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Konečně pořádný samizdat je už rok na sygtě. “Volné slo
vo“ Pepíka Maracziho, kterého jsem vícekráte viděl na různých protikomunistických demonstracích a po nich na Ruzyni.
Zaujal mne koncepční i grafický styl “Volného slova", je
to něco jiného než ty do podoby “Rudého práva" učesané,vypi
plané redakční kolektivy s hlavou plnou dopingu ještě z dob
populárního třídního boje. Šest čísel “Volného slova" za rok
1990, vždy po dvou měsících dokážuje,navzdory tvrzením, že
po té revoluci, které se říká sametová, prý už žádné samiz
daty nebudou třeba, cosi o tom zápase za demokracii, která
se ztrácí v těch haldách potištěného papíru. Mám radost, že
jsem narazil na "Volné slovo" /skoro náhodou/ ještě i z ji
ného důvodu. Hodí se mi to jako odpověů na ohlas k "Res pub
lica" od Ing.P.H.^z Kroměříže, který mi po mém kamelotovi
vzkazuje, že seriózní časopis neuveřejňuje na první straně
ipformace o vydavateli, členy redakční rady atd. Není to prý
zvykem a abych se nad tím zamyslel. A tu ejhle, "Volné slovo
a Pepík odpovídá za mne svou titulní stránkou. K tomu ohlasu
malý dovětek: "Res publica" v této podobě vyšla i v době,
kdy jejím obsahem bylo i "Několik vět",v létě 1989· V.Hajný
u v n i t ř
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slovo" č.6/1990, obsah, komentář šéfredaktora
Josefa Maracziho o problémech s vydáváním "VS".
2. Josef Volařík: Uvolněnost - rovnostářství - bratrstva.
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Československo žije pověstmi a nejistotou
Výtah z pětačtyncetistránkového dokumentu autora Miloslava Dolej
šího, který vydal pražský bulvární poledník Expres pod názvem „Senzační
odhalení pozadí událostí 17. listopadu 1989“, vzbudilo v čs. veřejnosti ta
kovou pozornost, že se kopie článku dostaly až na východní Slovensko.
Podstatou sdělení bylo, že listopadový převrat byla záležitost Státní bez
pečnosti, která na základě jednání KGB a CIA realizovala převzetí moci
prominenty Charty 77.
Bylo podrobně vysvětleno, že v pod
statě nešlo o nic jiného než předání moci
komunistům z r.1968 a jejich spojencům
a že Charta 77 měla více méně sloužit pro
pagaci budoucích vládních činitelů. Vět
šinou krátkodobá uvěznění mluvčích
Charty jim jednak zajišťovala náležitou
publicitu (především v zahraničí), jednak
je učila sebekázni a posloužila i jako „Ško
lení“ k budoucím funkcím. Spojení mezi
Chartou 77 a ÚV KSČ vedlo k domluvě,
že komunisté nebudou po převratu pro
následováni a bude jim umožněno volně
nakládat s osobním majetkem.
Následující rozhovory v denním tisku,
věnované těmto otázkám, zájem veřejno
sti jenom zvyšovaly, zvláště když se Vá
clav Havel ústy svého tiskového mluvčí
ho Michaela Žantovského vyjádřil, že je
„zhnusen“. Autor materiálu M. Dolejší
byl označován za fašistu, nástroj StB,
pomahače KSČ a dalšími nelichotivými
přívlastky. Ukázalo se však, že jde o poli
tického vězně, který strávil v komunistic
kých koncentrácích celkem 19 let — v pa
desátých letech i po r.1968. Krátký čas
byl vězněn i s Václavem Havlem. Tento

