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Rok 1968 - na přelomu července asrpna.
Podepisoval se text poselství Předsednictvu KSČ, koncipovaný v redakci pra
žských LL. Měl dodat odvahu, posílit páteř stranické delegaci, která se v čele
s Dubčekem ehystala na divné střetnutí. Na rokování s Brežněvem a jeho průvod
em o dalším osudu československých reforem. Proti nim se stále účinněji stavi
la cel^,. ulbrichtovsko-gomulkowsko-živkovovská klika v čele se sovětskými neostalinisty. Rokovat se málo jako za revoluce či za války a sice v salonních va
gónech v místě, kde se evropské železnice střetávají se širokorozchodnou sovět
skou železnicí. Když se rodila výzva: Pravde je s námi, buSme s pravdou, neby
vše jasné. Místo střetnutí bylo zahaleno nepropustnou mlhou,' šířila se z toho
úzkost. O to naléhavěji se v textu poselství objevovala touha dodat si odvahu
a zároveň působit na vnitřně nejednótný sbor československých stranických před
stavitelů. Figuroval v něm přece Kriegel vedle Koldera, Špaček i Kapek, Smrkovský i Biíak a ti všichni by měli respektovat touhy těch kterým vládnou. Braň
te cestu na kterou jsme vyš«li a z které nesejdeme - říkslo se.v textu posels
tví. Tyto slova v nám dnes v uších znější pathosem zmařených ilusí. Ale tehdy
lály do živého a mluvily ke každému členu delegace. Píšete pro nás, zvláštní
stránku dějin Československa, napiŠtě ji s rozvahou, ale především s odvahou.
Říkalo se tam. Zmařit tuto jedinečnou šanci by bylo naším neštěstím a vaší ha
nbou. Byl to realistický, ba předvídavý tón. Říká se.tam i o následujícím třes
tu, který by zasáhl jako bumerang i našésh soudcé. Jakkoliv bychom posuzovali
poměr iluzí i obav v tomto textu, který v redakci Literárek zkoncipoval Psvel
Kohout, v dané ehvíli odpovídal pocitům a náladě tisíců lidí. Mimořádné vydání
LL s praním počtem podpisů byl rozebraný v Praze za několik hodin...
’
Spontánní nikým nedirigované sbírání podpisů se šířilo dále Prahou. Lidé
stáli v řadách, aby se dostali k archům. Kdosi prý na otážky na co se tu vlasstně’stojí1 odpověděl: Na svobodu, milá pxení! Všude se tvořily diskuzní krou
žky, kde lidé ochotně.vysvětlovali zahraničním turmstům nadšeným ze Západu,
ohromeným endeerákům i nápadně nenápadným sovětským občanům, svou představu o
demokracii,' pří jemně jší, budoucnosti v republice. Když podpisování skončilo spoítalo se 89*000 podpisů za tu chvíli.
Byla-to atmosféra, která přetrvala ještě do pookupačních týdnů, do Husákova
převzetí moci na Slovensku jako prvního tajemníka, tedy na Slovensku stála je
dnoznačně v popředí požadavek poselství. Tak jajj ji přeformulovali v kursivce
"Kulturního života" - Socialismus a spojenectví ano, ale obsahuje i svobodu a
suverenitu. Agpeša Kalinová, Svobodné Evropa.
Bitva o zrno.
K nejběžnějším formám účasti mládeže v letním pracovním procesu je práce v
zemědělství. Bitva o zrno, abychom užili běžnou militaristickou hantýrku reži
mu, jeuž'v plném proudu. Protivníkem v této bitvě je státní partajní byrokra
cie, která rozhoduje o všdch možných přídělech, od náfty až třeba po pracovní
ly v podobě- rozrzelých studentů. Ta samá též rozhoduje o množství náhradních
skladových kapacit, když kapacita zemědělských podniků nestačí. Nestačí rok co
rok, aniž by s tím plánované hospodářství nějak pohnulo. Změdědělství zčásti
díky práci nezemědělského obyvatelstva patří ještě k těm lépe fungujícímu od
větvím nátaodního hospodářství. Snad proto se centrum rozhodlo vyzkoušet v něm
"některé reformní kroky dříve. Na př., výkupní ceny.
