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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Toni CLOSA z deníku
SPORT
nám posílá UN FUERTE
ABRAZ0
/Pevné obejmuti/

F.C. BARCELONA
MASQUE UN CLUB

/FC Barcelona je více
než pouhý klub/

FC Barcelona je jecním z největších klupó na sv^t*
/108 00C členů, station pro 145 000 čiváků/.
Proč je FCB považován za~"více než pouhý klun?"
Kolem n*ho se očecavna soustřeďuje všechen katě lánský ži
vot, nejen sportovní, íle hlavu* oolitický, společenský i
hospodářský. Kati lánsko zabírá severovýchocní část Španěl
ska, na ploše 31 93C kc2 žije kolec 6 milion-' obyvatel,
hl.m. Barcelona ma pres 2 milióny. Hovoří katí lánský, ja
zykem mezi španělštinou ® provensálštinou; jsou oceaavna
proslulí svou pracovitostí a zapasy o oočanské svobody,
nejvíce v 09Č90Í nedávné čiktaturv.
К naší zemi i d*ní mají neoeyčejn* vřelý vztah, nes,mírné jsou tam populární F;Planička, E.Zátopek « hlavn*
"Pepi" Bican, učitel *• stalý přítel L.Kuoaly, naturalizovaného Špan^lě, jehož tam málem považují za svého národní
ho hrdinu, to hlcvn* díky jeho kopané a charakteru. /V pří
štích číslech "Res publica" se к tomuto tématu ještě- vrátí-me/.
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Porcografіе
Po dokumentu "Čas hanby, Čas mlčení & čas naděje" vydílala televize 6. če
rvna Švarnou jerův "Konec stalinismu v Čechách", alegorii na kontinuitu rodu
J.V.Stalina & jeho politickou odnož u nás v postavě Klement© Gottwalda. Děj
se odehrává v modelářské dílně představující běžnou nemocniční prosekturu vybavenou^nejen pitevními nástroji, ale i věcmi z praxe kata Mydiáře /šibenič
ní doolňky jako je oprátka zakončená smyčkou škrtící...figuríny zhotovené
zřejmě ze sádry. Stručný děj beze slov je nodburven funkčními zvuky, skřeky/.
ro otevření Stalinovy sochy haitými pohyby skalpelu se vsak v útrobách ne
objevila obyčejná dutina, prázdno, jak jsme zvyklí viset v nitru velikánů dě
jin, ale vnitřnosti, které byly převzaty z nějakého poraženého zvířete, dou
fejme, že ne z jiného mrtvého liaského těla. To už by byl reál i se svým vyš
ším stupněm naturalismem. I ten вуї překročen poté, co se ruce zabořily do
vnitřností s mnohem razantnější rutinou, než jak to dělají venkovští řezníci
absolvující několik zabíjaček za sezónu.
Ty ruce pak vyjmuly z interiéru sácrového J.V.Stalina "dítko" s podobiz
nou Klementa Gottwalda. V pitevních úkonech se pak pokračoval© i ne jeno
sošce.
Touto symbolikou na konec stalinismu u nas byl učiněn skok do oblasti,
jež se svou příbuzností páří s pornografií hruoého zrna, a to croto, že spe
ctacle macabre, tato umrlčí, úděsná podívaná byla rozehrána na účet mrtvých,
lhostejno, zda jde o Stalina, Gottv/alda, aneoo zda by místo těch dvou figuro
val Hitler či Attila řečený Létla boží.
Іме do chybně jen medicínské vědě © kriminálnímu lékařství jsou svěřeny pit
vy zesnulých, jejichž nehybná těl© odcházejí do neorganického světa, to pro
to , aby se předcházelo nemocem a tragédiím, i výsměchu ze strany těch, co do
sud žijí.
Tu se mi vybavil fenomeno macabro z období druhé světové války, kdy v jed
né české vesnici se jednomu hrobníkovi dařil chov vepřů, cosi, co překračuje
hranice nantroDofágie a kanibalismu; něco, co profanuje vše, co bylo donedáv
né živé. Dále připomenu, že předpinochetovské Chile, za vlády Jorge Kiessand-'
riho а рак i ^llendeho bylo proslulé svou demokratičností, Kterou si našinec
nedovede a ani dříve nedovedl přecstavit. Jestliže vsak tisk nebo TV přines
ly snímky nebo záběry z nějaké katastrofy, vraždy a pod. tedy obrazy přesahu
jící hranici naturalismu a ubíhající do sadismu a zrúdnosti, byl Dotrestán
místní municipalitou, městskou radou, pokutou, аіє po jisté době se porušení
etiky’ opakovalo, protože novinám se to asi vyplácelo. TV diváci a čtenáři se
kochejí pohledem na cizí utrpení, jde-li však třeba jen o škrábnutí ne jeji
ch vlastním těle, vyhledávají bez otálení pohotovost, rroto si i tolik filmo
vých hercu najímá evojníky, aby za ně vytrpěli předpokládané, byt i lehčí
zranění při natáčení, kde je vše stavěno na trochu nebezpečné scénce.
Jestliže tvůrci/’Konce stalinismu v Čechách" nestačili svou uměleckostí
zobrazit konec stalinismu tady v zemi, která je tak krásná na pohled, jak se
to povedlo gruzínsKému pokání, pak je zde televize, která není, pravda, oprá
vněna k cenzurnímu zásahu, ale má právo výběru, co je podle jejích měřítek
dobré a co zlé. Švenkmajerův Konec znamenal profanaci lidské bytosti v jejím
absolutně bezmocném postavení - smrti. Jestliže i televize připustila umělec
ky špetný kousek, pak je zde náš "municipalitét", naše NVP hl.m. Prahy v če
le s primátorem, aby zasáhli třeba post factum /festům?/, rochybuji ale, že
by to náš primátor učinil. ?;.ožná by se mu pak dveře do TV poněkud přizavřely
a opět pochybuji, zda by tohle riziko podstoupil.
Josef Volařík
/+/ Porcus - lat. prase