muž byl v lednu 1990 Členem prověrkové
komise Federálního ministerstva vnitra,
kam byl nominován Konfederací politic
kých vězňů. Na ministerstvu vnitra zís
kal řadu dokumentů, které hodlá zveřej
nit bud v přímém televizním přenosu,
jenž je mu pochopitelně odmítán, nebo
při veřejném soudním procesu. Signatáři
Charty 77 obdrželi dopis, v němž jsou
vyzýváni k tomu, aby podali na pana Do
lejšího žalobu. Řada z nich to však od
mítla.
Článek tak rozvířil hladinu veřejného
života, že byla znovu ustavena parla
mentní komise, která má pozadí listopa
dového převratu objasnit. Předsedou té
to komise je bývalý šéfredaktor Lido
vých novin Jiří Ruml — komunista až do
r.1968-70, který byl znám jako skalní
přívrženec marxismu-leninismu, samo
zřejmě později čelný prominent Charty
77. Před komisí už vypovídal pan Dolej
ší, členové první vyšetřovací parlamentní
komise, bude vypovídat i prezident Ha
vel. Tato komise už „zjistila“, že někteří
členové minulé komise byli tajnými spo
lupracovníky StB a pravděpodobně se

Privatizace, zaměstnanost a inflace
Dr. Dusan Novák, Brno
Naši ekonomové se často dovolávají známých vědců Friedmana i Keynese a diskutují o použití jejich teorií pro nápravu čs. hospodářství. První z
nich patří k tzv. monetaristům, kteří pro znázornění rovnováhy národního
hospodářství používají rovnici: množství peněz x rychlost oběhu = ceny x
množství zboží. Když cedulová banka omezí vydávání peněz, snižuje tím
ceny a tlumí hospodářskou aktivitu. Při dodatečných emisích ceny stoupají
a podněcují podnikatele, aby zvyšovali výrobu. Keynesova rovnice pracuje
s jinými veličinami: výdaje na spotřebu + investice + státní výdaje = spole
čenský produkt. Deficitní rozpočet způsobí inflaci, úsporný ceny snižuje.
Tyto teorie však slavní ekonomové
vypracovali pro kapitalistické hospodář
ství se soukromým podnikáním a účelem
bylo oživení či útlum hospodářské kon
junktury. Ale čs. ekonomika se nachází
ve zcela jiné situaci, neboť ji tíží státní
podniky, přezaměstnanost a převis kup
ní síly. Ústřední veličinou, která ovlivní
další hospodářský vývoj, není oběh pe
něz ani rozpočet, ale především privati
zace. Zatím odborníci i veřejnost posu
zují prodej či darování státního majetku
pouze jako akci pro vytvoření soukro
mého sektoru a nechávají jeho vliv bez
povšimnutí.
Bezplatná privatizace (rozdávání ku
pónů) zvýší příjmy občanů, neboť z akcií,
které si za poukázky vymění, budou do
stávat dividendu. Část podnikového zis
ku, který dosud patřil státu a používal se
také na financování investic, získají drob
ní akcionáři a tím se zvýší poptávka po
spotřebním zboží. Nemůžeme předpo
kládat, že by řadový občan výnosy z cen
ných papírů převážně kapitalizoval. Zda
noví vlastníci příznivě ovlivní prosperitu
podniků, zůstává zatím nezodpověze
nou otázkou.
Prodej drobných provozoven i akcií
ovlivní podstatně celou řadu ekonomic
kých veličin. Především odčerpá značnou
část přebytku kupní síly, která ve formě
hotovostí i úspor stále ohrožuje stabilitu
trhu. Až dosud mohl občan kupovat
pouze spotřební zboží, kterého byl
chronický nedostatek. Po privatizaci po
skytují peníze investiční možnosti, což
zvyšuje jejich reálnou kupní sílu. Proto
se sníží běžná spotřeba ve prospěch kapi
talizace příjmů. Částky, které zájemce za
platí, může příslušný úřad ukládat na vá
zané účty, čímž tyto peníze vyřadí na ur
čitou dobu z dalšího oběhu. Tím získává
stát důležitý nástroj pro ovlivňování
trhu zboží a inflace.
Privatizace ovlivní také trh práce.
Předpokládáme, že hospodářské jednot-
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ky v soukromém vlastnictví sníží raciona
lizací počet zaměstnanců. V průběhu ak
ce se zruší nerentabilní provozovny, kte
ré nikdo nekoupí a z pracovníků se sta
nou nezaměstnaní. Podnícená kapitali
zace části příjmů obyvatelstva sníží
odbyt některých druhů zbytného zboží,
a to u dodavatelů vyvolá rovněž propou
štění určitého rozsahu. Z toho vyplývá,