Litva. Poprvé se na Litvě vzpomínalo oficiálně výročí« masových stalinských
represí a deportací. V r.1941, a potom v ř.1949 bylo sebráno 31.000 osob. V Ri
ze bude postaven pomník obětem kultu osobnosti. Polityka 26/88.
SSSR. Co bude jes-tliže se perestrojka nepodaří? ’’Bude Černobyl. Povšechnýekonomický i politický, společenský i národní, ideologický i morální. A nasto• upí to jakoby plánovitě, v důsledku úplně uvědoměle, jako cíl úsilí těch, pro
které není nic vážnějšího než jejich egoistické zájmy a privilegia, těch kteří
- něchtějí vědět, do čeho tc všechno vede." Spisovatel J.Karjaki. Polityka 26/8
SSSR. Kardinál Jozef Glemp v Moskevskije Novosti: …Na příklad, jedna pri
ncipielní otázka - Katyň. Je povinností ji co nejdříve vyjasnit. Poláci vědí,
že jde o oběti války. A je třeba postavit tam kříž, poněvadž jsou tam hroby li
dí. Polityka 26/88.

Spontánní nezávislá aktivite nevymizela z pookupačního Českoslovanska dodnes, ačkoliv se o to horliví normalizátoři snažili seč mohli. V poslední době
nabývá na síle. Stačí připomenout petici za obnovení naboxženských svobod, kterou -podle slov kardinála Tomáška, pražského arcibiskupa poceosalo pres půl mi-_
lionu občanů. Sdružení nezávislé občanské iniciativi Charts77 vede svou činnost
již 12 rok. Od letošního ledna vycházejí pravidelně Lidové noviny, j nichž se
soustřeďují nezávislí novináři, publicisté a odborníci z nejrůznějších oborů.
posledním dvojčísle Lidových novin je článek, jak režim sáhl zase jednou
V
k ne
johavněj Šímu prostředku msty, ke mstě na 'nejbližších příbuzných osob, které
žádným terorem nedokázal zlomit. LN píší, že vládnoucí KS vyloučila ze svých
řad matku mluvčího Charty 77 Stanislave. Devátého, paní Boženu Devátou. Stalo se
tak už 13.června. Důvodem byle, že paní Devátá odmítli veřejně se distancovat
od činnosti svého syna. Komunisté zase jednou vyžadují, aby se rodiče zase
zříkali svých dětí, děti rodičů, aby se bratr zřekl bratra a přítel přítele,
aní Devátá byla členkou KSČ 40 let. Před svým vyloučením ze strany byla nucena
P
o ustit i Svaz protifašistických bojovníků, jehož členkou byla na základě své
p
ičnnosti jako partyzánská spojka za války. Svobodná Evropa.
Plnění plánu za I.pol. r.1988.
Sdělení Federálního statistického úřadu o plnění plánu v I.pololetí se drží
známého obfazu. Jako obvykle víc zamlčuje než odhaluje. Jinak je nesena snahou
nedráždit veřejnost příliš velkým rozporem mezi údajnou růžovou skutečností a
skutečnými výsledky hospodaření. Už sám název "Mírné zlepšení výsledků" se znaží vzbudit zdání objektivity. Je to ovšem zdání klamné, protože ono ’’’mírné zle
pšení” je v porovnání s I.pol.1987, obdobím katastrofálního hospodářského vývoej a to už se v letošní zprávě nikde nedočteme. To, že zlepšení je jen mírné,
znamená vlastně pořádný neúspěch. Vzhledem velmi nízké výchozí zkladně loňského
prvníhc pololetí,-by úspěchem teprve bylo zlepšení nesmírné. Ke všem obvyklým
nedostatkům-statistických zpráv se tentokrát přidružil další a to velice pods
tatný - neuvádějí se už žádná čísle o růstu národního důchodu. Tak tomu bylo ve
správě za rok 1987,
I.čvrtletí 88 a nyní se to opakuje za. pololetí. Snad to
iá dát zapomenoutx na původní plány jak jsou vyznačeny v zákoně o VIII.pětiletce.-Podle těchto plánů měl národní důchod růst ročně o 3,5%« Skutečnost prvníci.
