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Neuím, jak pro koho, ale pro mne býuá uždy nejtěžší
uymyslet si pár pruních úuodních uět tohoto pouídání.
Tentokrát je chyba u tom, že na "Slouo předsedkyně " myslím
na našem oblíbeném jezeře, kde tráuíme poslední dny letní
douolené a uíc poslouchám uolání "lůnů" /což je potáplice
lední u té naší česko-angličtině/, jediných to obyuatel
opuštěné zátoky. To jest : rodinka potáplic a my dua. Po
ruchu posledních týdnů, naprostý klid, měkká jezerní uoda a
uzduch, který hladí u plicích /jak se uyjádřila náuštěua z
Českoslouenska/ se zdá uysloueným požehnáním, fi místo,
abych myslala na blízkou uzáuěrku Káčka, jediné, co mi mysl
"dodáuá" jsou dáuno zapomenutá sloua básníkoua:
"..někde je suět, někde je kreu, tady jsou zakleté stezky ..."
Ale po zapomenutých stezkách se nedá dlouho bloudit a tak
zase zpět z jezerní idylky do ušedního dne, kolotoče
zaměstnání, domácnosti a káčkouské práce, tolik zanedbané.
Monument zabral ušechen čas. Záuěrečné týdny byly
hektické, jak známo z "Pamětního spisku", který uyšel místo
čeruencouého čísla časopisu K-231. Není tam samozřejmě
zachycen ohlas z domoua. Pořad odhalení byl uysílán domů
třemi stanicemi. Dr. Jezdinský udělal průřez ceremonie pro
Suobodnou Europu, do něhož zařadil interuiew s Františkem
Ottou, spirituálním otcem celé myšlenky, s Josefem Randou,
tuůrcem sochy a Milanem Haulínem, který naurhl okolí
Monumentu, fileš Březina referoual přes Hlas Ameriky a
"Rnetta" u Mezinárodním radiu Kanada. Pár přátel z domoua
se ozualo bez nějakých zastíracích slou o tom, že "nás
poslouchali až do půlnoci". "Slyšela jsem uás učera uečer",.
"Máme uelký pocit hrdosti z toho, co jste tam za mořem práuě
udělali". "Relace kolem oslauy byly hodinoué, opakouané a
tolik jsme se potěšili".
A ještě k oslauě samé. Je jistě známou zkušeností, že uěci
uětšinou neklapnou tak, jak by měly, ale často podle zákona
schuálnosti se uymknou z plánu. Stalo se, že před začátkem
odhalení jsem zůstala u zahaleného Monumentu sama. Hoši,
kteří do rána hlídali se šli osprchouat a obléci, uítací komise
uítala někde na druhé straně Masaryktownu, a já jsem
zapomněla ohradit nějakým kusem prouazu místo pro čestné
hosty - ulastně mne to ani nenapadlo. Bylo uedro, místa "na
sezení" pod jediným košatým stromem byla rychle obsazena a
než jsem si uuědomila suou chybu, zbylo méně míst, než bylo
zapotřebí a pár řečníků a čestných hostí zmizelo u dauu. Už
nebyl čas rychle někoho najít a požádat o donesení dalších
židlí. A tak moje nepozornost, af už uyplynula z nezkušenosti
s podobnými uěcmi, anebo z předcházející únauy, dala podnět
k úuahám, že ne ušichni byli dostatečně oceněni. Chtěla bych

ušechny postižené nedostatkem židlí ujistit, že mne ten
moment ulastní neschopnosti uelmi trápí a že ušichni byli
stejně uzécní a jejich projeuy stejně důležité, af už k
řečnickému pultu přistupouali z kteréhokoli místa půlkruhu
přih ížejících.
A Monument? Stojí tam, kde byl postauen, neporušen a je
tam trochu smutno. Uypadá jako černý uykřičník suědomí
suě- a. A to je přesně to, co to má být.
Zničili jsme pleuel, který si douolil uyrůstat mezi jalouci a
borcuicemi, s uroucím přáním mít moc a sílu uytrhat pleuel i u
nás doma a pomoci národu k čisté, nezapleuelené půdě
suobodného uýuoje.
Pleuel ušák, jak známo, má dlouhé kořeny a je s ním těžký
boj. Práuě tak ten pleuel u nás doma, který zapustil kořeny
před čtyřiceti lety, je těžko uytrhat. Zápasí s ním generace,
která ho zdědila. Pár statečných nastauuje hřbety, píše
petice, které podepisují tisíce s malým uýsledkem. Poslední
petici "Několik uět" do konce čeruna podepsalo 5000 občanů.
U sedmi bodech jsou shrnuty požadauky občanských práu.
Podle torontského deníku "Globe and Mail" si za tuto petici šel
sednout Stanislau Deuátý, který teprue nedáuno byl
propuštěn z uězení na základě sué dlouhodobé hladouky.
Rudé práuo reagoualo ne opráuněné požadauky známým
způsobem. Nezáuislé iniciatiuy nazýuá nazákonnými sku
pinami, suobody prý jsou zaručené, náboženská suoboda
zakotuená u ústauě a přísně dodržouána u praktickém žiuotě
- a každý, kdo se opouéží zuednout hlas je přinejmenším
"narušouatelem". Je známo, že se proti "narušouatelům"
chystají další akce. A tak zůstáuá oteuřeno spekulacím, jak
dopadne další blížící se uýročí - totiž 21. srpen - 21 let od
hanebného upádu pěti armád uaršauského paktu. Ue duou
zemích, které se zúčastnily okupace probíhají silné změny.
Nemá smysl opakouat, co je známo o uýuoji u Polsku a
Maďarsku. Mnoho je psáno u enilouém i anglickém tisku, jak
tlak z těchto duou sousedních zemí by měl, či mohl ouliunit
další uýuoj u nás. Oba národy jsou Českoslouensku dlužny
alespoň dodatečné distancouání se od účasti na srpnoué
okupaci a uznání, že Českoslouensko bylo pruní ze zemí
uýchodního bloku, které se už před duaceti lety Pražským
jarem snažilo říci "dost" komunistické diktatuře. Kdo říká, že
je poslední? Kdo z nás uí, co se opraudu doma děje?
Já osobně uěřím, že náš národ, jednou u pohybu, se už
neznstauí, dokud nezuítězí ideály, na nichž náš stát byl
půuodně uybudouán. Bude ještě hodně obětí a hodně zlých
chuil a černé beznaděje, ale nejuětší tma býuá před suítáním.
Pozdrauuje ušechny
Eda Ottoué.

21.srpen 1989

H ííd ack a

Dnešního dne suět hledí na Uaršauu, Moskuu a
Budapešť a ptá se , zda toto kruaué a nesmyslné
dobrodružstuí nazuané
komunismus konečně
končí.
/Ze společného prohlášení Charty
svobodných demokratů./

77 a maďarské

František, H alas
Zařizovali se navěky
mezi putykou a záchodem
v psinci myšlenky

Ligy
Tlačila je a strašila
Hlídačka osudů
provátá duchem
až do hrobu nepřátelské
za tváření ticha
pracovala k naději
Běhala Hledej Bloudila Hledej
Prolézala až našla
kdejakou velezradu
Tazatelka
Klepátko
Kniha
Hrály básně na lid
v jednom plameni
Rozvědky veršů s rozbuškou slova
s doutnákem v krvi
Mumlavé zaryté čtení
od Zjevení sv.Jana po Ústavu SSSR
kralovalo šeptem
Tloukly stoupy
papírovou kaši
jen kaši
Uniklá síla míznila motáky
a v slepencích paměti
nošených v kolibřím vydání na krku
stačila
až na konec provazů
Hanba
Našly se i smrduté neknihy české
Hanba navěky
REUTER PHOTO

Uíc než stoletou obchůzku Evropou končí strašidlo
komunismu také u nás upřímným projevem sué pouahy:
bitím lidí na náměstí.
.... Oni ovšem vždycky někoho bili, jenže dělávali to
tajně či neveřejně, bez vědomí jiných lidí nebo s jejich
zkaženým vědomím. Po té stránce jsou poslední
události pokrokem ze tmy ke světlu. Uláda uůbec
udělala pro nás kus práce: po dvaceti letech zatajování
každého občanského nesouhlasu dala Chartě 77 a
jiným skupinám místo ve sdělovacích prostředcích,
zpopularizovala některá čestná jména.
/Úryuky z článku Ludvíka Uaculíka: Komunismus je bití/
/Listy č.2,1989 /
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Z pomezí slov zbývalo zkroušencům
vejít do mstivých čekání
Dočkání
U hromové tmě
se strašně rozvíjel
pyšný do praporu
její zlatokvět
nad zdechlinou navěky
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Ota R am bousek
Před jistou dobou přinesla Suobodná Europa rozhouor býualých
prominentů t.zu. Pražského jara.
Redaktor RFE houořil s p.Jiřím Pelikánem, tehdejším
ředitelem Čs.teleuize a prof. Eduardem Goldstiickerem, u r.
1968 předsedou Suazu čs. spisouatelů a poslancem České
národní rady. U r. 1950-51 byl prof. Goldstiicker uyslencem u
Izraeli a u roce 1951 byl u procesu s R.Slánským a spol.
odsouzen na dožiuotí. U r. 1955 byl propuštěn a rehabilitouán.
Nebudu se zabýuat zmíněným rozhouorem, kde účastníci
zaujali s odstupem let některá zajímauá stanouiska.
Uyhledal jsem tewt dopisu, který prof. Goldstiicker poslal
ustauující schůzi K-231 u březnu 1968 na Žofín. Byl - a zůstalu té době j e d i n ý m uliuným komunistou, který cítil jakousi
spolunáležitost s ostatními obětmi padesátých let. Ještě chci
dodat, že dopis nebyl nikdy nikde otištěn, přesto, že zdařile
Ilustruje poctiuý postoj pisatele k "deformacím padesátých
let.“ Dopis zní:

Slouenský ostrou, Praha.
Schůzi politických uězňů z padesátých let.

že když příkoří na nich spáchané odpyká nějaký uinník, af již
skutečný, nebo domnělý, uše bude zase u pořádku, file u
pořádku to není, protože být nemůže. Je nás dnes mnoho a
mnoho, nejen u naší zemi, nýbrž ue ušech směrech uětrné
růžice, kteří chodíme žiuotem takto stigmatizouáni bučí
jednorázouým, nebo stálým příkořím a iá si myslím, že je práuě
nějak na nás, kteří známs ostrou chut křiudy a nezbauíme se
jí do konce žiuota, že je práuě nějak na nás zasadit se o to,
aby křiudy na suětě ubýualo a rostl pocit tolerance ue
uztazích mezi lidmi.
Obětí se slabí a ústrkům uystauení domáhají tolerance. Ta
ušák nepřijde, dokud bude pouze zbožným přáním slabých;
nepřijde, dokud ji nezačnou uuádět u žiuot ti ukřiudění, kteří
znouj nabyli možnosti pomsty, ale uzdali se jí tam, kde šla za
meze opréuněného požadauku náprauy.
Práuě proto, že celý můj žiuot je poznamenán příkořím,
jež připadlo u úděl každé menšině a nejuíce té, k níž patřím,
práuě proto jsem obzulášfopatrný u
odsuzouání suých
bližních u jakémkoliu rozpoložení mysli, u níž afekt hraje suou
úlohu.
IJycházím uždy od sebe a ačkoliu si nejsem uědom, že
bych se za suůj žiuot byl
dopustil jakékoliu uědomé
nesprauedlností na komkoliu, přece se uždy snažím, zpřítomnit
si situaci člouěka, za níž se zrodil jeho nesprauedliuý postup
uůči jiným lidem.
Mnoho tak chápu a mnoho douedu odpustit, nemohu ušák
zamlčet, že když jsem po nekonečné trýzni uýslechů a isoleci
jen 3 ulásek unikl šibenici
a byl jsem uržen mezi tisíce
spoluuězňů, že jsem se u mnoha z nich setkal s nepřételstuím,
které hraničilo až s ohrožením mého žiuota. Snažil jsem se
tehdy a od té doby stále, pochopit jejich způsob reagouání a
nezazlíuejte mi, použíuám-li dnešní příležitosti k tomu, abych
ueřejně poděkoual těm, kdož této mesoué psychóze
nepodlehli, kdož se postauili na mou ochranu nebo alespoň
zaujali neutrální postoj uůči mně a abych prohlásil, že jsem ue
suém srdci překonal nenáuist uůči těm, kdož k palčiué křiudě
na mně spáchané, přidáuaii ještě ránu sué nenáuisti.
Mluuím o tom proto, abych naznačil, jak snadné je být
nesprauedliuý a abych podtrhl sué poznání, že tolerance,
jeden z předpokladů důstojného uztahu mezi lidmi, musí začít
u nás samých, u našeho uědomého odhodlání, uuést je do
našeho žiuota jako léčiuý prostředek, který má uytuořit
konečně lepší morální atmosféru pro žiuot našich dětí a těch,
kdož přijdou po nich.
Cely suět upírá oči na naši zemi, na obrodné síly, které u
sobě našla naše reuoluce. Jsem naplněn blažiuou důuěrou,
které mne odškodňuje za mnoho zlého, co jsem prožil. Že my,
kteří dnes žijeme, máme morální předpoklady pro to, abychom
uytuořili lidsky důstojné společenstuí suobodných lidí, které
by mělo uznání a úctu ušech slušných lidí naší planety. Práuě
my, kteří jsme tolik zkusili, bychom měli patřit mezi průkopníky
a garanty této cesty.
U tomto duchu uás, s nimiž jsem na kusu žiuota sdílel společný
osud, srdečně pozdrauuji a přeji uašemu sněmouání hodně
zdaru.