J-Zс•£ přesné tipy.
rčasopis ”Res publica” uspořádal několik měsíců před volbami velkou tipovací soutěž s otázkou Kolik dostanou komunisté procent hlasů ve volbách dne 8.
a 9.června. Hlavní soutěží byl tip na procenta a vedlejší na pořadí a procenta byly jako pomocný ukazatel, a kdo zvítězil? Průměrné procento za celé ČSFR
je 13,52%. Následují vítězové a jaké měli tipy a jakou cenu obdrželi.
Procenta; Jiří Pokorný
13,5% - 100,-Kčs Pořadí; Jiří Fiklík
12,8%-30,Pavel Zatloukal 13,4% 50,-Kčs
Tyc Vladimír
14,8%-20,Jaromír Viktora 13,7% 30,-Kčs
Josef Malý
10,7%-Ю,-

Clemencia

en

el

Plaza /Milosrdenství na

náměstí/
Jeden z nejluxusnějších hotelů ne světě je sice v New Yorku,
v zemi s mluvou anglickou, ele název je ryze španělský: plaza - ná
městí, latinsky forum. Výraz clemencia je rovněž běžný - milosrdens
tví, laskavost, dobrota, takže člověka dobrotivého lze označit slo
vem elemente, odtud i jedno známé jméno Klement.
Úvod byl možná nutný, protože v USA je mluví pravda anglicky,
ele španělština je u nich jazykem druhým, nebot v USA dnes žije ko
lem 17 miliónů lidí z Pyrenejského poloostrova, na 12 miliónů lidí
z Mexika, dále další milióny z ostatních zemí jižní části západní
polokoule. Většinou jsou to však lidé patřící spíše do nižších pří
ček žebříčku určujícího výši solventnosti.
A přesto v hotelu se španělským názvem, ale luxusním por excelencia, se konala party /11.6.1990/, na kterou bylo pozváno 150
osobností amerického živots včetně nam tak známých jmen jako je
Martina 'Navrátilová, Ivan Lendl, Miloš Forman a jednou z nejváženěj
ších personalit byla paní Olga Havlová, chot prezidenta ČSFR.
Nejnižší vstupní na tuhle party /recepci/ činilo 250 dolarů, výtě
žek 62 500 dolarů je poukazován potřebám našeho zdravotnictví.
Na okraj poznamenejme, že prostředky pro dobročinné účely nepodlé
hají zdanění.
A na druhý okraj opět poznamenejme, že parties /recepce, slav
nostní přípitky, zahradní slavnosti, fiesty, mejdany apoo./jsou
hojně přenášeny sdělovacími prostředky, především televizí a velkými
tiskovými orgány, přičemž reportéři si dávají opravdu záležet, 8 by
neopomenuli kdejaký pozoruhodný detaily od popisu jehlic ze vzác
ných kovů ve vlasech přítomných dam až po dešifrování značek obuvi.
Nikdo se neskrývá se skutečností, že jde nikoli o skrytou, ale pří
mou reklamu ze strany pořadatelů, přičemž prostor v novinách a hlavně
v TV je velmi draný, ve sledovaných nodinach se cena jedné sekundy
-iinak pohybuje kolem 15Э0 dolarů. Z party to má organizátor zdarma,
reportéři si dávají záležet na dobrém popisu, to proto, aby je příští
organizátoři parties nepřehlédli.
Částka 62 500 dolarů je suma solidní a v limitovaných lokalitách
