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RES PUBLICA

Dnešni venkov a Švehla

1.května L.P. 1891 neoby
čejní českoslovenští vlas
tenci mě založili. Minulé*
ho 1.května 1991 jsem se
Antonfn Švehla
dožil stoletého nepřetrži
tého vycházení, které Vy,
milovaní čtenáři spolu se
1. května 1891
svými drahými předchůdci
byl založen
jste mi umožnili. Nemohu·
Denní
Hlasatel
jinak, než Vám upřímně za
tuto čest poděkovat.
u v n i t :·
Š í s 1 c
1. Miroslav Černošek: Problémy zemědělské velkovýroby.
2. Břetislav Rohlíček: Nový cyklus tragedií nazvaný
"Ekonomická reforma".
3. William 0. Lipinski: Výzva ke členům americ.kongresu.
4. Martin Klíma: My, oni a rok 1968.
5. Tng.Antonín Malůšek: Studenti už zapomněli?
6. Vladimír Hajný: Devastace Šumperka za vlády KSČ.
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Red. Josef Volařík
rada: Marta Zemanová
Uzávěrka; 7.7.91

číslo 28

Druhý díl seririálu o městě Šu
mperku, jež má do
kumentovat devas
taci našich měst
za komunistické
éry. Netýká se to
jistě jen ojedi, nělých případ’*,
Jale jde spíše o
zákonitý jev.
Souvisí to s úpl
ným vymizením
obchodnického sta
vu. Je k pláči,
když město již
pred 1C0 lety by
lo oblepeno krámy,
tak hustě, že by
mu mohla závidět
i Praha. Není jis
tě náhodou, že už
v té době vlastni
lo přídomek Malá
Vídeň. Každý ten
dum, každý ten
krámek někomu pat
řil. V oblastech
Sucet se toto vla
stnictví k nemovi
tostem Doněkud znepřehlednilo. Nemo
vitosti mají druhé
ho možná třetího
majitele. Přiroze
ně, že následovalo
druhé,možná že tře
tí vyvlastnění. To
však proletářským
mocipánom nestači
lo, následovalo vy
stěhování z vlast
ního domu či přine
jmenším placení ná
jmu z bydlení ve
vlastním domě. Stát,
který takto přelé
val peníze do kaoes
KSČ si však v res
tituci na další vý
lohy majitelů ani
nevzpomene. A proč
by to dě
Dvar.cátile tá holka už to nemůže déle zakrývat, je ve čtvrtém
lal, když
měsíci. Matka lamentuje: holka jedna neštastná, kdes k tomu přišla? ti sami
co kradli
- Odpust mi, maminečko, na tom mejdanu mě deset kluků z páté bé dnes sedí
jen o stupořádně zlustrovalo.
DÍnek níž.
o O o
;.Ti o spra
Špionážní štěnice jde na Městský úřad požádat o změnu jména,
vedlnost
- Na filcku? ptá se nechápavě úředník.
zájem ne
mají, 'viň
- Víte, pane, v sametu se každá filcka cítí nejvíc doma.
J.V.
te pánové
z
geodézie.
o 0 o
V.H.

V současné době je připravována
rekonstrukce této koleje a po jejím
provedení bude uvážena možnost
instalace pamětní desky, připomí
nající tohoto významného politika.
Prof. PhDr. Radim Palouš, v.r.“

Švehlova kolej
„Rektor Univerzity Karlovy.
V Praze dne 25. března 1991.
Vážení pánové,
Vedení University Karlovy se za
bývalo Vaším námětem ze dne
10.2.1990,
zaslaném
ministru
školství, mládeže a tělovýchovy pa
nu M. Adamovi, na přejmenování
koleje v Praze 3, Slavíkova 22.