Uážené shromáždění.
Omluute mne prosím, že jsem nemohl z časouých důuodů
uyhouět pozuání pořadatelů uaší schůze, které mi bylo
tlumočeno na poslední chuíli a že na žádost suého přítele, dr.
Uáclaua Palečka obracím se k uém těmito řádky.
Přiznáuám se, že je nepíši bez uáhání, které uyplýuá z
toho, že neznám účel uaší schůze a které se projeuuje také u
tom, že jsem se dostal do rozpaků, když jsem měl do záhlauí
těchto řádků napsat oslouení.
fičkoliu je mezi uémi řada mých přátel, nemohl jsem
napsat uážení přátelé, protože u oněch dobách, kdy jsme
sdíleli společný osud, uětšina z uás nechtěla býti mými přáteli.
Spíše naopak. Rčkoliu je mezi uámi jisté řada mých soudruhů a
soudružek, nemohu tak oslouit celé shromáždění, jehož část
by si snad nepřála být tak oslouena.
fl říci konuenční " paní a pénoué" se mi nezdálo uhodné,
protože to uytuáří odstup clzoty, který není na místě mezi
lidmi, jež kdysi po léta srounáual a sbližoual muklouský úbor a
uše trpké a ponižující, co s tím souuisí.
Spojuje nás uzpomínka na otřesnou zkušenost našeho
žiuota, která sežrala nenahraditelnou řadu let a dušeuně i
tělesně nás poznamenala do konce našich dní.
Nechci být neskromný a udílet uám rady. Chci se pouze
pokusit podělit se s uámi několika úuahami, jimiž jsem si sám
pro sebe chtěl najít uztah k oněm letům křičících
nesprauedlností. fino- je naprosto opráuněný požadauek, aby
ušechny akty nesprauedlností byly napraueny a aby tl, kdož je
páchali porušouáním platných zákonů a základních zásad
lidskosti, byli potrestáni.
Je opráuněný požadauek, aby osoby , které se na těchto
činech uýznečně podílely, zejména u orgánech bezpečnosti a
justice, odešly z ueřejného žiuota, i když jim nebudou moci
být dokázány konkrétní případy porušení základních zásad
sprauedlnostl a lidskosti.
Kdykoliu přemýšlím o uěcl dál, uynořuje se mi otázka, zda U Praze, dne 31.března 1968
Eduard Goldstiicker
je možno úplně odčinit utrpěnou křiudu, zdaje možno zahladit
pocit ponížení. Uždy znouu docházím k názoru, že to nelze.
Člouěku uuězněnému lze urátit suobodu, lze oduolat obuinění
uznesené proti němu, lze mu urátit ušechna občanská práua,
lze jej hmotně odškodnit, ale již nikdy nelze beze stopy Poznámka Oty Rambouska:
2a dokonalou přesnost neručím. Dopis, čtený na ustauující
zahladit jizuu po ráně, kterou utrpěla lidská důstojnost.
fl přece lidé uždy znouu usilují práuě o tuto nemožnost. schůzi K-231, dne 31.března 1968 na Žofíně, byl mnohde
Uím to. Mluuím z ulastní zkušenosti. Nejčastěji se domníuají, přerišouán potleskem a tak Interpretace byla nejasná.

3

A co federace,?
V ladim ír V alenta
U kuětnouém Kačku redakce uuedla článek " Riešit
českoslouenské uztahy". Autor článku dr. Emil Uidra se dotýká
nejcltliuějšího neruu: Píše o nesjednotitelnosti českého a
slouenského národa.
Od mládí jsem měl příležitost nauštěuouat Slouensko a, budiž
mi to prominuto, nebylo to pro mne nic jiného než co byly jiné
kraje mojí ulasti. Ale hleuně jsem poznáuel Slouensko z oken
cely u Leopoldouě, jako mnoho z nás, kdo jsme sdruženi u K231. A opět to nebylo jiné než 11 historické země " z póza
ostnatých drátů u Jáchymouě nebo na Příbrami.
Českoslouensko uzniklo jako stát na základě spojení duou
slouanských národů, kterým u Rakousko-Uhersku nebyla
přiznáuána rounopráunost. Hrozila jak germanisace, tak totální
macfarisace.
Ekonomicky spojení zemí Českého králoustuí se Slouenskem
nedáualo před sedmdesáti lety mnoho smyslu. Od té doby oba
národy do ekonomické integrace mnoho inuestoualy. A u
budoucnu budou mít plné ruce práce, aby suoji ekonomickou
strukturu udržely nad uodou.
Souhlasím s Ferdinandem Peroutkou, že se po prué suětoué
uélce českoslouenští politici dopustili ueliké chyby, když
odstauili na uedlejší kolej Hlinku, který uítal českoslouenskou
suobodu. Důsledkem jeho zatrpklosti a neschopnosti obou
stran nalézti společné uýchodlsko, nakonec bylo, že po
Hlinkouě smrti dědici jeho hnutí padli do hitlerouské náruče.
Neuěřím, že to byl také Hlinkůu cíl.
Ale nebyli to Češi, ale Slouáci, stoupenci a žáci TGM- sám
Masaryk o sobě uždy mluuil jako o Slouáku rozeném na
morauskoslouenském pomezí- kteří přišli do pruního odboje s
Ideou českoslouenského národa, protože se obáuali, že by
slouenský národ sám nepřežil. A dnes, tak jako Češi, i Slouáci
bojují za demokracii, k níž jediné školení jim poskytla
Masarykoua republika.Není tedy lepší konečně udělat tečku za
minulostí, kde nedorozumění uznikla spíše z motiuu
nerealisouatelných Ideálů než ze zlé uůle ?
Pamatuji se na celou řadu statečných Slouáků, které jsem
měl rád tak, jako jsem měl rád sué české spoluuězně a
spolubojouníky, i když někteří z nich stáli na posicích dr.
Uidry. Když šlo o naši bezpečnost, zdrauí a i o žiuot, strašidlo
šouinistické minulosti mezi námi nestálo.
My si myslíme, že kdyby nebylo Českoslouenské republiky,
kterou ue druhé suětoué uálce usechny uítězné uelmoci uznaly
jako suého spojence, slouenští komunisté by byli dáuno
Slouensko zatáhli do mnohem suízelnějšího suazku s SSSR.
Třeba jako nějakou Autonomní Slouenskou SSR.
Spíše do historie, než do politiky, patří pittsburgské dohoda.
Dějinný uýuoj nepokračuje ue směru českoslouenské národní
jednoty, ale realisuje se českoslouenské federální republika. I
když se tak děje u nepřijatelných poměrech souětské
okupace, nikdo dnes o nezbytnosti federatiuního uspořádání
republiky nepochybuje a neodporuje enistenci samostatného
slouenského národa u dnešním Českoslouensku.
Mohl bych se pustit do historické diskuse s dr. Uidrou a
uyuracet jeho argumenty suými. Ale není lepší to konečně
ponechat historikům a neulačet minulost po ulici ? 2 toho
nemohou ani Češi a Slouáci mít nějaký užitek.
Jakkoli jsme kritičtí k mnohému, co souuisí s činností
presidenta Beneše od r. 1938 až do jeho smrti u r. 1948, nikdy
nemůžeme přijmout uýmluuy a žaloby těch, kteří Hitleroui
přihráuali, nebo těch, kteří je chtějí omluuit.
Dr. Uidra kritisuje přímo I naše jednání u r. 1968 a popraudě
mi není jasné o čem mluuí. Měl bych to rád uysuětleno.
Ale i bez tohoto objasnění je důležité připomenout základní
takticko- politický
rozpor té doby, který usnadnil
brežněuouskou okupaci: zatímco u českých zemích se

akceitoual boj za demokracii, Husák pod pláštíkem požadauku
federalisace společné úsilí o občanské osuobození oslaboual
práuě u té nejkritičtější chuíli. Tak se to jeuí aspoň nám
Čechům.
I když uznáuáme federalisaci jako samozřejmost, už
duak'át u dějinách Českoslouenské republiky politická
demagogie s touto otázkou uurhla jak Čechy tak i Slouéky do
temnot cizí tyranie. Přitom uždy, jak u r. 1939, tak u r. 1968,
jsme byli na cestě k politické federaci Slouenska s českými
zeměmi. A nikdo se proti tomu nestauěl. To se již nikdy nesmí
opakouat. Nikdo z nás nechce opět čekat duacet let na další
kudlu do zad.
Říkám to a neuěřím, že uětšina Slouáků, českoslouenských
občaiů, je proti republice. Proto také neuidím důuodu, aby byla
rozuiřouána teto otázka u budoucnosti až budeme na cestě k
českoslouenské demokratické obrodě.
Na druhé straně, oušem, nejsem ochoten akceptouat
českoslouenský stát, který by byl nějakým žalářem
slouenského národa.^
Práuě proto i my Češi musíme usilouně pracouat na tom, aby
u rámci demokratického státu republiky federální systém byl
jedním z jejích základních kamenů. Je to , oušem , možné i bez
toho, že bychom Slouákům unucouali českou gramatiku,
ochrana české a slouenské řeči a kultury je přednostní a
politické a ekonomické zájmy jsou společné.
Ue suobodné Europě tyto národní a kulturní problémy ještě
uíce uzrostou a Češi i Slouáci udělají nejlépe, když jim budou
čelit
společně.
Nauíc
spojená
Europa,
zdůrazňující
ekonomickou podstatu suého spojenectuí, bude mít malé
pochopení pro státní atomlsaci.
Jestli se tedy těm, kterým se republika nelíbí, podaří tuto
loďku rozlomit u půli, pak je ujišíuji, že doplauou leda do
Buda oešti. Ano, říkám to také proto, že u takouém případě i
otázka
české státní enlstence bude značně pochybná.
Historie by nás už měla dostatečně poučit, že k ochraně státní
nezájíslosti bude třeba každého Čecha i Slouáka a že bez
jejich státní jednoty možná nebudou schopni jako stát
eKistouat ani Češi, natož Slouáci.
Kdykoli přemýšlím o těchto otázkách, napadá mne, že my
Češi jsme měli uždy pocit odpouědnosti za osud slouenského
národa. Naše přesuědčení, že by na tom nebyli tak dobře, jak
si to separatisté předstauují, nás uedlo k tomu, že jsme nikdy
neříkali: "Tak ař jdou, kam chtějí."
Není úkolem předeuším káduěstějednatřicátníků a i ušech
ostatních, co jsme u enilu a říkáme si, jak chceme, konečně se
dát ra rozumnou a sprauedliuou střední cestu ? Zdá se mi, že
práuě naše osobní žiuotní zkušenost nám ukládá, abychom
přispěli k překlenutí propasti
Co Slouákům nemůže dát Českoslouenské republika a co jim
dá Slouenský Stát ? Nikoli uýtky z minulosti, ale konkrétní
otázky společné budoucnosti by měly být na programu
diskuse. Českoslouensko není Israel a Slouáci nejsou
českoslouenští Palestinci, abychom jen bezmocně méuli rukou
nad neřešitelným problémem.
Oceňuji uystoupení dr. Uidry, jakkoli záporně se k jeho
uýuodům stauím, protože měl oduahu se obrátit k těm, od nichž
jistě neočekáual souhlas.
Ale možné, že je to práuě signál, že i on očekáuá, že se
najde přijatelná dohoda.
Je na čase, abychom zde u ewilu se pokusili hledat
uýchodisko, které nám stíny minulosti zatemňují.
Federace je ulastně něco nouého, co dosud nebylo
uystaueno demokratickému pouětří. Jistě si zaslouží naší
pozornosti dříue, než budeme souhlasit s položením
dynamltoué nálože do základu Českoslouenské republiky.
31. Lili. 1989
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O prava

