitem nebude; nízký zájem nás nepříjemně překvapil. Jako druhou letošní publikaci jsme v rekordním nákladu vydali brožuru Vlastimila
Podrackého Svoboda a řád v angažovaném konzervatizmu, pozoruhodnou „základní“ příručku především pro přesvědčené konzervativce. Kniha tak
vzbudila zájem i mimo národovecké kruhy. Třetí a
poslední knihou uplynulého roku byl Ernst Jünger
publicista, domnělý outsider mezi vydávanými
tituly. Původně jsme počítali jen s asi polovičním
nákladem a naši distributoři dokonce zprvu odmítali knihu mezi svými odběrateli šířit. Zájem, který se o knihu strhl, byl proto pro nás příjemným
šokem; distributoři museli v řadě případů své objednávky dokonce několikrát opakovat, aby
uspokojili odběratelský zájem. Přetahovaná o knihu s tematikou, již jsme považovali v České republice spíše za okrajovou, naznačuje, že se nevyplácí
podceňovat znalosti a přehled vlastních čtenářů.
Vynecháme-li tvorbu propagačních materiálů, plakátů a samolepek, kde jsme také udělali pár
drobných kroků kupředu, poslední oblastí, jíž se
zabýváme, jsou přednášky. V roce 2005 jsme je zanedbali, ale ani letošní rok netrhal rekordy – naši
členové přednesli jen tři, i když s výsledkem více

než slušným. V dubnu přednesl Jan Kašpar před
zhruba třicítkou posluchačů svou přednášku o politickém časopisu Svoboda; v listopadu Jiří Hojer s Janem Malouškem diskutovali se studenty
Vysoké školy ekonomické v Praze o názorech národních konzervativců na ekonomii a politiku
(text úvodního proslovu přineseme v dalším čísle
NM), v prosinci měl J. Maloušek přednášku v rámci Zimní univerzity Vlastenecké Fronty (text
přednášky naleznete v tomto čísle časopisu).
Za odvedenou práci se sice stydět nemusíme,
ale přesto je nutné naše úsilí dále vystupňovat a
v nadcházejícím roce přidat na důrazu.
Pokud jde o publikace, máme už nyní řadu
věcí rozpracovaných: namátkou třeba již dříve
ohlašované Osobnosti české pravice, v nichž se podíváme na životní osudy a dílo významných českých národovců v druhé polovině 19. a první
polovině 20. století. Zásadní novinkou bude ale
dlouho připravovaný (a stejně dlouho tajený)
sborník. Ve snaze o profilování Národní myšlenky
jako inteligentního, ale srozumitelného časopisu
jsme v poslední době zanedbávali články určené
náročným čtenářům. Ty nyní najdou své místo
v připravovaném sborníku. Jeho pracovní název
je Západ 2007 a předpokládáme, že by tyto sebrané texty mohly v optimálním případě vycházet
jednou do roka. Sborník bude mít formát A4, bude ale výrazně silnější než časopis a bude přinášet
rozbory idejí, obsáhlá vyprávění o osudech pravicových osobností, rozbory významných knih, rozhovory s významnými osobnostmi (většinou
mrtvými) a také dokumenty, například přelomové projevy.
Chtěli bychom zesílit také přednáškovou
činnost. K tomu využijeme existující a funkční
struktury, například tradiční Zimní univerzitu
Vlastenecké Fronty. První přednáška je už nachystána na únor 2007 (více viz str. 27 nahoře) a další
budou jistě následovat. Rádi bychom je zvukově
zaznamenali a posléze nabídli našim čtenářům,
nejspíše na CD.
Poslední oblastí, a ta nám leží na srdci skutečně hodně, jsou prodejní místa pro náš časopis a
v ideálním případě i další publikace. V současné
době se neustále snažíme síť distribučních center
rozšiřovat, ale situace není zdaleka ideální a ideální nebude, dokud nebude možné koupit náš časopis minimálně ve všech krajských městech.
Touto cestou bychom rádi požádali naše čtenáře
o pomoc. Pokud byste nám mohli nabídnout či
zprostředkovat spolupráci s prodejnou, hospodou, kavárnou apod., které by mohly náš časopis nabízet, neváhejte a napište.
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