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Hallo, mr. Dali

Black Box…

Salvador Dali: Co soudím o Pablu Picassovi?
Picasso je velký malíř, já také.
Picasso je génius, já také.
~
Picasso je komunista, já také nejsem.
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ČESKOSLOVENSKÝ SENÁT V EXILU

The Czechoslovak Senate in Exile
Tschechoslowakischer Senat imExil
ALL CORRESPONDENCE IO
THE CZECHOSLOVAK SENATE IN EXILE
IO BALFOUR STREET
CARLTON-N SW.-2218
AUSTRALIA

PROHLÁŠENÍ ČS.SENÁTU v EXILU
ku dni 28. října
1987 v S y d n e y .

Vážení krajané !
ČESKOSLOVENSKÝ SENÁT V EXILU, obrací se na naší krajanskou
veřejnost na půdě domova o pomocnou ruku k skutečnému osvo
bození vlasti a nastolení demokratického způsobu života nás
všech, jak ve vlasti tak i veškerého exilu, v současné době
rozptýleného ve všech zemích západní demokracie.
Na podkladě mimořádném plenárním zasedání členů senátu v Sydney,
dne 11. října r.1985.bylo jednohlasně přijato prohlášení Čs.
senátu, provésti volbu
prozatímní vlády čSR v exilu.
1. / bylo uděleno absolutorium členům přípravné vládní komisi
2. / Ustavení PROZATÍMNÍ VLÁDY ČSR v Exilu- ode dne 11. října
1985., které mimo jiné přísluší:
A.- Vytvořit orgány nutné pro splnění a provedení
úkolů PROZATÍMNÍ VLÁDY-/Ministerstva a Výbory,/
B.- Jmenovat vedoucí osobnosti a členy vytvořených
orgánů a dát jim příslušné pověření pro jejich čin
nost .
První zasedání PROZATÍMNÍ VLÁDY v Exilu rozhodlo nejmenovat
jméno prozatímního presidenta žijícího v ČSSR, a to z důvodů
osobní bezpečnosti.
Místopředseda a gen.státní tajemník Ing.I.Hynek T r h 1 i k,
ORGÁNY VLÁDY: ve fukncích ministerských resortu:
NÁRODNÍ OBRANA :.............................. plukovník KŘIVÁK
GEN.INSPEKTOR BRANNÉ NOCI.... Generál
J.NOVÁK
FINANCÍ :
.............................. .
škpt.
BENDA
ZAHRANIČÍ:
...................................
Jan KUNCÍŘ
ZPRAVODAJSTVÍ:...................................
"
KUČERA.
KULTURNÍ a ŠKOLSTVÍ....................... prof.
J.KRATOCHVÍL
ZEMĚDĚLSTVÍ:
.......................
V. WERNER
VNITRO:....................................................
V.LIPSKÝ de LIPÉ
Dále členové zatím bez resortu:
M.ŠULÁK-J.RUTAR -SMRČKA-L.prof.BROM-V.KLÉR.
Prozatímní VLÁDA převzala úkoly jí svěřené a bude vykonávat
svoji činnost v rámci Ústavy a zákonů z r.1920 až do doby,
kdy budou provedeny volby delegátů ČSR v Exilu do parlamentu,
jejich činnost bude ukončena po provedení svobodných voleb
v demokratické republice Čechů a Slováků.
Jmenem předsednictva čs.P.V. v Exilu:

mjr.Marek

Předseda v zast.

Tvoji

Ignác Hynek Trhlik,
místopředseda a gen.Taj.