O ta R a m b o u se k ,
Kázeňský rád u nápraunách EmUé, resp. jeho paragraf 17
( jeden z posledních ) říká, že " odsouzený má práuo ústně
nebo písemně přednášet sué stížnosti."
Na rozdíl od náprauen a kázeňských řádů , které měly
paragrafy, a na rozdíl od USA, které mají zase Blil of Rights,
Káčko má Prauidla. fl sice ediční politiky. Hned pruní prauidlo
prauí, že " každý politický uězeň má práuo promluuit k ostat
ním politickým uězňúm."( kuětnoué číslo K-231, str.14, článek
Emila Uidry " Riešit českoslouenské uztahy ," řádek 12-14).
Použíuám tedy pruního prauidla, abych uuedl dotyčný
článek Emila Uidry ( a redakce ) na prauou míru; a to ue duou
bodech:
Emil Uidra se zúčastnil už předporad při ustauouání Klubu
231 a i u neděli 31.března 1968 na Éofíně o něm mluuí ČTK jako o
" zástupci Slouáků." U préuoplatných uolbách prozatímního
ÚU. K 231 byl Uidra zuolen do předsednictua společně s dr.
U.Palečkem, dr. J.Šmídem a dr. J.Kouařouicem. Funkce místo
předsedy nebyla nikdy ustauena.
K tomu nauíc, dr. Emil Uidra krátce po zuolení resignoual s
tím, že " na Slouensku bude založena nezáuislá organisace
politických uězňú, Spoločnosf pre l‘udská práua." Je tedy
prauda, že je dnes mezi námi u enilu, ale není praude, že je
" jedním z několika členů půuodního Ústředního uýboru
K—231."
K samotnému článku Emila Uidry chci podotknout, že K-231
byl a zůstáué
organizací sdružující býualé
uězně
komunistického režimu bez rozdílu politické příslušnosti,
náboženského uyznání či národnosti.
Pokud jde o problém soužití našich národů, ( je-li uůbec
jaký ), řeší ho uyčerpáuajícím způsobem Rada suobodného
Ceskoslouenska.
Stojí za zmínku, že někteří členoué jak půuodního, tak í
dnešního uedení K-231 jsou zároueň členy Zastupitelstua RSČ.

J líe š lt československé yxia h xj
Vvexa ÍLoubihová

U zmienenom článku rozdáuá pán Uidra škrobeným jazykom
gene^alizujúce nálepky tak jednostrano , že je to fažko
stráuif.
Nemiením polemizouaf so ušetkýmí jeho frézami lebo mi
úrouňou silno pripomínajú obsah uyčítajúcého listu " roduuerných " krájenou, ktorý som našla medzi gratuláciamí k
suatbe s mojim uyuoleným Pražákom.
Zato dobré uiem z osobnej 20ročnej skúsenosti, že nie
každý "Čížek" tahá preč od Říma, skór preč od komunizmu a
ueru sme nikdy nenarazili u našich debatách na problém
"historicity" či pokorenia
Slouenske Čechmi. Rni rozdiel
materských jazykou a prostredie Bratislauy či Prahy kde sme
uyrástali nám uóbec neuadí 8 uel'mi dobré si rozumieme keď si
dodnes pouieme " já fa lubím" či " mám Tě rád ".
Takže skutočný žiuot dokazuje, že rozumní ludia móžu
prežíuaf i ten najužší l’údský suázok bez ohladu na etnický
póuod, u našom případe ták blízký.
flko malicherné sa jauí také rýpanie tuná u New Vorku, u
tejto metropoli Bábela jazykou. Z toho móže maf radosf len tá
určitá spoločnosf doma, či pod uedením Nouotného alebo
Husáka.
Preto bysom pre riešenie týchto našich uzfahou
doporučouala len uiac uzájomnej tolerancie a respektu.
Preslaňme zohrieuaf staré kyslosti, ktoré nás len rozděl'ujú;
a to platí pre obe strany, lebo i "malý český člouěk 11 dokáže
být škodaradostným šouinistom.
Myslíme na budoucnost s rozumom. Kedže i Frencúzsko s
Německom dokázaly zahrabat historická uálečnú sekeru, prečo
nie aj Slouáci s Čechmi? Postačí k tomu len trocha dobrej uóle.
fl preto si želám a dúfám že preuládne aj u nás až sa
dočkáme ulastního štětu, oslobodeného od ušetkých " ismů",
či uo federatíunej či kantonálnej formě ako Šuajcarsko, kde
pokojné nažíuajú hned 4 rozdielné etnické celky !

Jesté jedinou 'Em il V íd ra
...Pokial1 ide o moju funkciu u K 231, bol som skutočne
podpredsedom. Na fotografii zo Slouanskeho ostroua sedím
uedTa předsedu na jeho uýsloune formulouaný pokyn, abych
zaujal miesto podpredsedu. Okrem toho som u ústředí u Prahe
namíesto předsedu předsedal asi duakrát, ďalej chodil som zo
začiatku dosf často na schodzky ústredia, a členstua som sa
neuzdal ani po zeložaní Slouenskej organizacie na ochranu
Tudských práu. Založeniu k 231 u Bratislaue akýmisi generálmi
a ich tajuplným a stálým tieňom z redakcie Praudy - a aj za
údajnej pomoci českých muklou- som znemožnil so
zdóuodnením, že sice si K 231 možu založif aj sami, ale už inénoué - pretože ja som podpredsedom póuodneho.
Isteže, Rambouska, Brodského a Hejla moja káčkouá
eHÍstencía stále dráždila, hocí Brodský ( pánboh ho osláu ) len
mňa - jako prueho- po jeho útěku z domu ue Uíedni nauštíuil a
nahouóral k spoluprácí. Uo suojom Ríešení Gama mí zapřel
potom aj účast na Slouanskom ostroue, a ako zástupcou zo
Slouenska uuádzal len spomínaných generálou
ktorímímochodom- po '68 mňa a celú našu organízaciu zhadzouali u
nouinéch na uatlkanských špionou.
Po 20 rokou sú mi tieto ueci už ceikom muzeálně a
irreleuantné, lebo dnes ma zaujima už len českoslouenské
budúcnosf- pre riešenie ktorej pouažujem za jedine
kompetentných už len českých a slouenských muklou.

Ostatných- a ich enilouý štyl a ciel'- pouažujem tiež už len za
muzealných, a teda i za příliš nebezpečných.
Pokial' ide o prof. Nigrina, bol jediným profesorem, s ktorým
som sa znášal , ktorý mel k nám slouenským- najma sociálně
slabým- študentom, najuprimnejší uzfah. K 231 maže byf
truale hrdým naňho, i na jeho pamiatku.
S tirážou K 231 bych rád súhlasil, i kecf už nie som ani bych
už nechcel byf členom K 231. Mój dóuod sa dá úprimne uyjadrif
úprauou Tuojho citátu, že chcem písef " o žiuem problému ",
aby som uyprouokoual medzi muklami debaty, "které jsou
uždycky uítané". Ja som totiž presuedčeny, že u enile sa s
českoslouenskou problematikou nikto nezaoberá seriozně,
najma
nikto
nazohl’adňuje
noué
slouenské národně
sebauedomie, takže jakékoTuek naoktrojouanie tejto tak
žalostné stroskotanej českoslouenskosti u hociakej podobě,
by mohlo byf skutočne tragickým prekuapením nás ušetkých.
Doma- na Slouensku- sa problém uei'mi ožiuuje, ale t.č.
uydiskutouáuaf nedá. Preto keby sme diskutouali my- a my by
sme přišli aj k nejakemu záueru, uchránili by sme jak
slouenský tak český domou od zbytočných budúcich
rozbrojou, keď nie ešte od horšieho. Teda naše debaty by
mohli maf hodnotu skutočne ulasteneckú.
Rk by preto " debatouanie " podpořili aj moje měno u tiráži,
nemal bych nič proti němu.
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OrweíLův rok,
'Jaroslav Švestka
Někdy u létě roku 1984 urétilo zépadoněmecká ale uelice mně na něm záleželo, měl to být můj poslední
pošta
( proslulé
suou
pečliuostí ) dopis
z literární tewt. Z obauy o zachouání jsem psal s řadou kopií a
Českoslouenska
obélka bylo potrhaná a adresa ukládal je u přátel i známých, i jinde, a také posílal jako běžné
nečitelná. Dopis byl o republice u příslušné lhůtě dopisy poštou do Německé spolkoué republiky,příteli, který,
oteuřen a uunitř nalezen strojopis protistátního a jak j'nak, ilegálně uyemigroual.
protisocialistického obsahu. Případu se ujala Státní
fl nyní, prosím, má slouo doc.dr.Kola: Je to člouěk,
bezpečnost ( rouněž proslulá pečliuostí, byf i jiného
druhu ), která u krátké době uypátrala pachatele. Byl který ue funkci soudního znalce uypracoual celou
jím Jaroslau
Šuestka,
pouoláním
lesní dělník, řadu posudků no tak zuanou protisocialistickou
literaturu. Jeho zásluhou putouola celá řada českých
bydlištěm u Protiuíně u jižních Čechách.
Tímto poněkud bizarním způsobem začal případ spisDuatelů do uězení.
Obecným znakem české neoficiální literatury a tohoto tewtu
"Onvellůu rokD , který pak pokračoual odsouzením
Jaroslaua Šuestky, jeho propuštěním u čerunu 1987 o zuláště je skutečnost, že uěnují neobuyklou pozornost Státní
konečně jeho emigrací do Kanady. Šuestkoui patří bezpečnosti, státním a stranickým předstauitelům ČSSR a SSSR
zřejmě podiuný primát : je pruní český autor, který s cílem diskreditouat státní, stranický a bezpečnostní aparát.
objektiuně
ewistujících
negatiuních
jeuů,
byl odsouzen o uězněn nikoli za publikouané dílo (af Některých
už sebeprotisocialističtějšího obsahu), nýbrž za nahromaděných a neuyřešených problémů demagogicky autor
pouhý rukopis, který nikdy nečetl nikdo, uijjma hrstku zneužíuá k ueřejnému útoku proti socialistické společnosti a
nejbližších přátel. Místo dalšího pouídám dejme teď sué protisocialistické zaměření netají, s nadějí, že tato
slouo čtyřem zcela rozdílným komentátorům. Pruní uýpojěď je suědectuím a může mít jakousi cenu u době
pozdější. Často použíuá i zdánliuě nepolitických prostředků,
bude Daniel Hauránek z Norimberka, kterému J.Š.
posílal po částech suůj rukopis. Jeho adresa na jako je černý humor, cynický posměch, ironizouání
potrhané obálce způsobila, že německá pošta urátila společenských hodnot. Terčem zlých pošklebků se může stát
prezident republiky, tajemník ÚU KSSS i člouěk, který se
rukopis Oruielloua roku do rukou českoslouenské
státn í bezpečnosti. Pak krátce promluuí Šuestka, po nestará jen o sebe, ale má zájem o dobro druhých lidí.
něm soudní znalec doc.dr.Miroslau Kala CSc z Ironizuje se zájem o práci, láska, rodina, uztah mezi rodiči a
uniuersity Palackého u Olomouci o nakonec-George dětmi. Jako cosi nemoderního a "dogmatického" má působit
každý projeu socialistického ulastenectuí a zejména pak
Orivell.
třídního reuolučního internacionalismu. Čtenářům se má
Mluuí Daniel Hauránek :
usugerouat morbidní pohled na žiuot, na jeho smysl, na
Západoněmecký týdeník "Stern" otiskl u říjnu '83, u čísle 42, člouěka. Tent uzbuzuje skepsi, pocity bezuýchodnosti a
obsáhlou reportáž o žiuotě a díle anglického spisouatele frustrace ze ušeobecné společenské "krize socialismu", a u
George Onuella. Materiál načesouaný k nadcházejícímu tomto případě je ušemu dáuána kuaziumělecká podoba.
Předložený tent byl inspirouán literaturou uydáuanou
"orwellouskému" roku 1984.Reportáž jsem uytrhl, přeložil do
češtiny a poslal do Protiuína, netuše, co bude následouat. Na nelegálně. Rutor sám uuádí, že byl napojen na koloběh
základě tohoto materiálu dospěl přítel Šuestka k rozhodnutí samizdatů. Inspirouala ho také Hauloua "Audience " i "Moc
napsat jakousi kroniku roku 1984. Srounat Orwellouu uarounou bezmocných ", Šimečkouo " Obnouení pořádku ", Mlynářouo
uizi, román " 1984", s realitou dnešní ČSSR. Což by mu možná i dílo " Mráz přichází z Kremlu ", Solženicyn, Kohák a předeuším
prošlo, pokud by psal do šuplíku či dáual číst jen nejbližším Škuo^eckého "Mirékl" a "Příběh inženýra lidských duší". S
E.Kohákem přímo souuisí to, že jsou uěci, pro které stojí za to
přátelům.
Začátkem roku '84 začala pošta doručouat na moji trpět. K těm patří ušechno, co u nás zachouáuá suobodné
norimberskou adresu tent, který posléze zachytila StB. To ale lidi,a každý protest proti lži, rozšiřouání neusměrněných
tiskouin, zachouání styku s našim neobsaditelným, územím
předbíhám. Nejlépe když podá suědectuí Jaroslau Šuestka:
"Během let jsem se pokoušel o literární tuorbu. U minulém
Čechy a Slouáky u zahraničí, je nutný. A dále je spojuje
roce /1983 /jsem se uzhledem k letopočtu stále uracel ke myšlenka, že je třeba stéle připomínat sobě, režimu i suětu, ze
duěma knihám George Orwelle -"1984" a "flnimal Farm". dnešní stau nepouažují za trualý. Je třeba režim ušemožně
Obdiuuji autorouu schopnost definouat budoucnost, indukouat držet pod lupou suětoué pozornosti.
0 literární úrouni byla již zmínka u předešlé odpouědi. A
obecnosti. Rozhodl jsem se jaksi nepřímo Oruiella komentouet.
U prosinci ’83 jsem začal pracouat na tewtu s titulem "Oruiellůu konečně zda může být publikouén. Po úprauě může, u
rok". Měla to být jakési kronika kalendářního roku 1984, každý eHilouých časopisech předeuším a po určitém přepracouání i u
měsíc jedna kapitola. Uycházel jsem z ulastní genese, ze ewilouých nakladatelstuích.
zážitků a příhod suých známých, sousedů, spolupracouníků a
R nyní G.Onvell :
přátel, z informací komunikačních medií tuzemských i
Na moderních diktaturách je strašné to, že pro ně
cizozemských. Usiloual jsem o maHimální autenticitu, fakta
jsem si pokud uůbec možno ouěřouel, bránil jsem se prázdné neewistuje naprosto žádný precedens. Jejich konec nelze
fabulaci, llznikalo cosi z pomezí beletrie a literatury faktu. 0 předuídat. U minulosti lidé dříue nebo později surhli každou
literárních kualitéch tohoto tewtu nejsem příliš přesuedčen, šlo tyrarii, opírajíce se o "lidskou přirozenost", která suou
o pruní uerzi, na které by ještě jistě bylo nutné hodně podstatou toužila po suobodě. Jenomže my naprosto
pracouat. Nechal jsem se uést jen tím, co se mému morálnímu nemůžeme s jistotou říci, že "lidská přirozenost" je
a mraunímu kodewu jeuí jako prauda. Nechtěl jsem líčit suět, a konstantní. Uypěstouat lidské plemeno, které si nebude přát
dokonce ani socialismus ještě horší,než jsou. Psal jsem z suobodu, je třeba zrouna tak možné jako uypěstouat plemeno
protestu, psaní mně přinášelo pocit hluboké unitřní úleuy, bezrohých krau. Inkuizice ztroskotala. Jenže inkuizice neměla
zbauoual jsem se tím pocitu žiuota u hanbě, fi zcela jsem si k dispozici prostředky moderního státu. Rádio, cenzura
tištěného sloua, standartizouané uýchoua a tajné policie
uuědomoual možná rizika.
Neměl jsem konkrétní předstauu, co s tentem po dopsání, ušechno změnily. Masouá sugesce se za posledních duacet let
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uyuinula ne uědu a my zatím nevíme, jak bude úspěšná.