že rychlost a způsob privatizace ovlivní
podstatně i vývoj zaměstnanosti.
Pro nákup akcií a provozoven budou
zájemci mobilizovat peněžní zdroje. Za
úvěry nabídnou vyšší úrok a tomuto vý
voji se musí přizpůsobit i spořitelny, kte
ré zatím vkladatele honorují nepřiměře
ně málo. Vysoký úrok povede občany ke
spoření a snížení bezprostředního kon
zumu. Akcie i možnosti investování při
lákají do země zahraniční kapitál. Zatím
cizím zájemcům brání ve vstupu na tu
zemský kapitálový trh některé zákonné
překážky, ale odborníci tvrdí, že je bu
dou zastupovat a protiprávně uzavírat
smlouvy naši občané. Cizí investoři ovliv
ní přílivem deviz i trh měnový, privatiza
ce posílí kurs koruny.
Z výkladu vyplývá, že privatizace ně
jen vytvoří soukromý sektor vlastnictví
výrobních prostředků, ale ovlivní ekono
mické veličiny stejně pronikavě jako uvol
nění cen a směnitelnost koruny. Proto je
naléhavě nutné, aby její průběh vláda ko
ordinovala s postupem ostatních opatře
ní. Připomeňme, že stát má k disposici
ještě další majetek k prodeji, byty a čin
žovní domy. Pozorovatelé se domnívají,
že privatizace, propagovaná anebo pro
váděná před uvolněním cen a měnového
trhu podstatně utlumí inflaci. Někteří
odborníci vyslovují důvodně podezření,
že odložená privatizace byla příčinou
nesnází ekonomické reformy v MacTarsku a Polsku. Prodeje investic mohly
zmírnit inflaci a vykonávat postupný
tlak na racionalizaci podnikového hospo
dářství.
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místo vyšetřování snažili „zamést sto
py“. Odpovídá to totiž verzi, kterou šíří
Lidové noviny a Zemědělské noviny, že
listopadový převrat měl být pouze vý
měnou stráží mezi stalinskými komuni
sty a modernějšími gorbačovci, režie se
však StB „vymkla z ruky“.
Tak definitivně padla legenda o same
tové revoluci, spontánně vzniklé po ma
sakru studentské demonstrace na Národ
ní třídě v Praze. Ted je třeba vytvořit le
gendu novou a najít viníky. Vyšetřování
parlamentní komise, které se stále odvíjí
kolem osoby dr. Josefa Bartončíka, býva
lého místopředsedy parlamentu a bývalé
ho předsedy Československé strany lido
vé, hrubým způsobem diskreditovaného
před parlamentními volbami v červnu, na
značuje, že pravděpodobně on má být
jedním ze spiklenců, kteří připravovali
listopadový převrat ve prospěch gorbačovských komunistů.
Osoba bývalého předsedy ČSL je stále
nejrůznějšími sdělovacími prostředky
připomínána jako „agent StB“, kolabo
rant s KSČ ? dalšími nelichotivými
přízvisky, ačkoli se Generální proku
ratuře nepodařilo jeho spolupráci s StB
prokázat. Naopak výslechy svědků spíše
poukazovaly na to, že spolupracovníkem
StB nebyl, že byl osobou sledovanou.
Tehdejší moc se mu snažila dokázat, že
poškozuje zájmy republiky v cizině, aby
ho mohla odsoudit k desetiletému žaláři.
I přesto, že výsledky šetření prokázaly
opak toho, co tvrdili v červnu tehdejší
generální prokurátor P. Rychetský a ná
městek ministra vnitra J. Ruml, k soud
nímu jednání ve věci porušení volebního
zákona, pomluvy a maření voleb nedošlo,
protože prokuratura řízení zastavila, údajně proto, že „žaloba byla podána ne
oprávněným subjektem“. Toto bezprece
dentní rozhodnutí pouze zvýšilo nedů
věru veřejnosti v porevoluční orgány
státní moci.
Všechny tyto okolnosti, včetně zhor
šující se ekonomické situace, vyvolávají
ve veřejnosti rostoucí nedůvěru k vládě i
prezidentovi, jehož popularita klesá.
Podle posledních průzkumů veřejného
mínění má popularitu už jen u 45 procent
lidí, ačkoli ještě před měsícem to bylo 68
procent. Vezmeme-li v úvahu návštěvu
amerického prezidenta G. Bushe, která
populartu V. Havla zvýšila, pokles dů
věry veřejnosti je prc něj jistě katastrofál
ní. Ukazují to ostatně i komunální volby,
v nichž si sice Občanské fórum udrželo
vedoucí postavení, ale opoziční síly, pře
devším ČSL, zaznamenaly výrazný vze
stup. Na Slovensku dokonce Křesťansko
demokratické hnutí komunální volby vy
hrálo, stejně jako ČSL v některých obla
stech na Moravě.

