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Zákon radosti/Simchat Tóra/
Je Zákon, jenž se rozvíjí a svíjí.
V tom znairení i naše srdce žijí.
Když jako smrt se dotáčí pás noci,
den rozhaluje obzor čaromocí
a krev zas bije, zahřívá a dýchá
jak první Slovo do jitřního ticha.
František Gottlieb
ČSSR. Souhrnné sdělení VONS Č.591 o případech sledovaných k 1.12.1986.
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných se ustavil 24. dubna 1978, aby v du
chu poslání uharty 77 sledoval případy osob, které jsou trestně stíhány nebo
vězněny za projevy svého přesvědčení, nebo které se staly obšírná policejní
či justiční svévole..©Jeho snahou je seznamovat s těmito případy veřejnost i
úřady a postiženým dle možnosti pomáhat…Členy Výboru na obranu nespravedli
vě stíhaných jsou:
ing.Rudolf Battěk, Křižíkova 78, Praha 8
Otta Bednářová,-Havelská 21, Praha 1
. r.
Jarmila Bělíková, Novovysočanská 12, Praha 9
dr.Václav Benda, Karlovo náměstí 18, Praha 2
Petr Cibulka, Vrázova 53, Brno
Albert Černý, Kotlářská 37, Brno
dr.Josef Danisz, Wilhelma Piecka 81, Praha 2
Stanislav Devátý, Revoluční 1285, byt č.12, Gottwallov
Jiří Dienstbier, Nekázanka 17, Praha i - Nové Město
Karel Freund, Mánesova 90, Praha 2
Václav Havel, Hrádeček 5, Vlčice, okr.Trutnov
nábřeží Bedřicha Engelse 78, Praha 2
Zbyněk Hejda, Nešporova 573, Praha 4 - Háje
Ivan Martin Jirous, Stará Ríše 33, okr. Jihlava
Ladislav Lis, Sosnová 84, okr.Česká Lípa, místopředseda Mezinárodní federapošt.styk: Šišková 1228, Praha 8 -ce pro lidská práva FIDH
ing.Jan Litomiaký, Vyskytni 2, okr. Pelhřimov *
Václav Malý, Nad pomníkem 2, Praha 5
Michal Matzenauerx Přemyslovská 8, Praha 2
t
Lenka Marečková-Müllerová, Praha
Dana Němcová, Ječná 7, Praha 2
dr.Luděk Pacovský, Washingtonova 9, Praha 1
ing.Pavel Roubal, Časťrov 131, okr. Pelhřimov
Jan Ruml, Kremelská 104/150, Praha 10
Jiří Ruml, Kremelská 104/150, Praha 10
dr.Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Palackého 962, Polná, okr. Jihlava
Andrej Stankovič, Hroznová 5, Praha 1
Anna Sabatová, Anglická 8, Praha 2
Petruška Šustrová, Kolínská 13, Praha 3
dr.ing.Jakub Trojan, Riegrovy sady 223, Kostelec nad Labem
Petr Uhl, Anglická 8, Praha 2
Věra Vránová, Cimburkova 24, Praha 3
V zahraničí se na činnosti VONS dále podílejí tito jeho členové:
Zina Freundová, 53 B Florence Rd.,London N4, Vel.Británie., tel.00-44-l-263013
dr.Martin Hybler,4 rueAndré Messager,Limoges,Francie,tel.00-33-55-333659
Ivan Medek, Nattergasse 12/1/25, 1170 Wien, Rakousko,tel.00-43-222-454113
Jiří Němec,Schönbrunner Strasse 16/4J050 Wien,Rakous,tel.00-43-222-5750882
Jaroslav Suk,Norrdalsvagen 4248,74100 Knivsta,Švédsko,tel.00-46-18-788234
Styky VONS s Amnesty International /přidruž.org.OSN/ a dalšími zahr. ins
titucemi zprostředkovává člen AI prof.dr.František Janouch, Bergtorpsvag 62,
18363 Taby,Švédsko,tel.00-46-87-564828.VO NS vítá jakoukoliv spolupráci a pomoc
zejména při zjištování jednotlivých případů i při podpoře postižených.Listy1/87

Polsko. Kisiel: Jedni říkají, že náš systém třeba zreformovat, a jiní
zase, že ho třeba zněnit. A přece v gruntě řeči mají ti i oni pravdu a mlumí
to samé, nebot zerformovat přece znamená změnit••.Věří v to nepochybně rovně!