fl teď konečně krátká ukázko ze samotného
Šuestkouo textu. Jsou to mimochodem práuě ty
stránky, které^ tehdy u roce 1984 urátilo německá
pošto zpět do Českoslouensko. Ukázku otiskujeme se
suolenřm autora a Sixty-Eight Publishers.
r

Únor
U rozuinutém reálném socialismu je únor pruním z trojice
velkých oslavných měsíců. Druhým je samozřejmě květen hned
z celé řady důuodů a pak až listopad, ue kterém je oslauouána
DŘSR / Uelká říjnouá socialistická reuoluce /. To je takouá
specialita nejen kalendářová...Jako by tím byla předznamenána
relace asijského času.
Pochopitelně a přirozeně že i ostatní měsíce jsou všelijak
uýznemouě exploatovány - březen je Měsícem knihy, duben
byl patronován přes bezpečnou dopravu, v odkoroptuouané a
odzajícované krajině vládne i měsíc myslivosti. Od pod
statného slova myslivost, ne od slova mysleti! Jistě jsou ještě
nějaké jiné měsíce, kdo ví. Jsou ovšem také ještě dny, těch je
však tolik, že jen stručně komentovaný výčet by mohl být
tématem samostatného spisu, fl dnů významuplných přibývá.
Třeba i StB /Státní bezpečnost / jednou zajisté zaslouženě
bude oslavovat nějaký ten Den pokrokového šmírování.
U únoru prudce roste heslovitost, vlajko vitost i
shromažďouanost. R všude, na prostranstvích veřejných i za
výklady obchodů, na pracovištích i ve školách a úřadech se
objevuje fotografie zřejmě nejsocialističtější. Je na ní vidět
Klement Gottwald u mikrofonu, v Clementisově beranici.
Předloha donekonečna reprodukovaného snímku byla pořízena
v roce '48, v Praze na Staroměstském náměstí, na balkóně
paláce Kinských. U okamžiku expozice výchozí ideologické
suroviny stál vedle dementis v Gottwaldově klobouku. On
tehdy jaksi dělnický vůdce nechtěl řečnit k masám v
buržoasním klobouku, který nosil. Tak si dva komunisté
vyměnili pokrývky hlavy, tak se odívání stalo součástí
komunistické Ideologie. Půjčené odívání, to je nutné zdůraznit.
Jenže dementis byl později popraven v tragicky kabaretním
politickém procesu, fl první dělnický prezident přece nemůže
být na jedné fotografii s vyrobeným zrádcem I Tak nějací
retušéři, zajisté také komunisté, udělali z Clementise zeď s
omítkou tehdy ještě neoprýskanou a čistou. Autor tuto causu
pokládá za jednu z nejpřesvědčivějších ilustrací světa, v
němž píše. Stále ho děsí duše lidí, kteří kdesi na retušovacích
pultech vyrábějí pravdu podle dané předlohy...
Geniální cynik Orwell to věděl. Dopředu.
Zkrátka - únor je Ueliký únor.
Uyšel z papírnictví s krabičkou obsahující pásku do psacího
stroje. Na krabičce byl sice špatně vytištěný nápis "Černá"
, ale už několikrát se mu stalo, že takhle koupil pásku
modrou, kterou z důvodů ryze technických nemohl používat.
Otevřel kartónovou krabičku a skrze vnitřní celofánový obal si
ověřil barvu pásky. Ten den měl štěstí. Pustil cívku s páskou
do kapsy, kartónek převrátil v ruce. Mrzel ho ten zbytečně
spotřebovaný materiál...
Někdy před třemi lety napsal článek " Příklad obalů". Právě
na obalové technice se systematicky snažil dokázat
nesmyslné mrhání surovinami i energií - v rovině obecné i
konkrétní. Dal si záležet, aby zůstal v intencích hlásaného
socialismu. Poslal text do samotné Tvorby. Nic. Další kopii
poslal do týdeníku Mladý svět, redaktorovi Fraňkovi. Ten mu

článek vrátil s povšechně neurčitou odpovědí, nicméně nabídl
pomoc při snaze uplatnit článek v Hospodářských novinách.
Poté si autor vyměnil dopis s člověkem, erudovaným lesníkem,
který otiskl v měsíčníku Uěda a život velice přesný článek o
stavu socialistického lesa. Vysokoškolský profesor s tituly na
celý řádek už nebyl ani skeptický - byl to jen zoufalý
povzdech.
"Redakce Hospodářských novin si ode mne vyžádala článek
0 stavu našich lesů s naznačením možností k jeho změně.
Učinil jsem to, jak nejlépe jsem dovedl. To bylo před půl rokem.
Dnes už vím, že článek nevyjde. Jako občan státu jsem dostál
své povinnosti, fl nemaje moci, nemám ani viny."
Bylo mu starého pána líto. Naráz pochopil o celý schod více.
Příklad obalů také nemohl nikdy vyjít, protože znamenal jisté
hnutí, fl reálný socialismus je společností konzervovanou.
Zbývající kopie prostě vyhodil a začal se ještě více bát
marxistů.
Chodník i přilehlý trávník byly plné nedopalků z cigaret,
papírků i papírů, útržků fólií z umělých hmot, chuchvalců
poloshnilého listí, které spadalo, jak jinak, již v listopadu.
Uiděl úlomky nějakých latěk, rozšlapanou plechovou krabičku
od čaje, uiděl ještě mnoho jiného, dokonce i prezervativ, snad
nepoužitý. Uiděl nevýjimečný kolorit každého socialistického
města. Nikdy si na to nezvykl. Žil v odporném prostředí,
bolševickém biotopu.
Čtyři kroky zpět uviděl odpadkový koš. Krátil se. Odhodil
krabičku do koše, bezpečně zmizela v kulatém otvoru. Avšak
vzápětí ležela na asfaltu pod košem. Udiveně se nad koš
naklonil, uviděl zasuiněný asfalt pod ním. Podíval se ze strany.
Dno koše muselo odrezivět už dávno, zbyl jen svislý válec, ue
kterém fungovala gravitace jako kdekoliv jinde. Okouzleně si
prohlížel faktefakt komunistické vlády, byl přímo očarovaný.
K restauraci na protější straně náměstí šel skoro pozpátku,
stále se musel ohlížet.
"Hrdina naší doby I našeho socialistického umění je
uvědomělý, cílevědomý tvůrce, který uchopil do rukou sudbu
své přítomnosti i budoucnosti." Tak to napsal v RP / Rudém
právu / pod titul "Hrdinové práce hrdiny literatury " nějaký Jiří
Stáno.
Kdyby v té chvíli na zadnici-prdeli neseděl, určitě by na ni
padl. Jedl hovězí guláš, četl a kochal se. U nitru ho nadýmal
fakt, že af kácí dřevo sebevíc, nikdy se nestane Stanovým
hrdinou, že af mlátí do stroje sebevíc, neustanoví Stanova
hrdinu ani jako literární fikci. U životě takového hrdinu
nepoznal a když si o takovém někdy, buď ze zhůvěřilosti, nebo
nedopatřením četl, vždycky takový hrdina dělal dojem zběha z
panoptik8.
Četba tisku stranického, a to nejen Rudého práva, ale i
roztomilé ubreptané Tvorby a fetišisticky vážné Tribuny, byla
pravidelným doprovodem jeho ueřejného stravování. Ba někdy
1 tiskoviny v restauraci i drze kradl! Kolik zlodějů stranického
tisku asi tak existuje v celé ČSSR ?
Někdy měl nad těmito periodiky i pocit cudnosti - například
když v sobotu otevíral Tribunu, které chodila ve čtvrtek, a byl
prokazatelně prvním čtenářem. Byl tak čtenářem- deflorantem,
i když měl úplně jiné pocity než nad nově koupenou knihou.
Dojedl, dopil druhé pivo, zaplatil a ukradl Rudé právo. Krátil
se ke koši-nekoši odpadkovému. Rozložil RP na celý formát,
jsou to velkoplošné noviny. Stočil ho titulem ven a obrátil
záhlavím dolů, pietně upustil do koše. I RP projelo, ale bylo
uyšš', než byla výška někdejšího dna nad chodníkem. Devět
tučných, převrácených písmen trčelo do ulice.
Odchrchlal si, odplivl, odhodil nedopalek cigarety na chodník
a odešel o tom napsat.
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Vlečen pod Šibenici
Petr Romem
Odhalení Monumentu obětem komunismu bylo poznamenáno
ještě jednou, drobnější sice, ale milou událostí. K tomuto datu
politický uězeň padesátých let,
pod pseudonymem Petr
Roman, uydal suou knihu, nazuanou "Ulečen pod šibenici".
Úmyslně lehkým a uyprauěčským tonem sděluje zážitky tak
známé ušem, kteří prošil uězením u té době. Zatčení skupiny,
falešné obulnění, podstrčené "předměty doličné". U případě
jeho skupiny jsou to zbraně, "dodané" estébáky.
Rutor knihy se stáuá soukromým případem Oty Šllnga,
tenkrát obáuaného brněnského "mocipána", který sl s Petrem
uyřlzuje jeden starý účet.
Skupina šesti mladých lldí-tří děučat a tří chlapců - prochází
těžkými uýslechy. Podepsání protokolů dosloua uymlácená STB
- soud. Autor je odsouzen k trestu smrti. Čekání na oduolací
řízení prožíuá s hochy, jejichž rozsudek smrti byl již poturzen.
Čtenář se sejde se známými jmény bratrů Daňkouých, Franty
Boháče a jiných.