Veřejnost se tedy většinou cítí podve
dena a oklamána, sílí i tendence k vyvo
lání parlamentní krize a vyhlášení před
časných parlamentních voleb. V nich by
křesťansky zaměřené strany spolu se sil
ně pravicovými stranami mohly získat
převahu.
(HaB) — Praha
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Nemá rád exil
Rozohnil se nedávno dr. Richard Sacher — bývalý generálňí tajemník ČSL,
ex-ministr vnitra a nyní poslanec federálního shromáždění ČSFR, v týdeníku
„Mladý svět“ nad těmi exulanty, kteří by chtěli v Československu propagovat
„západní demokracii, která zde není zavedena“.
Především je nejasné, proč Richard
Sacher rozlišuje demokracii podle světo
vých stran. Je pouze jedna jediná demo
kracie a ta by po 17. listopadu 1989 v Čes
koslovensku konečně zavedena být měla.
Pokud není, pak na tom má Richard Sa
cher a lidé, kteří myslí jako on, zájem.
Ale ono vlastně nikoho nepřekvapuje,
že dr. Richard Sacher nemá rád západní
demokracii a lidi z exilu. On je zřejmě
neměl nikdy rád. Ne, není to výmysl. Nej
lepší bude, když necháme promlouvat
samotného dr. Richarda Sachera.
„V aparátu ČSL jsem od roku 1969. Ja
ko okresní tajemník v Trutnově jsem po
máhal po nástupu nového vedení KSČ
konsolidovat situaci v ČSL. Podílel jsem
se tam též na obnově činnosti SČSP. Za
to jsem obdržel dvakrát čestný odznak
SČSP druhého stupně, byl jsem členem
prověrkové komise NF atd.“
Richard Sacher tedy ihned po pádu
Dubčekova vedení začal konzolidovat
lidovce, prověřoval v rámci Národní
fronty. Čtyři roky později se stal vedou
cím tajemníkem krajského výboru lidov
ců v Hradci Králové. Koncem r. 1981 se
nepohodl s ústředním tajemníkem lidové
strany a odešel ze služeb ČSL. Ale za ně
jakou dobu se vrátil. Intervenoval pro
něho totiž sám místopředseda ÚV NF
soudruh Miloslav Vacík. Ano, ten Vacík,
jehož jméno najdeme na dopise, zvoucí
Sověty k okupaci Československa v
srpnu 19&&.
Dr. Richard Sacher se tedy podle přání
soudruha Vacíka stává ředitelem ústřed
ní politické školy ČSL. O svém působení
dr. Richard Sacher říká:
„... mluvil jsem k lidem jazykem jejich
duchovní orientace a vedl jsem je k tomu,