Sladká polívka F i d e 1 a C a s t r a.
Fidel Castro Ruz: /výňatek z několika hodinové diskuse se zástupci církví
na Jamaice dne 20.října 1977/- "Jsem dost obeznámen s křesťanskými zásadami
a Kristovým kázáním. Chápu Krista tak, že to byl velký revolucionář. To je
můj názor! /Potlesk/. Byl to člověk, jehož doktrína byla cele zasvěcena pro
stým a chudým lidem v boji proti zlořádům, proti nespravedlnosti, boji proti
ponižování lidské bytosti. Řekl bych, že mezi duchem a podstatou je-ho kázá
ní a socialismem je hodně společného. Navíc jsem již několikrát řekl, že po
užil velmi tvrdých slov k odsouzení bohatců, čachrářů a pokrytců, Myl nohy
svým žákům. Může snad být důstojnějšího příkladu jako je tento? Také jsem se
vyslovil, že zázrak s rybami a chleby a přeměny vody ve víno je to, co my so
cialisté také chceme dělat /Smích, potlesk/. Říkám to velmi vážně, ano, ří
kám to velmi vážně, protože v to věřím, myslím a cítím. Všichni jsme četli
dějiny prvních let křestanství a víme, co znamená být katolíkem, být křestanem a víme, co znamenalo být křestanem, řekněme, v Římě a na mnoha jiných
místech. V době císařů to bylo horší než být komunistou v Pinochetově Chile
/smích/, horší než být komunistou v Brazílii a Argentině”.
"Pokud jde o Bible, tak si vzpomínám, že když jsem byl v Chile, tak mne
přivedli na schůzku s kardinálem. Navrhl mi problém Biblí, zda by nám mohl
poslat 10.000 Biblí. Řekl jsem: "Ano, pošlete 10.000 Biblí, jelikož Bible je
skvělá kniha. Kfcž jsou v knihovnách Bible. Mně se Bible líbí. Cist Bible pře
dstavuje dokonce projev kulturnosti, je to je-dna z nejlepších knih, jež kdy
byly napsány”. A tak jsme se tedy shodli. A na Kubu připlula lod naložená Bi
blemi /smích/.Jak bychom mohli klást překážky, abyste Kubáncům poslali Bible.
V žádném případě neklademe žádné překážky.” /Potlesk/.
Dotaz: "Chtěl bych říci toto: vzhledem k tomu, že na Kubě existuje svobo
da slova a svoboda chování jakožto křesíana, pak se táži: kdyby některá křestanská kongregace požádala o svolení zřídit na Kubě rozhlasovou stanici,
speciálně pro šíření křesíanské doktríny a. k propagaci myšlenky křestanského
života - byl by takový druh vysílání povolen?"
Odpověž F.Castra: "Já si upřímně myslím, že za nynějších podmínek - ne.
Taková je realita a musím to říci se vší otevřeností. Já nemohu zřízení roz
hlasové stanice přislíbit. To s Biblí ano, protože v tomto směru máme vytýče
nou politiku /smích/. Ale nemohu slíbit stanici. Nevím, zda rozhlasem lze
skutečně provádět opravdovou náboženskou výchovu. Nemyslím, nejsem si tím
jist. Ale dobrá, tohle je opravdu poprvé, co mi byla taková otázka navržena.
Ted však ne, opravdu ne. Kdybych to přednesl na vedení strany a vlády, pak
by si opravdu mysleli, že jste mne tady na Jamaice přeměnili v kněze /smích/.
Je to v pořádku /potlesk/. £ Oremos! /Modleme se!/ Mimo název článku překlad
Josef Volařík
Josef Volařík: Vzpomeňte na buddhisty a Guevaru.
Těmito dyěma příklady chci říci, že sebeupalování a guerilla představují
dva styly boje proti bezpráví v rozdílném prostředí, za jiných podmínek a me
ntality. Guerilla není druhem boje, který je dnes nám i Evropě vlastní. Pro
to sebeupálení studenta Jana Palacha tak překvapilo nejen nás, ale i celý
svět. Jeho tragedie bolí duši i srdce našeho národa a slzy kanou i z očí mno
ha mažú. Znovu jsem si ve svém novinářském archivu prostudoval účinek boje
vietnamských budhistů, než jsem se odhodlal k těmto řádkům. A jako novinář,
jehož zaměstnání ho nutí, aby pracoval s chladnými údaji, snažím se p® dobu
posledních nocí, v hojné míře naplněných rozpálenými city, pohlédnout o pár
dnů, týdnů a měsíců dopředu především na psychologický účinek tragických se
beobětování v této zemi. Opravdu se bojím, aby akce, jimiž by však někteří
chtěli následovat Jana Palacha, nesnížily, nezredukovaly jeho legendárnost,
čistotu prvního činu i posvátnost, aby se nestaly všedním gestem, jehož ko
nečným výsledkem by byly nedobré pochybnosti.
V tomtoíjtěžkém střetnutí otázek života a smrti, které napadají mladé i sta
ré, bych chtěl připomenout mladým lidem, že naším prostředím zápasu o všechno
dobré je spletitý labyrint mozku, myšlení. Je to prostředí a terén, který nám
vyhovuje, nevzdávejme se ho, nepřenechávejme ho jiným. Myslím, že ti chlaoci,
kteří snad uvažují, zda vytáhnout los o dalším sebeobětování, by se měli ale
spoň na pár minut zamyslet nad tím, že čin Jana palacha by jen zevšedněl, jak
se to bohužel stalo v případě buddhistických kněží ve Vietnamu.
Leden 1969
Výňatek z Čs. sportu4