Č eský

šlechtic

Petr Roman popisuje jejich poslední chuíle - dokument, který
zatím chyběl u historii padesátých let.
Kniha je psána čistou češtinou. U nehledaných uětách
spíše bych řekla - z prostoru mezi řádky zazníuá nejen
krutost tehdejší doby a beznaděj národa, uydaného na pospas
nezauiněnému osudu, ale I touha mladého člouěka žít a přežít
miserii, do níž je uuržen.
[Jedoucím motiuem je uěrnost u přátelstuí - dosloua až za
hrob, láska k děučetl, které eutoroui pomohlo k útěku z
pruního uězení a snáší s ním i uězení druhé a důuěra u Boha
jediného "Pomocníka" u opuštěných hodinách čekání na smrt.
Je to kniha, kterou by si měli přečíst ušichni. Má každé
eniloué generaci co říci.
Stojí S 20.00 a je ji možno objednat na adrese K-231 ue
Scarborough. Rutor dáuá z každé prodané knihy S 5.00 ue
prospěch K-231.
Eda Ottouá.

F r a n t iš e k

Schtvarzenberg

V ladim ír 3Cabeš
Ue uellce pěkné úprauě a s poměrně malým počtem
tiskouých chyb uydal šuýcarský P0LVG0N PRESS knížku
uzpomínek jedné z nejuýraznějších osobností našeho enilu..
Jen krátkodobost polo-demokratické českoslouenské suobody
let 1945-1948 a jeho ulastní mladý uěk zabránily tomu, aby se
profesor Schwerzenberg stal klíčouou postauou unitřní
politiky; měl k tomu nejlepší předpoklady. Rodinnp tradice
uuědomělého ulastenectuí, hluboké uzdělání, opraudouá
lldouost, ale také mezinárodní zkušenost, diplomatický takt a u
neposlední řadě oušem též ryzí zuuk jeho jména ue uliuných
kruzích europských zemí jej téměř předurčoualy k uedoucímu
postauení.Překážkou mohla být jen snad nadměrná skromnost,
která uytuořila spolu s uyhraněnou rodouou hrdostí zuláštní, u
bažinách politiky ne uždy uýhodnou pouahouou směs.
Americký " kartůnista " Gary Trudeau se jednou uyjádřil,
že Spojené Státy jsou jediná země na suětě, kde nedostatek
prosazouání sama sebe je pouažouán za arogantní chouání.
Pisatel těchto řádek není obdiuouatelem pana Trudeau ( žádné
příbuzenstuí s kanadskými nositeli toho jména ), ale s onou
poznámkou musí souhlasit. Snad práuě tato americká ulastnost
byla u cestě
pronikauějšímu úspěchu Františka Schwarzenberga u jeho akademické karieře u Chicagu. Bohužel nelze
také opomenout fakt, že pro mnohé předstauitele enilu nebyl
český šlechtic representatiuní národní figurou - chyběla mu
přece ta zemitost, na níž jsou uybudouány
Kocourkou i
Huluátou...
Kniha o 250 stranách obsahuje jen čturtinu autentických
Schwarzenbergouých
tewtů, článků, projeuů a úuah,
roztroušených po různých pramenech. Tento díl předstauuje
nejhodnotnější část knihy, zajímá-lí se čtenář o intelektuelní
profil autora o jeho hluboce fundouanou historickou koncepci,
o jeho uztah k náboženstuí a hlauně o jeho lásku k pruní
republice, kterou nesdíleli ušichni jeho aristokratičtí
ursteuníci.
Zbytek knihy spočíuá na uyprauěčském umění Uladlmíra
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Škutiny a na jeho schopnosti užít se do starších i nouějších
dějů, ke kterým jeho generace už sotua měla přirozeně prožitý
poměr. Škutine douede sué hrdiny přiblížit a postauit do
spráuného suětla s tlumenou září, ne suatozéří. Podařilo se mu
uniknout pokušení, Schwarzenberga oslabit či dokonce ztratit
u oparu obdiuného zamlžení, které se kolem něj nutně uytuáří
při poslechu či četbě jeho duchaplných a jemnou, ale místy i
jadrnou češtinou uyjádřených postřehů. Skutina zůstal sám
sebou, pozorouatelem nesporně strženým uírem zašlých dob,
ale přece jen peuně zakotueným u dnešní aktualitě sué ulastní
skutečnosti.
Schwarzenbergouy uzpomínky nejsou jen osobním memoárem :jsou skutečně freskou českých dějin-a tužeb
posledního půl tisíceletí. Jeho předkoué byli úzce spjati s
časouými úseky národní sláuy i pokoření, s hnutím obro
zeneckým, s uytuořením pojmu českého státního práua jako
nosné základny boje za osuobození, a oušem též s rozmachem
pruní republiky a s dosažením jejího mezinárodního uznání. To
uše, a mnohem uíce, uychází úryukouitě najeuo u knize duou
autorů, které by bylo sotua možno pouažouat na pruní pohled
za paralelní osobnosti, fl přece uykonall spolu práci trualé
hodnoty a osuětlili jak doby, tak uýznamné muže a ženy, které
naše politika - a proto i dějepisectuí - někdy z neznalosti,
někdy záměrně přehlížely.
Snad by bylo radno doplnit tento posudek poznámkou, že
předluo Škutinoua uypréuění se zdá být často zbytečně
narušeno, ne-ll potrháno, krátkostí a úsečností jednotliuých
kapitol. Pedantický čtenář by si snad přál širší souuislosti a
delší uýklad. Koneckonců zde ale máme souhrn nesčetných
rozhouorů a nejrůznějších archiuních dokladů; jejich umělé
zace!ouání by asi zbauilo knihu jejího uelkého půuabu a onoho
kouz'a přirozené bezprostřednosti, která práuě uyznačuje
člouěka Františka Schwarzenberga.
Upřímný dík jemu i Uladimíru Škutinoui, že nám ušem
poskytli uzácný a dlouho postrádaný požitek.

Sochař Josef Randa z Winnipegu
autor sochy "Znouuukřižouaný" pro Památník obětem
komunismu, uyhrál soutěž na uytuoření sochy slauného
kanadského práuníka, pana MacLeana, dosud žijícího. Socha
má být dokončena příští rok a jest určena pro "Citizens Halí
of Farně" ue IDinnipegu- halu slauných a zasloužilých
kanadských postau. Blahopřejeme!
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KNIHV DO MUKLOUSKÉ DOMÁCNOSTI
Petr Roman: ULEČEh POD ŠIBENICI
Kniha- dokument, suědectuí a osobní drama člouěka,
který byl odsouzen k smrti komunistickým režimem. Pod
pseudonymem je známý politický uězeň padesátých let.
Cena $ 20.00
Otakar Štorch: OHRflDV B EHILV
Sbírka reflexiuní poesie je poznamenána duojí mezní
situací: prostředím táborů a něžníc padesátých let, a dnešním
pobytem ue šuédském exilu.
Cena $ 9.00
Pauel Kantorek: HISTORICKÉ 0KRMŽIKV
Noué kniha politických “cartoons" známého českého
satirika, dr. Kantorka, žijícího u kanadském Torontu.
Cena $ 14.00
Jaroslau Brodský: SOLUTION GRMfl
LJ českém originále dáuno rozebraná kniha generálního
tajemníka pražského K-231 , pouze u anglickém překladu.
Jedna z nejlepších knih o padesátých letech.
Cena $ 5.00
Božena Špačkouá: TRNITÁ CESTA
Sbírka lyricko-milostných ueršů exiloué autorky, žijící
střídané u Britské Kolumbii a u Brazílii.
Cena $ 5.50
Jiří Krupička: DOPIS Z RUSKA
Román známého nědce prof.dr. Krupičky, býualého
politického něžně, se odehráuá ue fascinujícím prostředí
mezinárodní konference.
Cena $ 15.00

ř

A
PAMÁTNÍK OBÉTEM KOMUNISMU NA POHLEDNICI

K-231 uydal bereunou pohlednici Památníku obětem
komunismu, odhaleného dne 2. čeruence 1989 na
Mosaryktoiunu, Scarborough, Ont., Kanada.
Pohlednice je kombinace tří fotografií, jedna ukazuje
celkouý areal, druhá je blízký záběr sochy a třetí je
detailní obrázek pamětní desky.
Jednu pohlednici na ukázku přikládáme do tohoto
čísla zdarma. Pokud se uám pohlednice líbí, objednejte
si další na adrese
K-231 , P.0. Box 2323, Postál
Station B, Scarborough, Ontario MIN 2E9.
Cena deseti pohlednic /účetně poštouného/ je 6.00
dolarů, cena 25 pohlednic /účetně poštouného/ je 11.00
dolarů. Organizacím při hromadné objednáuce ( 100 ks
nebo uíce ) poskytneme zuláštní sleuu.
Písemné objednáuky zašlete na adresu K-231,
telefonické objednáuky uečer na čísle 416-261-2365
/Ottoui/ nebo 416- 439-0584 /Otruboui/, nebo
kterémukoli členu K-231 u Torontu. Objednané
pohlednice zašleme co nejdříue.
Ukažme suětu, že komunistické zločiny nejsou
zapomenuty!
Rozešlete pohlednice Památníku obětem komunismu do
L celého suěta!
SJEZD SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE.
MRD30L0UIČNÍ VĚTŠINU
mají býnalí mukloué n noném
desitičlenném předsednictuu Cs. sociální demokracie, které
bylo zuoleno na jejím XHIII. sjezdu n Heidelberku ue dnech 9H.čeruna . Politickými uězni komunistického režimu byli
předseda strany dr. Karel Hrubý z Basileje, pruní
místopředseda prof. Jaroslau Krejčí z Lancasteru i tajemník
Jiří Loeuiy z UJuppertalu. Z delších členů předsednictna poznali
komunistické kriminály dr. Inan Pfaff z Heidelberku a Luduík
Kolín z Uídně; hospodář strany dr. Jaroslau Nedněd z Curychu
pamatuje nacistické koncentráky. Ucelku tedy šest z deseti
nedoucích sociálních demokratů sdílí muklonskou zkušenost.
(PL )

Jožka Pejskař: PRONÁSLEDOVANÍ VLASTENCI
Kniha- dokument o persekuci rakousko-uherské,
nacistické a komunistické. Teroru padesátých let je uěnouéno
skoro 200 stran.
Cena $ 15.00
Panel Jauor: CHLÉB PODANV HOSTU
Sbírka básní patrně nejuýznačnějšího
exilouého
básníka, uydaná n roce 1975 jako poslední suazek edice
Sklizeň suobodné tuorby. Ušechny uýtisky s autogramem
zemřelého autora.
Cena $ 3.00
Ušechny uuedené knihy si můžete objednat na adrese K-231,
P.0. Boh 2323, P.Stn. B.,Scarborough, Ont. MIN 2E9

"Je ště než došlo k hlaunímu líčení, můj próuník dostal osm let.

Pauel Kantorek: Historické okamžiky.
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S o r o k, gocCov

nazad,

V ladim ír V alenta
Nedáuno jsem dostal dopis z USR, poslaný přes redakci
REPORTÉRA u Curychu. Byl to uelmi stručný dopis. 2ačínal:
" Uážený pane Ualento-"
a následoual uýstřižek z mého článku u Reportéru
začínající takto: " Skoro čtyři sta let nazpět..." a pod ním
čtenářka připsala: " česky : Skoro před čtyřmi sty lety atd...
S úctou a srdečně..."
Uelmi jsem se zastyděl. Takouý rusismus...Tím spíše, že
jméno čtenářky mi bylo známé. Šlo nepochybně o příbuznou
mého spoluuězně, a připomenulo mi to jeho styl. Ihned jsem
odepsal.
" Uážená paní,
uřelý dík za dopis a uypeskouání. Kdybych neuiděl ten
uýstřižek, nikdy bych neuěřil, že jsem schopen takouou
zhouadilost napsat.
Kdysi dáuno, čtyřicet let nazpět, jsem seděl ue
uyšetřouací uazbě u Bartolomějské s Uaším strýcem Jiřím
Herbenem. Dodnes na něj uzpomínám. flle nikdy jsem se
nedozuěděl nic o jeho osudu. Byl to dobrý člouěk, který mnoho
pomohl moudrým slonem a jistě zabránil
leckterým
uyšetřouaným učinit chybný krok, t.j. aby nalítli na estébácké
finty při uýsleších. Tenkrát jsme na cele také pod jeho
uedením pěstouali hru “maso" ( asi neuíte, co to je : jeden se
ohne a druzí ho mlátí turdě do zadku až uhádne kdo to byl ),
což nás otužoualo proti estébáckým " nakládačkám " při
uýsleších. Prostě nás ta " hra" učila snášet bolest.
Ještě jednou dík.
S pozdrauem Uáš...
Dostal jsem brzo odpouěď:
" Jiří Herben je můj tatínek, nikoli strýc. Zemřel koncem
šedesátých let u Praze, bohužel na rakouinu plic- byl kuřákdua balíčky denně.
Po propuštění z Bartolomějské, pracoual jako lesní
dělník, pak u truhlárně u Praze. Myslím, že ho to moc netrápilo,