aby sami svou úvahou nacházeli hodno
ty, které socialismus lidem přinesl a sou
časně jsem ukazoval, že tyto hodnoty
jsou i hodnotami křesťanů. Došel jsem k
hlubokému přesvědčení, že tímto způso
bem, na základě důvěry, je možné věřící
občany získat opravdově pro věc socialis
mu. Myslím, že přesvědčivým způsoben
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jsem dokázal vysvětlovat nezbytnost ve
doucí úlohy KSČ v našem politickém sy
stému...“.
V polovině r.1988 se dr. Richard Sa
cher dostal do vážného sporu s tehdejším
vedením lidové strany. Nakonec opustil
její aparát po druhé. Vinu viděl v ústřed
ním tajemníkovi ČSL a některých dal
ších vedoucích funkcionářích, kteří byli
neschopni chápat situaci doby. On byl
však přesvědčen, že „Československá
strana lidová by v naší socialistické spo
lečnosti mohla plnit úlohu významného
stabilizačního činitele ve věcech církevně
politické povahy — aniž by se do nich
vměšovala, být vhodnou protiváhou vůči
všem nesocialistickým či dokonce proti
socialistickým aktivitám v této oblasti...
plně stát na pozicích socialismu... plně
stát na pozicích Národní fronty a cílevě
domé podpory politiky KSČ...“
Dr.. Richard Sacher podotýká, že:
„Nejde mi o žádný osobní prospěch. Nej
de mi o žádné stranické funkce, jde mi o
věc strany, o to, aby ČSL plnila v socia
listické společnosti to, co by efektivně
plnit mohla.“ Tehdy, kdyby adresáti je
ho dopisu přijali a podpořili jeho návrhy.
Adresát dopisu — to byl Ústřední vý
bor Komunistické strany Českosloven
ska, oddělení společenských organizací.
Napsán byl 8. prosince 1988 — tedy ne-,
celý rok před „sametovou“ revolucí. Na
vědomí ho podle přání pisatele dostal ta
ké „Vážený soudruh Karel Urbánek,
předseda ÚV NF ČSR“. Ano, ten Karel
Urbánek, který poté co neuspěl jako že
lezniční výpravčí se rozhodl dělat kariéru
komunistického funkcionáře a který po
pádu Miloše Jakeše měl několik dnů za
úkol zachránit z komunistického pan
ství, co by se zachránit dalo. Zachránit se
ovšem nedalo — NIC.
Nu — a nyní, když jsme si přečetli ale
spoň některé věty z dopisu dr. Richarda
Sachera ústřednímu výboru KSČ, víme,
proč asi dr. Richard Sacher nemá rád zá