znamená znatelnou pomoc, jinsk však v celostátních rozměrech každé
země trpící nedtihem jde o malou náplast.
Milosrdenství, odpravdávna známá a vážená clemencia, je vskutku
dobrodiním a lidem ji potřebným je lhostejno, zda byli ••
uzdraveni
či navráceni živottt dolary, markami, pesetami, korunami nebo rubly,
jako třeba ona krásná černá borovice byla uchráněna rukou člověka
obézního nebo štíhlého, Člověka s pleSí nebo s vlasovím, kapitalistou
či chuáasem.
Je už jiná věc, co clemencií ta Či ona akce sledovala, zda
reklamu nebo jiný zisk pro sbe nebo pro lidskou obec, zda to není
spekulace к osobnímu profitu z akcí sice jiných, ale lidskému spole
čenství takovou, že ty neduhy rodí.
Hotel Plaza nebyl rozsvícen ku pomoci potřebných z onoho světa
lidí hovořících přímo v USA tím druhým jazykem ve velké zemi USA,
zářil ku pomoci našemu zdravotnictví, případně jiným účelům. Ale milo
srdenství, clemencia, není výsadou jen miliardářů jako je paní Ivana
Trumpová-Zelničková, která hotel Plaza dcstals od manželem coby dárek,
jachtu v hodnotě 20 miliónů dolarů atd. Paní Ivana Zelníčková-Trumpová
pochází z našeho Česka, v roce 1972 reprezentovala naši zem v lyžo
vání a z popudů po politické svobodě a obchodnímu podnikání si ji
oblíbil pan Donald Trump, který ji v roce 1976 pojal za manželku.
Nashromáždili majetek v hodnotě kolem tří miliard dolarů díky své
společné podnikavosti. Mají sice starosti normálního smrtelníka jako
je touha po jiné ženě /či muži?/, ale už se to urovnalo. Paní Ivana
darovala panu Trumpovi majetek největší: tři krásné děti, jež jsou
nepochybně dalším faktorem, že se pan Trump od vnadné Marly Maplesové

*

separovsl a vrátil к rodině, i když je tiskem podezírán,' že jeho
come-bsck je podmíněn spíše dělením majetku než lidskými* které prý
v prostředí milionářů hrají podřadnou roli.
faktory
Viděno z nadhledu: štědří milionáři nejsou; kdyby takoví přece
existovali, pak by logicky a zákonitě nemohli jimi být. Matka Teresa
a společně s ní nespočet řeholnic, těchto skutečných lidských andělů
na této hříšné zemi věnují všechno své odříkání tem nejpotřebnějším.
Proč není masa nás lidí odtud, z centra Evropy, ze srdce Evropy,
schopna je napodobit? Budiž nám stydno, musíme-li my i ti velmi potřeb
ní spoléhat na milodary a přitom nechat zahálet své ruce darované
nám spletitou a dosud nerozřešenou záhadou' přírody zřejmě к činnosti.
Musíme-li nechat lenošit své mozky a vést je к nevědomosti, jek pomoci
sobě a svým bližním.
Budiž nám stydno.
Josef Volařík

Viny

Naše adresa:
Radio Free Europe
Oeltingenstrasse 67
D-8000 München 22
RFE-Rádio Svobodná Evropa
Postfach 860401
D-8000 München 81
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Kdo_____ vyhrál

volby?