In

miloual lesy a fysickou práci. Spíš to trápilo maminku a mne,
měli ukrutně málo peněz- bohudíky jsem jim mohla pomáhatžiju už od 47 roku u USR..."
Jiří Herben zřejmě dlouho neseděl, snad pár týdnů nebo
měsíců, byl uinen jen tím, že měl známého bratra
šéfredaktorem Suobodného Sloua, luana Herbena, který byl
tenkrát již u enilu, a ještě známějšího otce, spisouatele Jana
Herbena, přítele TGM.
Rle i za tu krátkou chuíli Jiří Herben se stačil uepsat do
srdcí několika desítek uyšetřouanců, kteří byli nacpáni do
jedné cely s asi desíti slamníky, uíce by se jich tam neuešlotěch slamníků, uězňů bylo duakrát tolik- spali jsme po duou na
jednom slamníků. Bylo to tam jak na nádraží, každou chuíli
někdo odešel a už jsme ho nikdy neuiděli, a přišel zase nouý,
obyčejně uyděšený z pruních facek. Ušichni jsme jako já
procházeli šokem pruních dnů ue uězení. fl nad tím uším uládl
Jiří Herben, který tu byl seniorem už po několik měsíců a měl
rozunhu a jistě i jméno, kterému jsme mohli uěřit. Takouí lidé
byli pro nás darem, že jsme je u tu chuíli potkali.
Jiří Herben patřil do generace našich otců. Uelmi
nešťastné generace, které těžce zaplatila za sué radostné
mládí prožité u pruní republice, uěčným žalářem u nacismu a
komunismu a umírala u čase beznadějné perspektiuy do
budoucnosti.
Měl jsem ue uězení celou řadu starších přátel, kteří se
nedočkali dějinné satisfakce z blížícího se neoduratného
krachu bolšeuické paralysy a uždy na ně s lítostí uzpomínám,
kdykoli s nouou zpráuou o blížícím se konci tyranů si
uuědomuji, že naše ulast je blíže osuobození.
Pomník, který jsme postauili u Torontu, patří také Jiřímu
Herbenoui, který u krátké době jen prostým slouem a příkladem
zahnal děs z našich srdcí a uzamkl leckteré ústa, která by
jinak neprozřetelně promluuila. R prauděpodobně také zabránil,
aby desítky jiných nikdy neprošly zkouškou, jíž jsme byli my
uystaueni
14.UII. 1989.

m em o ríam

LILICH FRANTIŠEK
býualý politický uězeň, zemřel u
Českoslouensku dne 15. dubna 1989 ue uěku 81 let.

SOBClTKR JOSEF
býualý politický uězeň, zemřel
31.kuětna 1988 u Českoslouensku ue uěku 66 let.

ŠIMEK URCLRU
býualý politický uězeň z let 1961-68
(Ruzyň, Rtyně, Ostrou Jzemřel u Neretouicích ue uěku 59
let. Byl uedoucím skautské odbojoué skupiny.

HETEŠ JRROSLRU dlouholetý politický uězeň na Bytízu,
u Jáchymouě a u Leopoldouě, tragicky zahynul při auto
nehodě u Chicagu dne 27. kuětna 1989.Bylo mu necelých
59 let

TICHÝ MILOSLRU
býualý politický uězeň, zemřel u
Českoslouensku po těžké nemoci 27. kuětna 1989 ue uěku
62 let. Ue Stockholmu se u neděli 11. čeruna konala zádušní mše za zemřelého.
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ILMRN RRDEK
býualý politický uězeň na Bytízu,
zemřel u kuětnu 1989 u Zurichu, ue Šuýcarsku.

D ům otevřených čtveří
u Ottů

Zůstalo na mně napsat "Open House" 1.7.89 ue Scarborough.
Byla jsem prý jediná, kdo tam byl od začátku až do konce. To
je prauda - i můj muž byl doma jen část odpoledne, protože
doděláuali uěci na Maseryktoainu. Začalo to ulastně úuahou,
jak umožnit hostům, kteří přijedou na odhalení Monumentu, pár
hodin na klidné popouídání. Možnosti byly duě - buď najmout
sál, nebo udělat setkání soukromé. Nebyl problém zamluuit halu
učas, ale problém byl pro kolik lidí. Duacet, nebo stoduacet?
Naurhli jsme tedy uýboroué schůzi už někdy u dubnu, že
uděláme u nás "open house", aby lidé mohli přijít i odejít podle
jejich dalšího programu. Problém byl oušem s počasím, protože
jsme uíca počítali se zahradou, než s naším malým barákem.
Od začátku mi bylo jasné, že nemohu připrauit žádnou uelkou
hostinu - už proto, že jsem netušila, kolik hostů se sejde. A
tak uolba padla na guláš a klobásy na grillu. S gulášem přišla
pomoci Mirka Kůstkouá, která je enpert na ostré guláše. Uěrka
Rollerouá dodala duě bábouky, já nějaký ten záuin z domácích
zdrojů a - uanilkoué rohlíčky. Ty uzbudily hodně žertouných
úuah. Byla jsem u podezření, že jsou ještě od loňské
Barborky. Fakt je, že byly čerstué a přiuezla je Míla
Rychterouá z Cleuelandu. Rychle se uypařující zásobu piua
/bylo jaksepatří uedro/ pomohli u průběhu odpoledne doplnit
Otruboui, Lubor Hauel a Uláďa Diuiš, takže pohoštění bylo
ulastně zásluhou uíce lidí.
Ušechno začalo u sobotu brzy ráno, kdy náš synouec Martin
přijel z Oakuillu a pruní s čím pomohl bylo posekání tráuy. Dříue
to nebylo možné, elektrické kabely byly na Masaryktownu a
Fanouš je douezl domů až u pétek u noci. Později přišel Karel
Palát a Jirka Malysák. Pomohli se stoly a se židlemi, shrabali
tráuu a naložili piua a sodouky do objemných nádob s ledem.
Jirka Malysák pak začal uyřezáuat umělecké uzory do klobás
prý se lépe propekou i oku zalahodí. Zřejmě měl praudu podle
rychlosti, jak ubýualy. fl tak splnily suůj účel.
Naše zahrada ten den uiděla asi 110 lidí. Hosty z Uancouueru,
Calgary a LUinnipegu, z Chicaga, Wisconsinu, Arkansasu, z
Cleuelandu, New Vorku a okolí, Washingtonu D.C., Uermontu,
Montrealu, Ottawy, Marmory, z Českoslouenska, Šuýcar,
Francie a záp. Německa. Šuédsko bylo zastoupeno alespoň
telefonickým zauoláním a přáním úspěchů - jak u nás, tak
příštímu dni odhalení. R samozřejmě přátelé z Toronta a
Oakuillu. Rsi jsem na nějaké místo zapomněla - mám tu sobotu
trochu u mlze - bylo těch tuáří a dojmů přece jen moc.
Některá setkání přátel, kteří se neuiděli dobrých 30 let byla
uysloueně dojemná. Byli to uětšinou političtí uězni, kteří se
rozešli po amnestii u 60. roce anebo ještě u kriminále a jejich
cesty se od té doby nedotkly. Setkali se ušák i lidé, kteří se
znali jenom podle jmen - snad i ti si měli co říci.
Poslední hosté odcházeli kolem 10 hod. uečer. Snad je to
důkaz, že se setkání u nás líbilo a že přátelé byli spokojeni,
což bylo u úmyslu
Edy a Franty Ottouých.

SEZNAM DÁRCŮ PRO K-231
U DOBĚ OD 11. KUĚTNR DO 10. SRPNA 1989.
JMÉNO

STÁT

Rdamouá Jiřina
Bláha Jiří
Boubín Zdeněk
"CHJ"
Diuiš Uladimír
Dokoupil S.& M
Duořákouá Radka
Frýbort Milan
Jíša Josef
Johanouský Fr.
Kašíák Zdeněk
Kohout Petr
Kolesa Uern
Kuncíř Jan
Kůstka Jan
Leiner Zdeněk
Malysák Jiří
Mohyla E. & J.
Mrázouá Jarmila
Náprauník Jiří
Němeček Rudolf
Němeček Rudolf
Neznámí dárci
Neznámí dárci
Neznámý dárce
Otruba Z. & H.
Otta F. & E.
Palát Karel
Pol.uězeň Praha
Prušák Mirek
Rambousek Ota
Řehák Augustin
Řezníček luo
Roedling R. & L.
Rollerouá Uěra
Rydlo U. & D.
Schauerouá Uěra
Sekanina Zdeněk
Skoták Sláuek
Slauík Z. & D.
Staněk Jožka
Stehlík Milan
Stračouská Dáša
Šuihla Kuěta
Talský J. & J.
Uáclauík-Hlauatý
Uaďura M. & U.
Uréna Joe

USR
Kanada
Kanada
USR
Kanada
Kanada
USA
Kanada
Šuýcar.
Kanada
Rustral.
Kanada
Kanada
USR
Kanada
Francie
Kanada
Šuýcar.
Šuýcar.
Šuýcar.
Šuýcar.
Šuýcar.
Kanada
USR
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
ČSR
USR
USR
Kanada
USR
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Holand.
Kanada
Kanada
USR
Kanada
Anglie
Kanada
Kanada

OBNOS MÉNR ÚČEL
100.00
50.00
20.00
20.00
100.00
20.00
25.00
50.00
219.00
20.00
4.40
20.00
25.00
10.00
100.00
40.00
50.00
100.00
100.00
20.00
20.00
20.00
255.00
60.00
50.00
200.00
50.00
30.00
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
10.00
30.00
20.00
20.00
40.00
40.00
50.00
20.00
100.00
50.00
13.00
50.00
100.00
20.00
100.00

US
Kan
Kan
US
Kan
Kan
US
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
US
Kan
Kan
Kan
US
Kan
US
Kan
Kan
Kan
US
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
US
Kan
Kan
US
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
US
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan

Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
SP
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
CA
CA
Kfl
Cfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Cfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Cfl
Kfl
Kfl
Kfl
Cfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Cfl
Kfl
Kfl
Cfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl

Děkujeme usem přátelům za zaslané dary
a za podporu.
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PAMÁTNÍK

MONUMENT

PAMÁTNÍK

Rubrika “MONUMENT - PAMÁTNÍK" -- se objeuouala od podzimu
1987 prauidelně u každém čísle časopisu K-231 a informouala
naše čtenáře o postupném uýuinu dění kolem Památníku. Byla
uyhražená Uýboru pro uybudouání Monumentu a podle ušech
prauidel by měla skončit. K-231 se zhostil se ctí suého
předseuzatého úkolu - Monument byl na Českoslouenský den
na Masaryktoumu odhalen. Pamětní spis byl uytišten a
rozeslán, uyúčtouání je uuedeno u tomto uýtisku. Rubriku ušák
uzauírat nebudeme a ipokud budoii docházet ještě dopisy a
dary, určené pro Monument, budeme jí použíuat.
Dnes přinášíme jeden z dopisů, který došel před několika
dny z Českoslouenska:
Naši milí,
Kdybych dokázal psát na stroji ue stoje, psal bych tenhle
dopis ue stoji, kterému se uojensky říká "Pozor! K poctě
zbraň!". Za co, to budete dobře uědět. Jestliže dnes stojí
Památník, pak je to podle ušech informací, které jsem dostal,
předeuším a to bez ohledu na ušechny ty, kteří se toho také
zúčastnili a kterým samozřejmě patří náš uelký dík, zásluhou
malé skupinky lidi. fl proto si mne tedy předstauujte u té shora
zmíněné pozici "K poctě zbraň!" a nauíc u situaci, kdy neuím,
jakými slony /-bohužel jen a jen slouy-/ uám mám poděkouat
za nás za ušechny i ;za ty, kteří jsou teď u ués utěleni do
krásného rámce, zhotoueného préuě takouýn obětaucem.
jakým je Milan Haulín. Pomyslně uám ušem tisknu ruce, ty jistě
mozolnaté ruce, které dokázaly aby hmota nauěky mluuila.....
Podpis.
U Pamětním čísle jsme uypustili prauidelný seznam dárců u
době od ll.kuětna do 10. čeruence 1989. Pro úsporu místa jsme
jména zařadili do celkouého seznamu dárců a dodatečně je
uuádíme dnes pro uaši kontrolu:
Počáteční stau
k 11. kuětnu 1989.
Bernedič Jan
Bílá Hana
Bláha Jiří
Božek U.+ T.
ČsOL Anglie
Čs. sdruž. Manitoba
Duořák Jaroslau
Gruber L.
Hanuš G.+ M.
Hesoun Uáclau
Hrabík M.+ M.
Hyunar U.+ M.
Karbusický P.+ Z.
Kešfák Zdeněk
Krajan.uýbor Cleueland
Král Pauel
Krupička Jiří
Kučera John
Lang P.+ J.
Lat Emanuel
Liška U.+ R.
Máler Zdeněk
Matouš J.+ 1.
Matula František
Matys Dalibor
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$ CDN
24,434.70
Šuýcarsko
Kanada
Kanada
Kanada
Anglie
Kan
Z.Německo
Šuýcarsko
Kanada
USA
USA
USA
Kanada
Australie
USR
Kanada
Kanada
Kanada
USA
USA
Kanada
Kanada
Kanada
Rakousko
Kanada

$ US
3,425.25

69.00
100.00
100.75
50.00
98.88
200.00

PAMÁTNÍK

Šuýcarsko
Šuýcarsko
Šuýcarsko
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
USA OH
USA III
Šuédsko
Kanada
Kanada
Z.Německoi
Kanada
Kanada
Austrálie
Kanada
Kanada
USA
Kanada
USR
Kanada
Kanada
Rakousko

Mrázouá Jarmila
Náprauník Jiří
Němeček Rudolf
Orszegh Elena
Otruta Zdeněk
Pelnéřoué Hana
Pinke K.+ M.
Roed ing R.+ L.
Rydlo U.+ D.
Sdruž.čs.katolíků
Sdruž. čs.katolíků
Sdruž. Stockholm
Sekanina Zdeněk
SiHty Eight Publ.
Škoda Radek
Skoták Sléuek
Stračouský Zden.
Šulákouá, Krhut
Šuestka Jaroslau
Trauríček Jan
Uese ský Ctirad
Uinický Josef
"BA"
"BS"
"JD"
"MJ"
Příjem
Přeuod US na Kan.
Konta 10. čeruence 1989.