"TY ŽIJEŠ, SVINĚ ? "
/svědecká výpověd o událostech ze 17.listopadu 89 /
Seděl jsem ve třetí řadě uprostřed,proti nám stály kordóny příslušníků
Pohotovostního pluku. Viděl jsem jim dobře do obličejů,některým se v
očích zračil strach. Jiní si zakrývali obličej štítem,abychom se jim ne
mohli dívat do očí. Jeden stál s otevřenými ústy a nemohl pochopit ,co
se děje. Další se na nás usmívali a důležitě pohupovali pendreky.
Výkřiky od mostu začínaly sílit,výzvy” rozejděte se”! nebylo možno
uposlechnout,protožezjsme byli obklíčeni z obou stran.
Najednou se kordón policistů začal proti nám sunout. Vstal jsem a
udělal krok dozadu. Většina ostatních stále seděla. Vzadu lidé stáli a
zpívali,pak začali pískat.
Viděl jsem jednoho příslušníka STB,který proběhl kolem kordónu a
pěstí srazil k zemi školáka. Druhý příslušník STB povstal a vyzýval dav,
aby"převálcoval esenbáky". Dav ho vypískal.
Policisté s pendreky a Štíty pomalu postupovali proti nám. Sedící
si k sobě sesedávali,a ti co zůstali byli vytaženi, a mláceni. Když už .
nešlo dál sedět,tak všichni povstali. Najednou nastala hrozná panika, —
tlačili nás z obou stran. Opírali jsme se jeden o druhého. Holky plaka
ly strachem. Jsem sportovec a něco vydržím,ale v tlačenici osem se du
sil, lapal po dechu. Dav se nakláněl z jedné strany na druhou a hrozilo,
že se navzájem ušlapeme. Mimoděk jsem v tlačenici prohodil;"Spadli z
nebe". Ze zadu se ozývaly výkřiky a první rány. Nic nezní tak hrozně,
jako rána pendrekem do hlavy.
Nakonec nás vtlačili do podloubí Kaňkova domu. Do zmáčknutého a
vyjícího davu mlátili esenbáci. Zvedl jsem ruku,abych zabránil před
případným úderem do hlavy, Dav sténal bolestí a hrůzou. Přede mnou byl
natlačen mladík na sloup,měl stlačený hrudník a chroptěl. Podařilo se —
mi ho odtrhnout. Na jeho místo byl okamžitě davem přimáčknut další Člo
věk. V průzoru-klenby jsem náhle uviděl transportéry. V duchu se mi vy
bavil záběr z Gruzie tohoto roku.
Za dalším sloupem už stálo asi deset příslušníků a major od výsad
kářů. Viděl jsem |e v předklonu,mlátili totiž klečící do hlav,ti k nim
pouze vztahovali ruce. Udělal jsem několik kroků a díval se šokován pe
policistech. Někteří až ani neměli sílu mlátit,
Zastavil jsem se před jedním ,a ten s obličejem zkřiveným nenávis^
tí na E3ě zarval: "Co sem lezeš,koukej mazat svině". A udeřil mě do ruky
a poté do zad. Dál jsem nečekal a vběhl do Mikulandské ulice, ^elá ulice
byla plná poházených šál, bund, via jek, bund a potrhaných transparentů. Až
do půlnoci jsem se skrýval ve sklepě jednoho domu,

V Praze dne 22. 11. 1989
NA VLASTNÍ

Erneste Caller

OČI

Dne 17 listopadu 1989 jsem se zúčastnil pokojné demonstrace studentů,
která byla brutálně potlačena. Prohlašují,že jsem na vlastní oči viděl,
jak čtyři příslušníci SNB a jeden příslušník"červených baretů" chytili
mladou dívku,drželi jj roztažené ruce a nohy a obušky ji bili do břicha
a do obličeje. Zároveň do ni kopali. Příslušník "červených baretů”ji vší
silou udeřil obuškem přes prsa ! Poté jí za vlasy odtáhlí k policejním
antonům. Tento akt na mne nejvíce zapůsobil svojí cílevědomou krutostí.
M. Kamínek,Praha
Nenávist, ne znalost, zásadní nedůvěra. to je psychický svět komunismu, lékařská diagnóza by řekla, že je to patolagícký negativismus,
Karel Čapek

Dokumentační příloha ”L e M O R D" Č. 2 / 90
Fotografie z pražských ulic po okupaci Československa 21.srpna 1968.
Připravil

Martin Baxa.
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