padní demokracii a exil...
Vítězslav Pravda [Praha)
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LIDÍ A TAKY KARÁSKA,DĚDEČKA,HUTKY,KORÁNA, DALŠÍ ČINNOSTI ZAPŮJČIL
HLADÍKA,NOHY,KOVÁŘE, MERTY A MILANA HLAVSY
500 KORUN S MOŽNOSTÍ DEL(22-21;) -HODILI STUDENTA DO MACOCHY
ŠÍ SPLATNOSTI. FINANČNĚ
(25-27) -MINISTR ŘÁDÍ HŮŘE NEŽ BOLŠEVIK
POMOHLI I JINÍ: J.PAVLIŠ - 50,-/
( 28
) -FERDINAND PEROUTKA, ČESKÍ NOVINÁŘ KAREL CERNÝ-150,-/ PANÍ SLÁVKA
PEROUTKOVÁ Z NEW YORKU 10 US DO
LARŮ, JAKO DALŠÍ MIMOPRAŽSKÝ MARCEL TRUNEC Z TACHOVA ZASLAL ZNÁMKY
V HODNOTĚ 200,-KČ. TĚŽ NĚKDO POMOHL DESETIKORUNOU DO NAŠÍ SCHRÁNKY.
NOVINY Z ROKU 1968 DAROVALI PRAŽÁCI: FAVEL BRŮNER/REPORTĚRY/
VÁCLAV URBÁNEK, PETR VOPÁLKA, JARDA PAVLIŠ,JIŘÍ LEDL. KVĚTY Z TETO
DOBY DAROVALA ZDENA HRUBÁ-KVARDOVÁ Z PLZNĚ, PAPÍR NA XEROX ZASLALA
IVETA ŠTENKOVÁ Z PREŠOVA. DĚKUJI I TĚIvI,KTEŘÍ NECHTĚLI JMĚNO ZVEŘEJ
NIT A POMOHLI RŮZNĚ... ALE NYNÍ K BUDOUCNU, JEŽ SE JEVÍ NEJASNĚ.
VOLNĚ SLOVO OD NOVĚHO ROKU BUDE JAKO LETOS - ZDARMA. POKUD OVŠEM
VYJDE PO HROZNÝM ZDRAŽENÍ PAPÍRU,TISKAŘSKÝCH TECHNIK A NEVÍM ČEHO.
PRO DALŠÍ REDAKČNÍ PRÁCI DEJTE TYP KDO OPRAVÍ/VYMĚNÍ/PLÁTÝNKO KINO
FILM, PROPÁLENÝ U PRAKTINY FX, KDO ZAPŮJČÍ BLESK, KDO BY MOHL PRO
NAŠI POHOTOVOST OBČAS ZAPŮJČIT POLAROID PRO CB FOTOGRAFII. SHÁNÍME
TAKÝ STARĚ MGF.KAZETY ČI KOTOUČE PRO NATÁČENÍ POŘADŮ SVOBODNĚ EVRO
PY A JINOU DOKUMENTACI. ZASÍLEJTE INFORMACE O BYTECH,KDE SE SCHÁZÍ
ESTEBÁCI,MIMOPRAŽSKÝ INFORMACE PŘEDÁME DO SPRAVEDLI ^_VÝCH RUKOU.
V DALŠÍM ČÍSLE NOVÝ RUBRIKY: SVINIAR ŠALGOVIČ A
BONBONIÉRA KRÁTKÝCH INFORMACÍ. A MOŽNÁ I...
ŠĚFREDAKTOR RESPUBLICI, VLÁDA HAJNÝ MI NAPSAL:
"MY, PEPÍKU4 CO JSME VYDÁVALI ZA HUSÁKA, SE JEN TAK
HNED NEPOLOZÍME, NO NE?" VLÁDO, TVÁ SLOVA MI DRŽÍ
PŘI ŽIVOTĚ! NA VYDÁVÁNÍ TAKY PRODĚLÁVÁŠ, PRACHY
NEJSOU VŠECHNO, VIĎ? BUDEME BOJOVAT DAL...
NO NE? AŤ ŽIJÍ SVOBODNÝ VÁNOCE A JEŠTĚ SVOBOD- L
NĚJŠÍ NOVÍ ROK 1991. TEĎ UŽ SI TO VZÍT NENEg
CHÁME. AHOJ VŠEM LIDEM DOBRÝ VŮLE!!/
OQ/ “
(9 -11) -RÁDIO STALIN .CHCEME KONEC MONOPOLU
(11
) -"ATY SE DIVÍŠ? "-ŘÍKÁ IVAN DIVIŠ
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OBČANSKÉ FÓRUM-CO SI O NĚM MYSLÍME
OF