Někdy před necelými dvaceti lety blahé pmaěti se konaly v USA
perzidenstké volby. Před nimi měl podle dobrých průzkumů veřejného
mínění jistý náskok Richard Nixon před Johnem Kennedym. Proto, že
J* Nixon po delší dobu prosazoval tvrdý zásah proti Fidelu Castrovi,
zastával mínění velké části amerického lidu, voličů. Kennedy byl
zdrženlivější. Konečně prostý lid je vždy'pro něco tvrdšího.
Ale dva před volbami měli oba tito kandidti velké projevy v tele
vizi, kdy všechny TV řetězy jsou napojeny na.tzv. coast to coast,
od pobřeží к pobřeží, celá Amerika.
A tu Kennedy vyšel z těžkým kalibrem: jasně se vyslovil v této
poslední chvíli pro zásah proti Kubě, tedy к tomu, co Nixon navrhoval
dávno před ním a prakticky po celou dobu předvolební kampaně. Nixon
na tento Kenneho triek přišel a vyčti mu ho, ale už v pořadech ne
s tak velkou sledovátelností. Kennedy se mu omluvil. Діє jen v tisku
s nesrovnatelně menším efektem akčního rádia, než měl jeho TV pro
jev. Volič jásal: tak konečně Kennedy je pro zásah proti Castrovi.
A dal moc hlasů Kennedymu, což znamenalo sice jeho
dost těsné,
ale přece jen vítězství.
U nás to bylo s těmi volbami mnohem prozaičtější a v tomto
případě "televiznější”, než jak se zdá analyzátorem výsledků našich
voleb.
Početné a hojně prezentované manifestace na Václavském náměstí
v Fráze a na jiných místech byly přenášeny televizí. Vedení socia
listické strany se nepochybně ukolébalo jen fyzickým faktem, že
dlouhé série projevů z balkonu jejich budovy /Me
la ntr leh/ jsou vedeny z jejich výsostného teritoria a že
lze počítat se sběrem hlasů ve volbách. Jenže přímý účastník
a co do počtu poslechuačů TV vysílání ostatní diváci v celé zemi
to vše chápali jako děj OF, které vzniklo až později. Dokonce
i takové politické komety jako doc. Komárek, člen KSČ až do prvních
týdnů roku 1990 se jevil posluchači jako muž OF a ne jako Člen
KSČ nebo dokonce ČSS. Rovněž tak moderátor Václav Malý, v těch
chvílích nebyl pro diváky kněz Malý tolik křestanem jako revolucio
nářem, tedy kádr OF.
Noviny a tiskové orgány už nutně zůstávaly numericky za televiz
ním účinkem. Lidé z těcnto manifestací vstupovali do příbytků
miliónů rodin jako lidé z OF.
Dalším faktorem zde byly téměř denní, a to za den mnohdy něko-1
likrát přímá, i záznamovágá vysílání z projevů prezidenta Václava
Havla. Za odpoledne a večer navštívil dokonce i čtyři města.
Vše vyznívalo jako ’’promotion" pro OF, protože posluchači a divákovi
se jevil ne jako nestraník /bezpartijní/, ale jako vůdčí osobnost OF,
čímž se konečné ani netajil, navíc dost krátce před volbami.
Důležitým psychickým mementem bylo, vystoupení pana Rumla ve
věci ”bartončík", zřejmě з největším efektem na jižní Moravě, kde
Moravsko-Slezáci dostali velké procento hlasů, ač se podle věro
hodných "pranostik" dalo po papežově návštěvě právem
čekat,
že procento KDU bude mnohem příznivější. 0 jiných krajíxých ani
nemluvě.
Opakuji: jde o jev mnohem prozaičtější, než jak se mohou jevit
četné analýzy. Prostý .volič jedná skutečně prostě, plfcstý volič
je man of action /mužem činu/, nemá rád spletité labyrintové úvahy.
Na jižní Moravě, jak se zatím jen částečně potvrzuje, získalo OF
dokonce i na účet KSČ, protože i starší členové dříve, vládnoucí
strany - někteří z nich - říkají: jsou to lidé příjemní, ”Šaks
to viděl v televizi".
Třeba vzít v úvahu dávno známý fakt, že člověk hodnotí chrup
podle toho jak vypadá a ne podle toho, zda jde o zuby pravé, či
protézu; hodnotí příjemnou tvář a je mu lhostejno, zda úsměv je
vysoce profesionálně nacvičený, či ne; hodnotí vůz podle karosérie
a méně už podle kvality motoru /to je přenecháno lidem znalejším/.
Není tak rozhodující, jaký byl průběh voleb. U nás byl, soudědlfc
pozorného náhledu, nesmírně korektní. Samotný průběh. Rozhodující je
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Časové údobípifedcházející volebnímu aktu po delší i kratší dobu,
přičemž je znám fakt, .že veřejné mínění, jemuž nelze zazlívat
neznalost mnoha faktorů, jevů a bůhví čeho, se mění měsíc co měsíc,
případně den co den anebo dojde ke změně v poslední chvíli. Anebo
všechny tyto periody se slijí v jeden názor při vhozfcftflístku do
urny.
V případech, kdy výsledek voleb je určován spise vnějším vlivem
v tomto případě sdělovacími prostředky a hlavně televizí,
nikoli programem a příslibem práce do budoucna, pak lze každé
takové vítězství považovat za Fyrrhovo, kdy už kdysi dávno před
Kristem se opravdu chudák vítěz Fyrrhos z vítězství příliš nera
doval. Neměl totiž vojsko, padlo při vítězství. Zanikl pak v malých,
malicherných půtkách mezi ’’vítězi”.