i reformátoři z Východu, kteří revolucionizujíc nadstavbu, očekávají, že zák
kladna se rovněž pohne, neboí příroda nesnáší prázdno.•»Chci-poukázat.na konk
rétní oblasti života, např. na ostrou proceduru trestně-finančnímm, nebot vš<
chny soudní spory o hospodářské přestupky jsou v podstatě spory politicko-id<
©logickými. Takovéto postavení hierarchie hodnot nejsou schopni pochopit navi
těvující nás ciziznci ze Západu, také ministři a experti kterým postavení id<
ologické principiálnosti nad otázky materiální v souhrnu se nevměstná do hla^
Nerozumí tomu ani představitelé Mezinárodního měnového fondu a Světové banky,
jenž konzultují naši ekonomiku, chtějíc zachránit její strukturu, její centrd
lni aparát zvětšením "rentability a produktivity” či přes redukci státních dc
tací. Nejsou schopni pochopit, že dotace vznikají z podstaty systému, z jeho
koncepce…Nedomnívám se, že by se mělo zlehčovat jakékoliv slovo,/např. vlas
tně slovo "socialismus"domnívajíc se, že je dostatčně roztažitelné, jako přik
rývka pod kterou se vměstná, různorodý obsah. U nás přinejmenším se to nedaří,
naše poslední 40-letí v oblasti základny v oblasti investičně-konstrukční je
jeden charakteristický celek, diktovaná vlastně přes koncepční Slovo, jistou
společensko-hbstorickou filosofii. Néní možné to Slovo podceňovat, ale je mož
né živit naději, slovo slovem se neporazí, to je třeba zkoušet z jiné strany.
Z tohoto pohledu můj boj s termínem "socialism" /či jak chtějí lingvističtí
relativisté, a jistou jeho versí/ může se'zdát zbytečná; beznadějná či naivní
...V jistém fejetonu 42/86 T? jsem napsal: Jestliže by se objevil individuální
výrobce, který by dokázal v dostatku zásabit Poláky toaletovým papírem /které
ho já např.ve středu města bydlící již měsíce jsem neviděl/ tak takový“člověk
by měl dostat místo profesora Suchodolského všechny nejvyšší státní vyznamená
ní a měl by být doživotně zproštěný jakýchkoliv daní a všdijakých ingerencí
jako odkud vzal prostředky, surovinu a kapitál. Slůvko ptáčkem vyletí a vrátí
se volem - tak zní staré přísloví• ».Jeden řemeslník z Kostrzyna nad Odrou se
rozhodl produkovat právě ten papír toaletový. Koupil na splátky starý barák,
získal půjčku z banky, prodal vlastní domek asám zkonstruoval z nepotřebných
a vyřazených částí mašinu k produkci tohoto papíru. Všechno to ho stálo 7 mil
ionů zlotých, kdy zatímco podobná státní investice stojí 50 milionů. A tak se
pan S. pustil do této intimní produkce, leč v tom začla válka se Světem Úřadů
/ten svět puštěný jednou do pohybu,- rotuje kolem své osy nezávisle od příslověčného života na zemi/. Ukázalotse totiž že: a/řemeslník pan S. překročil li
mity, nebot zkonstruoval mašinu příliš produktivní, která produkuje nelegálně
či-li příliš mnoho rxolek toaletového papíru;'b/řemeslník pan S. není v pods
tatě řemeslníkem protože produkce toaletového.papíru není ve spise řemesel;
c/řemeslňík pan S. je kriminální narušitel, nebot jeho mašina odebírá více el
ektrického proudu než má; d/řemeslník pan S. má pracovat pouze s rodinou a ne
zaměstnávat jiné lidi. Další průběh věci jest již zcela ěablonovitý: prokurát
or, infarkt, pobyt v nemocnici, pak pobyt ve vězení. Jm tu však i akcent opti
mistický: pan S. byl nakonec shledán nevinným a "zrehabilitovaný", pouze, že
pobyt v nemocnici a ve vězení mu nikdo nenavrátí. Nakonec však Svět Úřadů, kt
erý prohrál se rozhodl pomstít a políčil na něj neoprávněně nejvyšší stupeň
daní z obratu a důchodu, v sumě 7 milionů 200 tisíc zlotých mimořádného trest
ního výměru. Ňa účet té sumy bylo mu "zabaveno" - nákladní ‘automobil i automo
bil osobní, takže pracovníci nyní musí nosit balíky papíru záchodového na zá
dech. Takovýmto způsobem je existence jediného soukromého výrobce toaletového
papíru produkujícího již 300 tisíc rolek měsíčně /což by stačilo v tom vojvod
ství na dlouho/ jest ohrožena. Svět Úřadů zvítězil, filosofie převážela, čis
tost koncepce dokázala svou převahu nad důležitou čistostí jistých našich čás
tí těla... v?
ČSSR. Jan Fojtík, tajemník ÚV KSČ:...Není proto náhodné, že právě byrokratismus, který se utápí ve formalismu a zakládá si na něm, vidí v něm vrchol disci
pliny, jež je ve -skutečnosti papatií, je nerozlufině spojen s dogmatismem. A
jestliže říkáme a bereme vážně naše slova vlastní, .že totiž podstatou přestav
by, k níž jsme se přihlásili a kterou začínáme realizovat i u nás je proces
prohlubování socialistické demokracie, utváření samosprávy lidu, jeho stále
účinnějšího zapojování do společenských záležitostí, jé jasné, že hlavní úder,
který dnes musíme vést i na ideolog, frontě, třeba zaměřit na byrokrat ismus a •
ním na život i na smrt spjatý dogmatismus se všemi jeho průvodními jevy a opo
rami…Rudé právo 24.4.87.