Z POHLEDU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

Otázka pro
pražského primátora
Jaroslava KOŘÁNA
.
'
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Jaroslav Kořán se narodil 17.
ledna 1940 v Praze. V roce 1957
se v Pragovce vyučil univerzálním
nástrojaŕem. Pracoval jako děl·
nik. V letech 1963 — 68 studoval
scenáristiku na FÁMU u prof.
Kratochvíla a Milana Kundery.
V roce 1973 byl zatčen
a obviněn z hanobeni národa.
V letech 1974 — 75 pracoval jako
strojník Pražských kanalizaci. Ve
druhé polovině 70. a v 80. letech
proslul především jako autor bri
lantních překladů z angličtiny,
dnes jich je, včetně divadelních
her, přes padesát;
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"PRO MĚ,JO, OTÁZKU? JEŽIŠMARJÁ,
PROČ TAK NAJEDNOU? PŘESNĚ TOHLETO SE MI, PŘESNĚ TOHLETO
NERAD VIDÍM, PŘESNĚ TOHLE SE MI
NELÍBÍ. ALE MÁM POCIT, ŽE UŽ SE
ZAS
STALA SPOUSTA JINEJCH VĚCÍ,
NA SPOUSTĚ DALŠÍCH SE DĚLÁ, JÁ
SI MYSLÍM, ŽE TO VŠECKO ZVLÁD
NEM, DŘÍV NEBO POZDĚJI* RADŠI
BYCH DŘÍV, POCHOPITEĽNE.
ALE MYSLÍM, ŽE VŠECKO NEJDE NA
JEDNOU, MYSLÍM SI, ŽE TY ZÁKLAD
NÍ VĚCI, 0 KTERÝCH JSTE MLUVIL,
TAK VYŘEŠIT SE MUSEJ,CO VÍC...”
------------------------------- RADIM

HLADÍK- ZPĚVÁK ----------------------

"JÁ SI MYSLÍM,

ŽE VŠECHNO NEJDE ZE DNE

NA DEN.”
?VS?: "DOBŘE,NO,JÁ SI MYSLÍM,ŽE JE TO
POMALÝ A SAMETOVÝ MOC, ŽE TO TEDY
NENÍ V POŘÁDKU.”
R.H.: "A JSTE PŘESVĚDČENEJ ŽE TO NĚKDY
V POŘÁDKU BUDE? VŽDYCKY NĚCO BUDE.
NEDÁ SE ŘÍCT, ŽE BYCH BYL SPOKOJENEJ.
PŘEPADAJ MĚ NĚKDY PESIMISTICKÝ NÁLADY,
NĚKDY OPTIMISTICKÝ, JAK V ČEM A JAK SE
PROSTĚ DOTKNE MĚ ŽIVOT,CO VIDÍM OKOLO.
?VS?: "TAKŽE SE DÍVÁTE DO BUDOUCNA NADĚJ
NĚ, JO ?
R.H.: " DOBUDOUCNA JO. KDYBYSME BYLI
VŠICHNI HLUPÁCI, SNAD HLOUPÝ NEJSME
JAKO NÁROD,TAK BYSME SE NEMĚLI ZTRATIT.”
"TAK S OBČANSKÝM FÓREM MOC SPOKOJENEJ
NEJSEM,I KDYŽ JAKO DO TOHO MOC NEVIDÍM,
A VLASTNĚ SE O TO ANI ŇÁK MOC ANTIVNĚ NEZAJÍMÁM, JENOM TAK JAKO ČTU NOVINY,
NEJSEM S NIM SPOKOJENEJ.PROTOŽE SE MI ZDÁ,ZE TO NENÍ TA ČISTOTA,KTERÁ SE NA
ZAČÁTKU ZDÁLA BEJT,PROTOŽE SE MI ZDÁ, ŽE TAKOVÁHLE ŠIROKÁ ZÁLEŽITOST EXIS
TOVAT NEMŮŽE,ABY SE DO TOHO VEŠLA CELÁ TA ŠKÁLA, MYSLÍM SI, ŽE TO TĚŽKO
MŮŽEME OČEKÁVAT OD TAKOVÝHLE ORGANIZACE, ABY BYLA RADIKÁLNEJŠÍ NEBO NEVÍM
JAKÁ
KDYŽ NENÍ VLASTNĚ VYHRANĚNÁ. MĚLY BY SE VYHRANIT PROSTĚ TY PROUDY,
KTERÝ V TOM JSOU, A Z TOHO SE VYTVOŘIT SAMOSTATNÝ CELKY. NEDÁVNO JSEM ČETL
V RESPEKTU O SOLIDARITĚ, JÁ SI MYSLÍM, ŽE NĚCO T^KOVÝHO ČEKÁ OBČANSKÝ FÓRUM
A PAK TEPRVE TO BUDOU LIDI,KTERÝ BUDOU SCHOPNÍ NĚJAKÝ POŘÁDNÝ AKCE."