MONUMENT
70.00
20.00
20.00
50.00
67.14
20.00
50.00
10.00
100.00
25.00
50.00
87.50
50.00
20.00
50.00
60.00
50.00
50.00
5.00
100.00
20.00
50.00
20.00
25.00
30.00
100.00

2,925.37
4,526.50

485.00
-3800.00

31.886.57

110.25

Uýnos sbírky na Monument od 1.10.1987 do 10.7.1989
32,018.57 Kan. dolarů
po přeuodu US na Kan $
MONUMENT - UVÚČTOURNÍ:

50.00
10.00
50.00
25.00
20.00
25.00
20.00
9.10
150.00
40.00
100.00
700.00
50.00
20.00
50.00
50.00
3.00
20.00
200.00

MONUMENT

RozDočet
12,000.00
6,800.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
300.00
2,000.00

Uudóní
12,000.00
6,800.00
38.82.
2,639.59
1,000.00
1,000.00
1,063.46
2,802.80
284.56
0.00

Zůstatek
0.00
0.00
1,981.18
-639.59
0.00
0.00
936.54
- 880.00
15.44
2,000.00

Celkem

31,100.00

27,629.23

3,470.77

Příjem

32,018.57

+ 918.57

+ 918.57

4,389.34

Uěc:
Socha
Srp, Idadiuo
Základ
Úpraua
Deska
Spis
Poštouné
Nepředuídané
Dopraua
Údržba

Na ¡budoucí úd ržb u zb ú u á

$ 4 ,3 8 9 .3 4 kan
F0
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Z

n a si korespondence

Dodatečně nám došla řádka pozdrauů k odhalení Památníku
obětem komunismu:
Jmenujeme starostku města Scarborough Mrs. Trimmer,
ministra multiculturalismu Hon. Gerry IDeinera. Z Canberry,
hlauního města Austrálie, došel pozdrau uůdce australské
opozice Mr. Peacocka.

E 3 E 3 E 3 E 3 E IE E 3

Přátelé, je lépe pozdě než nikdy - je lépe něco než nic. A tak
uám posílám to něco málo na důkaz, že jsem nezapomněl.
Uykoiali jste nádherný kus práce. Díky za to a Bůh uám to
požehnej.
Uáš
Zdeněk Sekanina
PS: Přiložen šek na 50.00 dolarů.
★

Ústředí čs. demokratických organisací u Austrálii a na Nouém
Zélandě odeslalo 20. čeruna následující zdrauici
k
sleunostnímu odhalení Monumentu. Bohužel zdrauice přišla až
začátkem srpna a proto ji uueřejňujeme dodatečně,
liážené sestry a bratři.
U příležitosti odhalení Památníku obětem komunistického
režimu u Českoslouensku dne 2. čeruence 1989 ue
Scarborough, Ontario, Canada, uám zasíláme jménem Ústředí
českoslouenských organisací u Austrálii a na Nouém Zélandě
naši bratrskou a sesterskou zdrauici.
U eHilu máme Národní domy, Sokolské domy, Sportouní kluby
a jiné organisace, ale až doposud jsme neměli něco, čím dát
celému suětu a domouu na uědomí naši neskonalou úctu a
obdiu ušem těm statečným ženám a mužům, kteří byli a jsou i
nadále uystaueni hroznému utrpení a teroru režimu
Komunistické strany Českoslouenska.
Ušem sestrám a bratřím u Kanadě patří náš ueliký dík za
uybudouání tohoto Památníku. Krajané z daleké Austrálie uám
přejí při odhalení pomníku mnoho zdaru, uelkou náuštěuu a
krásné počasí.
S bratrským pozdrauem
za Ústředí
Fr. Nouý , předseda
Jano Uiola, místopředseda
Olln Mikulčák , jednatel
*

.... mnoho zdaru ue uaší práci uám ze srdce přeje
Ctirad Ueselský
PS: Moje osobní uerse "perestrojky" začíná pohledem na
ruské tanky, mizející tím pouěstným směrem, který jistě
nebude západním /to aby si to někdo neuysuětlil po suém.../ a
brigádou na stržení zdi u Berlíně. Problém s účastí by asi
žádnu nebul...___________________________________________

....u den odhalení Památníku 2.čeruence jsme celý den
uzpomínali a každou hodinu po obědě sledouali, kolik je u uás
hodir- a co se asi děje. Uelmi hodnotím uaši činnost. Bohužel,
kolik se za tím skrýuá smutného, kolik lidských žiuotů bylo
zmařeno, aby hrstka jinak neužitečných, méněcenných a
často zlých lidí mohla uládnout.
Politický uězeň z Českoslouenska
*

Uáš pomník je uysoko důstojným a skutočne aj "
upomínejucim". Stál za " ušechnu uašu dřinu a neruy". Udaka
Uám za ne, že ste ich mali, a k dispozicii i dali. Už len jeho
podstauec- na skromnú 1'udskú uýšku uysoký, je humanisticky
a pol.ticky uysoko uýmluuným. Houorí, že komunistický kosak a
kladiuo sa stáua čloueku ( i národu ) krížom okamžité, len čo
uystupi do iluziunej uodcouskej ( naduýšky } nadulády
komunistou, že - preto- pre Čechou a Siouákou je skutočným,
žiuotným podstaucom len rouně uýška každého a ušetkých,
resp. že pro Čechy a Slouáky platí ešte stále ono známe " ak
bude každý z kremeňa, bude celý národ z kuádrou", a ušetří si
kosak i kladiuo, a jich kliatbu kríža.
Preto aj hra o uýšku 1'udskej a národnej rouiny- čo
komunisti u nás suojim iluziuným a zločlnným uodcoustuomuyuo ali, sa nám pri pohl'adu na tento monument- na tento celý
monument- stuárňuje ulastne len do noueho a radikalnejšieho
úsllla o našu l'udskú a národnú rounosf, resp. o rounosf našich
1'udských a národných práu.
Srdečne
Emil Uidra
...Lidičky, uy jste se opraudu uytáhli. S pomníkem, což
je jedinečná kapitola u historii muklů, s odhalením, a se
skuě ým zuláštním číslem. Gratuluju. Když čtu Frantouu
Odyseu, duouroční, s příprauami a jednou překážkou za
druhou, a ten konečný marathon, tak klobouk dolů.
Upřímný pozdrau posílá Jirka Krupička

"Jménem zákona uás zatýkám"
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u Stracovsk^ch v T tind^nu
Tranta Otta

"Střídeuě oblačno, uítr, k uečeru možnosti přeháněk, u
některých oblastech bouřky."
To byla předpouěď na sobotu 8. čeruence a ani na neděli
nebyla lepší, fi přesto ta předpouěď neodradila 38 pozemšťanů,
aby se uydali do Mindenu na muklouskou party, kterou
uspořádali naši přátelé Stračouských. S Jarmilou Mrázouou
jsme dorazili lodí již u pátek u poledne, abychom pomohli s
posledními příprauami na sobotní "party". Moc práce pro nás
ušák nezbylo; Dáša s Jindrou měli již ušechno nachystané.
Pouze zbýualo rozuézt a umístit směrouací tabulky, aby nikdo
nebloudil a neztrácel drahocenný čas zbytečným hledáním.
U sobotu ráno se začali sjíždět pruní účastníci. Zdenda
Stračouský uzorně obstaráual doprauu mezi chatou a
uzdáleným parkouištěm. Netrualo dlouho a na krásné, rouně
louce blízko chaty uyrostlo malé stanoué městečko. Stany
usech možných bareu a tuarů louku téměř zaplnily.
Tentokrát mezi námi byli přátelé i ze zemí za Atlantikem.
Šuýcarsko zastupouali Jarmila Mrázouá, Pepík Flígr a Josef
Jíša, z Francie zde byl Zdeněk Leiner a z Českoslouenska dua
staří kamarádi. Uěrka Schauerouá 8 Ota Rambousek
representouali Spojené Státy. Samozřejmě že přeuládala
Kanada. Z Marmory přijeli Zdeněk Písek, Helenka a Jirka
Bláhoui a Uléďe Diuiš, z Toronta Otruboui, Bartůňkoui, Helenka
Helmichouá s přítelkyní, Eda Ottouá, Uěra Rollerouá, Irenka
Uoganouá, Slauíkoui, Rydloui, Frýbortoui a Tálských. Z Wasega
Beach dorazili manželé Kučeroui.
Krásné, slunné počasí a uýborná kuchyně Dáši zajistily
dobrou náladu hned od počátku. Na molu kolem lodí bylo
neustále žiuo. flby také ne, když čistá jezerní uoda měla
teplotu 27 stupňů; bylo opraudu málo těch, kteří místo
příjemného plauání u mazliué uodě dali přednost pozuání
domácího pána k projížďce lodí po jezeře.
Nesměli by to ušák být mukloué, aby i při té nejlepší zábauě
si nenašli trochu času na "schůzouání". Ne to obuyklé za
stolem, často s rušnými debatami, ale pěkné posezení na
měkké tráuě ue stínu stromů, u kruhu dobrých přátel a u
"dolce far niente". Josef Jíša nám pouídal o Šuýcarsku, o

problémech jejich země i o problémech muklů tam žijících.
Uypráuěl nám o našich šuýc8rských kamarádech a tak alespoň
toutc formou i oni byli na chuilku mezi námi. Toník Fráňa, Pepík
Kanda, Kurt Laube, Ruda Kotík, llašek Roziňák, Ilja a Jasněna
Pittneroui, Uouka Kobranou a mnoho dalších dobrých "kluků a
holek". Ušichni jsme se shodli na jednom - že je ueliká škoda
že je mezi námi ta uelká louže s tak hroznou uzdáleností.
Jako uždy, i toto setkání bylo pořádáno jako "fund raising
party" pro finanční podporu činnosti K-231 a uýsledek předčil
ušecina očekáuání. Do káčkouské pokladny přibylo díky
pohostinnosti Stračouských,
pochopení a štědré ruce
účastníků 1100.00 dolarů. Pokladna ušem děkuje.
S blížícím se uečerem někteří z náuštěuníků se urátili domů
a zbytek se přesunul od uody na terasu před chatou. Po
uýboTié uečeři a při nějakém tom piuečku, či uínečku netrualo
dlouho a jedna písnička začala stíhat druhou. Čas od času
zanoloual Zdeněk Otruba " Ej, zapískal Janošík ...", nebo
silným hlasem zahalekal Tonda Bartůněk "Umřela mi žena ..." a
české, slouácké, morauské a slouenské písničky se nesly
kanadskými huozdy až do půlnoci. Uečer byl zakončen
hromadným koupáním u teplých uodách nočního jezera. Uětšina
se odebrala do stanů a bylo jenom málo jedinců, kteří ještě
chuíli poseděli u družné zábauě.
Nedělní ráno se sice přihlásilo zataženou oblohou, ale
netnalo dlouho, obloha se uyjasnila a molo se opět zaplnilo
koupáči. Uydrželi u uody až do pozdních odpoledních hodin,
kdy už byl čas k odjezdu. Jedni za druhými začali smutně balit
stany a pomalu odjíždět.
Uěřím, že si každý oduážel ue sué mysli uzpomínku na
krásné dua dny, prožité u kruhu přátel u nádherném kousku
kanadské přírody a že každý u duchu děkoual Dáše a Jindroui
Stračouských za jejich milé pozuání a uzorné, bohaté
pohostinstuí. Ty dua dny u Mindenu byl hojiuý balzám na
pocu:hané neruy. Monument nám dal ušem pořádně zabrat.
Dášo, Jindro, Zdendo, díky za ušechny a za ušechno.
Byli jsme u uás rádi.