_et pětiletky je 2,8 a 2,3%. Plán na letošní rok byl proto snížen na 2,7% a na
Pětiletku se fakticky zapomělo. Pololetní zpráva uvádí, že národní důchod se za
šest měsíců letošního’ roku rozvíjel rychleji než stanoví tento snížený plán, to
lá být ono "mírné zlepšení" nevyjádřené ovšem žádným konkrétním číslem. Co se
za tímto údájně zlepšeným růstem skrývá? Nic jiného než důvěrně známý extensivií rozvoj,výroba na metry na tuny’ a výroba pro výrobu. Splnily se a překročily
jlány hrubé výroby, ale kvalitativní ukazatelé nikoliv. Zejména se nepodařilo
•plnit předpokládaný pokles c. materiálových a ani celkových nákladů, čímž zůstá
vá infensifikace prázdným heslem. Nemilosrdnými zrcadlem extensivního t.j.ekononicky nesmyslného růstu t.j. výroby pro výrobu je další samozřejmě neplánovaný
růst zásob, které vzrostly jen v průmyslu a za prvních 5 měsíců na 11 miliard
ľČs. Těchto 11 miliard umrtvených a neužitečných hodnot pohlcuje nejen veškerý
?ůst národního důchodu, ale i ještě i něco navíc. Národní důchod má totiž za
zelý rok vzrůst asi o 17 miliard Kčs. Půjdeli to se zásobami ve stejném ry£mu
iále, budou mít více hodnot než se v letošním roce podaří vytvořit. To, že by
to bylo jen opakováním situace několika minulých let,může nám dát jen slabou
ítěchu. Takže všechny údaje o růstu životní úrovně, budou i nadále čistou prooagandou, protože takový růst je xsotva představitelný v hospodářství, kde tvooa užitečných hodnot stagnuje či dokonce klesá. Zdrojem růstu životní úrovně
totiž mohou být jen. užitečné, nové hodnoty,, nikoliv "nové hodnoty", které mají v
v praxi formu neužitečných zásob. Výrobní náměstek předsedy Státní plánovací
komise Jsef Věrtelář informaval v pondělí novináře o plánech na příští rok.
Kůst národního^ důchodu má přes údájné"mírné zlepšení" v letošním roce se
snížit na 2,2%. To je víc než o' třetinu méně ve srovnání s plánem pětiletky.
Tedy podstatně méně než ožekáváný výsledek letošního roku. Co se za tímto sní
žením skrývá? Bud je to skryté přiznání, že národní důchod roste po uplynulých
dvoua půl letech ještě pomaleji jak vyplývá ze statistik,nebo je to pokus o re
alističtější plán, který se spokojuje s nižším růstem založený ovšem na intensifikačních faktorech. V prvním připadá by se jednalo jen o trapnou snahu předdejít situaci, kdy by se na konci pětiletky přes vykazovaný Oficiální růst,
ukázalo, že se ve skutečnosti českosl. hospodářství nehnulo z místa. Ve druhém
případě by se jednalo o sttva docenitelnou senzaci. K poznání že nižší procen
tuální růst intensifikačními faktory vede k cíli dříve než extensivní vývoj,
kčemuž dospěli českoslovenští ekonomové Ota Šik a jeho kolegové. Karel Kühnel.