Josef Volařík
Proč

KSČ

dostala

tak hodně hlasů?

Náš nesporně největší pranostik Ing.Miloš Zeman /největší, pravda, svou
fysickou konstitucí, promiňte - strukturou, jak by správna řekl jeho starší,
postavou menší a zřejmě i znalostmi menší kolega doc .komárek/ . Pranostik Ing.
Zeman tipoval pro KSČ takových pět-sedm procent. Ve své seberkritice se autokritizoval, neměl však proč. Nelze totiž pranostikovi Ing.Zemanovi zazlívat,
že se tak přepočítal, mnohem více než předpovídači počasí, kteří uhádnou, bude-li zítra orset či эисе-li liják tak na 65-70 procent.
rranostick Ing.Zeman nevzal v úvanu faktory zahraniční, jež ooale našeno
souau ryly roznoaující ve v-tším počtu hlasů oro xSČ než všichni předpovída
li .
..ebyly to třešinky nebo višničky, ale č. 10, pod kterým šla л.зС do voleb.
Lze říci, :e teleo-ticky t*to straně fandila jedna z největších personalit
souč-sr)-ho av*ta, jejíž jméno zna i kterákoli оаэіёка v Kterákoli zemi na sve
t“ - rel*. relé je superstar, r. konečná jeho přezaívka "Pelé" se eobře vyslo
vuje .. p*matuje. ?o jeho prav* jm*no ^ason Arantes ®o Nascimento zna jen někc
tik novinař* a liaí od toho, totiž fotbalu, K«o to je ooe jm-nem Edson Arantes -зо ascimento neví ani většina Brazilců, jak aokazuje nespočet aosud pro
vedených pr’’ZkU2.ů veřejného r.ín*ní.
relé nosí tričko s č. 10. Je to pro Brazílii posvátné číslo a po Felého
odchodu se málokdo odvážil toto číslo nosit, aby ho nezprofanoval, až se ob
jevil Zico, celým jm-nem artur untunes se Coimbra.
Č. 1C nosí t*k<* Diego Armando i'aradona, jenož v Neapoli vyhlašují za svá
tého /Diegus Arnanaus i -rnonus Ar^entinus Neapolitanus/. numero 1C aěl.a do
nedávná absolutně nejv-tší hvězda francouzské kopané icnel rlatini. rokračovat bychom mohli dlouhou řadou. Stručně: č.1C se v nejpopul-rnější hře na ze
měkouli přisuzuje vždy tomu nejleošímu, centrforvsrdovi .
A dále: v • ižní мшегісе se říká více višně než třešně: guinea. діє přene
sen* guinaa znamená lahůdku, též milé d-vče. U nas by mohlo zaznít adekvátní
slovo jahoda, zkratka jahůdka. A jestliže dá chlaoec divčeti guineu, to zna
mená malém
Tož tak
Josef Volařík
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