JAKUB

NOHA-

ZPĚVÁK

---------------------- _________________ S_o_L.á_l

1 hovoříme na aktuální téma

DŘÍVĚJŠÍ SPOLUHRÁČ J.NOSE VE SKUPINĚ "TŘI"

"PODÍVEJ SE JOSEFE, VŽDYŤ SÁM NEJLÍP VÍŠ,
CO JSME S TĚMI BOLŠEVIKY SI UŽILI JENOM
PŘES MUZIKU - CO TI MÁM NA TO ŘÍCT,..
ŽÁDNEJ SAMET NA KOMUNISTY. TO JE VŠECHNO
NAPRD: RADIKÁLNOSŤ, RADIKÁLNOSŤ A ZASE
JEN RADIKÁLNOSŤ NA KOMUNISTY, TO MUSÍ BÝT
ZÁKLADEM DALŠÍHO POHYBU V NAŠÍ SPOLEČNOSTI.

^PŘEŽIJE ROK 2000?

IIBERTĚ
_
UVOLNĚNOST

ÉGALITÉ
_
ROVNOSTÁŘSTVÍ

FRATERNITÉ
BRATRSTVA

V prvních dnech e týdnech po 17. listopadu 1989 to byl pře
devším tým prognostiků vedený občanem Komárkem a tvořený občany ing.
Zemanem, Klausem i Dlouhým, kdož ve svých projevech-prenostykách ne
přenos týková 11 hospodářskou budoucnost, ale spíše minulost, e to ještě
politickou, období tzv. normalizace u nás a dění v oststních zemích
nerozbitného socialistického tábora. Především občan Komárek, prenostyk par excellence často opentlil své pranostyky příkladem Velké
francouzské revoluce, z níž se lidstvu uchovalo snad jen to heslo
Volnost - rovnost - bratrství.
VOLNOST. Smysluplnost - zdůrazněme a podtrhněme - tohoto
vznešeného výrazu byla u nás. více než naplněna a lze mluvit o jejím
vyšším stupni - uvolněnosti. Z hluboce humanitních pohnutek byli
uvolněná otrlí delikventi a recidivisté.
ROVNOST. Někdejší komunistické rovnostářství bylo sice ver
bálné zavrženo, ale praxí utuženo. Ani členové tehdejších nejvyšších
zákonodárných těles nepobírali na vlas stejné finanční požitky.
Dnes ano, a to bez ohledu na předchozí rozdílnost ve vzdělání, praxi,
zkušenostech, schopnostech a jiných předpoklededh

BRATRSTVÍ.Nerozborné "brátstvo" mezi našimi národy a národ

nostmi bylo nyní pravda poškrábáno, ale na vysoce honorovaných postech
v jádru utuženo. A i zde bylo dosaženo vyššího stupně už nejen bra
trství, ale kompaktního bratrstva. Moderní a především sh!?s kou termi

nologií se takovým skupinám praví lobby. Systém bratrstev přesahuje
teritorium zákonodárných korpusů a navazuje ns sdělovací prostředky,
hlsvně na televizi. Je to ona, jež vytváří to, čemu se říká ’’osobnost”.
Dělá se to t8kto:Kamer8 se déle podrží ne vzezření vyhlédnutého člene
lobby /bratrstva, soukmenovstve/, v hojné míře to jsou hlubokomyšlenkáři zvláštního ražení, především však zvnějšku dekorováni dlouze
odrostlými bradami a kníry. Provedou se střihy a osobnosti se dostává
další reklamy, časem její imáž vnikne do povědomí
diváka takovou
měrou, že se ’’osobnost" stává vymodelobanou blízkou příbuznou, jež
málem denně vstupuje skrze obrazovku do jinak nedotknutďnáho soukromí
miliónů obydlí.