KRUH PŘÁTEL K-231 OZNAMUJE...
že máme na prodej uideo pásku se záznamem
průběhu hodinoué slaunosti odhalení Památníku obětem
komunismu. Památník byl odhalen 2.čeruence
u
českoslouenském národním parku ue
Scarborough,
Ontario u Kanadě. Unikátní autentické záběry čtyř
kameramanů zachycují nejen monument, ale i
atmosféru, řečníky, publikum a celý bareuný pořad této
jedinečné události u historii enilu. Objednáuky
adresujte na
PEEL T.U. ( fi.J.Bartůněk )
144 Kennedy Rd.South
Brampton, Ont. L6UJ 3G4
Tel. ( 416) 453-8832

Cena $ 15.00

Záznam je na UHS pásce, seueroamerický formát,
nepoužitelný u Europe.
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Pro čerunouou uýborouou schůzi nám poskytla přístřeší a
pohostinstuí Uěra Rollerouá u Etobicoke -západní uýspě
Toronta.
Byla to poslední schůze před dokončením Monumentu. Usem
bylo jasné, že jdeme do finiše a že na schůzouání už nebude
čas. fl tak se probíraly poslední uěci a příprauy. Dlouhá debata
byla uěnouána uýbornému nápadu Jirky Bláhy, aby totiž dua
političtí uězni stáli čestnou stráž u Monumentu během
ceremonie. Nedohodli jsme se - a práuě tak muselo zůstat na
poslední chuíli rozhodnutí, kdo pronese zahajouací modlitbu.
Na ušech přítomných se projeuouala neruosita, která není
průuodním zjeuem uýborouých schůzí. Rle čas se krátil a do 2.
čeruence ho moc nezbýualo. 2a pár dní měl Uláďa Helmich
přiuézt sochu z LUinnipegu. Kam s ní? Přeuládala panická
hrůza z poškození sochy, af již náhodné, ale hlauně úmyslné
ze zloby. Místo se našlo a bylo bezpečné. Milan Haulín byl
takřka již u dohledu a s ním uelká práce uprauit prostor kolem
Monumentu. Kdo je schopen užít krumpáč či lopatu do ruky a
pomoci?
R hlauně - základ pro Monument stále ještě nebyl
uybetonouaný....
Rozcházeli jsme se kolem 11 hodin s hlauami plnými
nedořešených problémů a s neruy značně rozjitřelými a s
jedním uelkým, zbožným přáním - už aby to bylo za námi.
E.O.

Srpnouá schůze proběhla u klidu a míru 9. t.m. u Ottu ue
Scarborough. Mluuilo se ještě mnoho o Monumentu a tak
prohlásil jeden utipálek "máme teď zkušenosti a příští
Monument už půjde snadněji". Probírali jsme ohlasy z domoua i
ze suěta.
Dali jsme dělat 5000 bareuných fotografií /montáž/, které
budou hotouy kolem 20. srpna. Budou uloženy do záříjouého
čísla K—231.
Uýborouá schůze schuálila náurh Tondy Bartůňka, člena
Kruhu přátel, zahájit šestiměsíční seriál úterních setkání se
zajímauými lidmi a uyslechnout si jejich přednášky. Uíce o tom
na jiném místě.
Mluuilo se o Barborce, která bude 18. listopadu na
Masaryktownu.
Probíraly se další náurhy na činnost K-231.
Nejbližší je účast na Black Ribbon Day 23.srpna.
Uýbor schuálil náurh Uladimíra Ualenty z Edmontonu na
podpůrnou akci ue prospěch obětí komunistického teroru u
Číně. Formu politické a finanční podpory čínských studentů,
účastníků nedáuného protestu u Pekingu, oznámíme u příštím
čísle. Uedením akce pouěřen br. Ualenta.
Příští schůze bude 6. září ue IDhitby u Slauíků, ještě před
náuštěuou a přednáškou Uládi Škutiny.

JCrufv pfdteí o zn am u je

KRUH PŘÁTEL K-231 SRDEČNĚ ZUE
5.BRRB0RSK0UnTRNEČNÍ ZRBRUU
které bude u sobotu 18.listopadu u 8 hodin uečer u
restauraci Praha na Masaryktownu, 450 Scarborough Golf Club
Road, Scarborough.
Naše tradiční Barborka zahajuje torontskou taneční
sezónu u přátelské a družné pohodě, ke které přispíuá česká
a slouenská hudba. Naše domácí kuchyně nemá u Torontě
konkjrenci, práuě tak jako naše tombola či prodej uánočního
pečiLa.
Přijďte se pobauit do dobré společnosti u sobotu
18.listopadu na Masaryktown. Uýtěžek taneční zábauy
použ jeme na podporu starých a nemocných politických uězňů
u Českoslouensku.
Ustupné $ 8.00

NOŮV POŘAD KRUHU PŘÁTEL K-231
ue
spolupráci
s
Masarykouým
ústauem
a
Českoslouenským sdružením u Kanadě.
Kruh přátel zahajuje cyklus pouídání , přednášek a
diskusí pod názuem " ÚTERNÍ KECRNKY ", každé druhé úterý
u měsíci na Masaryktoamu, 450 Scarborough Golf Club Road,
Scarborough. Cyklus nauazuje na pouídání o českém humoru
dne 12. září t.r. u 8.00 hodin. Na tomto uečeru uslyšíte
spiscuatele, publicistu a srandistu Uladimíra Škutinu z Curychu.
Další úterky jsou rezeruouány pro Otu Ulče z
Binghampton, USA; Stanislaua Reiniše z Waterloo, Kanada;
Uictora Fice ze St.Catharines, Kanada; Otu Rambouska z New
Vorku, USR; Johna Háska, Honzu Dohnálka a ( snad ) Josefa
Škuo'eckého, ušichni z Toronta. Přijďte každé druhé úterý na
Masaryktown, nebudete se nudit.
Informace u Tondy Bartůňka, 453-8832
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Naši pozorní čtenáři, ( kterým neujde žádná tiskouá chybička ) si zajisté
ušimli, že časopis K-231 má za sebou důležitou změnu- přesněji duě změny:
Ta pruní změna je uíceméně technické. PRAGUE TVPESETTING, firma Zdeny
Škuorecké, která Káčko sázela a tiskla od pruního čísla po dlouhé čtyři roky,
zrušila suou tiskárnu. Byli bychom museli jinam, a tak po zuéžení problému ( a
zejména s přihlédnutím k finanční situaci ) jsme se "osamostatnili ". Inuestouali
jsme hříšné peníze do computeru značky Macintosh a sázíme si Káčko sami.
Číslo, které máte u ruce, je už u pořadí třetí " computeroué ", nepočítáme-li
jedno mimořádné pokusné. Zuolna se uyhrebáuáme z různých začátečnických
problémů a můžeme snad říci, že uýsledky nejsou nejhorší. Zejména na pamětní
číslo k odhalení Monumentu nám dochází spousta chuály.
Chceme tedy použít příležitosti a říci Škuoreckým srdečné a uděčné
" děkujeme uám." Bez uás bychom nebyli býuali schopni uydat Káčko č.1
za dua týdny po ustauení Klubu, bez uašich zkušeností a uaší pomoci bychom
byli neuydrželi uycházet čtyři roky. My ušichni u Káčku doufáme, že zůstaneme
i nadále přátelé.
Druhá změna je bolestnější. Počínaje číslem 25., odešel oficiálně z
redaktorské funkce Lumír Saliuar. Důuodů, které ho uedly k tomu rozhodnutí, je
zřejmě uíc : celkouá únaua je snad ten hlauní, uedle problémů zdrauotních a
osobních. Ušák taky eml není žádná procházka, a čtyři roky intensiuní práce
dají zabrat každému.
Chceme proto i Lumíroui, podobně jako Škuoreckým, poděkouat za
nesčetné hodiny práce pro Káčko, práce neplacené, občas neuděčné, často na
úkor spánku.
Není nás na ušechnu práci dost a po každém, kdo odejde, zůstane
mezera, kterou není čím zaplnit. Tak je to i u Lumírouě případu.
Pro nás, kteří jsme zbyli, to znamená pouinnost přidat další hodinu
práce denně. Protože úkol, který jsme přijali za suůj, je příliš důležitý, než
abychom od něj odešli před ukončením. Jsou stále ještě tisíce muklů doma, lidí,
se kterými jsme stráu li léta za dráty a mřížemi, ue kterých jsme obnouením K231 u enilu uzbudili naději na podporu, pomoc, záštitu, útěchu a posilu. Spoléhají
na nás. Sama emstence Káčka je pro ně zárukou, že jejich utrpení a oběti
nebudou zapomenuty.
To jsou naděje, které nesmíme zklamat. Pomozte nám, zachouejte nám
uaše přételstuí a podporu. Společně, tady i doma, se nakonec dožijeme dne, kdy
slušnost, poctluost a lidskost se urátí do naší země. Děkujeme uám.

K-231
je duouměsíčník Klubu býualých politických uězňů.
Adresa: K-231, P.O. Boh 2323
Postál Station B, Scarborough
Ont.,Canada, MIN 2E9
Řídí Zdeněk Otruba s kruhem
stálých spolupracouníků:
Jiří Bláha, Kanada
Jan Drahota, Jižní Afrika
Antonín Fráňa, Šuýcarsko
Jan Kristofori, Norsko
Jiří Krupička, Kanada
Josef Lněnička, USA
Hana Otrubouá, Kanada
František Otta, Kanada
Eda Ottouá, Kanada
Karel Palát, Kanada
Ota Rambousek, USA
Uěra Rollerouá, Kanada
Rntonín Roubík,USA
Zdeněk Slauík, Kanada
Jiří Sochor, USA
Uladimír Škutina, Šuýcarsko
Otakar Štorch, Šuédsko
Jaroslau Šuestka, Kanada
Uladimír Ualenta, Kanada
Emil Uidra, Rakousko
Ušechny příspěuky autorů,
žijících u Českoslouensku
jsou otištěny bez jejich
uědomí a souhlasu.
K-231
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by Club K-231
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Canada MIN 2E9
Printed in Canada
V

_________ -

J
V L A D IM ÍR Š K U T IN A

KDE:

MASflRVKTOUIN
450 Scarborough Golf Cl. Rd.

KDV:
12.z á ř í 1989
USTUPNÉ: $ 5.00

v 8 h o d .u e č e r

Uečer je pořádán pod záštitou K-231
torontské odbočky SUU
a Čs.sdružení v Kanadě

Ej P

JAK

SE

DÉLÁ

SMÍCH

Kratochvíle na dva díle — leč: One Man Show
O humoru, legraci a satiře. O českém humoru a legraci v emigraci
Vtip a satira = československý exil? Smích jako zbraň — bohužel jediná!
Kdo se chce smát, nesmi se bát
Česká filmová komedie a jak to bylo s Vlastou Burianem, Voskovcem & Werichem atd.
a komunisty
Jak vzniká anekdota a co je to typický český fór?
Jak Mark Twain doběhl Vladimíra Škutinu
Na 10. světovém kongresu o humoru udělila ju ry z 62 universit a 3 6 zem i (i za
účasti čs. zástupců !) jako prvému Cenu Marka Twaina za hum or českému spiso
vateli v exilu V L A D I M Í R U Š K U T IN O V I za esej »Sm ích pro lidi a lidé pro smich.
H um or proti násilí, demagogii a hlouposti <r.
(Agentura A TP, duben 1988)

From / ňbsender

Jméno
Adresa

Uóžení přátelé,
je třeba předělat a doplnit computerový program
pro tištění adresových štítků. Potřebujeme si ověřit,
že máme uaši adresu zaznamenanou spráuně. Záro
veň si tím chceme zjistit, zda jste dosud dostávali
časopis v pořádku a zda o něj máte zájem i nadále.
Napište proto vaše jméno a adresu /i s poštovním
kódem/ do rámečku nahoře, nalepte známku a pošlete
tento lístek zpět. Pokud návratku nedostaneme, zadr
žíme odesílání delších čísel až do doby vyjasnění pro
blému. Případné připomínky, návrhy o kritiky napište
laskavě na druhou stranu.
Děkujeme vám.

K—231

K - 23 1
P.O. Box 2323,
Postal Station MBM,
Scarborough, Ontario,
C AN ADA M1N 2E9
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