NÁRODNÍ POLITIKA

První odboj — ocenila.
Druhý odboj — odměnila.
Třetí odboj — vydědila.
DÉKUJEM TI, VLASTI MILAl
V Davydovski

Tuto zprávu zaslal redakci Václav
Jiří Vostřez z Kanady
ČERVEN - JUNI 1991

O vstup do světa

Po zvážení všech skutečností,
zejména vzhledem k významu osob
nosti Dr. h. c. Antonína Švehly, byl
na základě Vašeho námětu dne
23.1.1991 vydán výnos rektora Uni
verzity Karlovy č.j. 445/91-1/3, kte
rým se mění název koleje „5. května“
na název „Švehlova kolej“. Tento
výnos nabyl účinnosti dne 1. února
1991.

Není pole bez koukole.

Funkcionáři zemědělských podniků a
jejich přívrženci jsou si dobře vědomi
monopolního postavení zemědělské so
cialistické velkovýroby při zajišťování
výživy národa i dopadů zásobovacích po
tíží na spokojenost lidí a patřičně toho
využívají. Požadují zachovat v zeměděl
ství dosavadní stav. Připouštějí jen malé,
nepodstatné změny. Tím si zachovají
dobře placená místa a budou ovlivňovat
další vývoj.
Privatizaci a převzetí vlastnických
práv připouštějí jen jako čistě formální
akt. Argumentují, že vlastníci půdy
chtějí z bezzemků udělat opět nádeníky
a požadují podíl na družstevním majet
ku. Vždyť přece bez práce nejsou koláče.
Zapomínají ale dodat, že bez půdy jen s
holýma rukama by také nebyli. Zatajují,
že bezzemci, kterými se dnes zaštiťují,
vstoupili do družstev až v druhé fázi, při
lákáni četnými výhodami a za svoji práci
byli dobře zaplaceni. Ti, kteří zakládali
JZD a třeli opravdovou bídu, jsou již dáv
no mimo hru. Bud již zemřeli nebo jsou
na výměnku. A tak vyhrožují, že nebudou-li splněny jejich požadavky, roz
padne se zásobování potravinami, dosud
uspokojivě fungující. Ti radikální z nich
chtějí vyhladovět národ a vyhnat doby
tek na Václavské náměstí. Vydírají spo
lečnost. Dogmaticky tvrdí, že se chovají
ekonomicky. Údery nenechávají na sebe
čekat. Přicházejí jeden za druhým. Ne
dostatek vajec na trhu při jejich nadprodukci mistrně načasovaný do předvánoč
ního období, nedostatek brambor a zítra
dalších produktů, nás nenechává na po
chybách, že jsou všeho schopni a své
pohrůžky míní vážně.

na propálený peršan pod nohama a řekne
si: „T o budu raději investovat jinde, tře 
ba ve Třetím světě...“
A tak — v duchu tohoto tristního ob 
rázku — snad zbývá ještě čas napravit, co
se dá a pokusit se s novou slovenskou
vládou, za níž se postaví i lid, o vstup do
světa někudy jinudy, než přes ten T řetí
svět Či Pátou Evropu.

logickými riziky. Tehdy se neptali druž
stevníků na jejich mínění a bezohledně
prosazovali svou. Dnes bědují, že země
dělství není věnována patřičná pozor
nost, že pro potřeby zemědělců není po
chopení.
Tito povedení odborníci pomáhali
budovat monstrózní zemědělskou velko
výrobu, která jako Golem, nad nímž
jeho tvůrce pozbyl moc, je nezvládnu
telná a ničí všechno kolem sebe: půdu,
podzemní vody, zdraví zvířat a lidí, bez
citně pošlapává ekonomické, ekologické
a biologické zákony a zákonitosti.

poněkud cennějšími vajíčky. Zda tím
svému idolu Vladimíru Mečiarovi udělali
radost, o tom je možné pochybovat. Vě 
ru. že svět znovu uvidé ze složitého
problému, jehož geneze by vydala na tlu 
sté romány, pouze ty poletující předmě 
ty a rozvášněný dav. Zlý byznysmen, kte 
rý to vidí z lenošky od krbu, jen poodklepne popel z hříšně drahého doutníku

Inženýr Miroslav ČERNOŠEK z Kroměříže se v dopise zamýšlí nad pro
blémy zemědělské velkovýroby. Jak píše, nezasvěceným se možná zdá, že se
komunistům podařilo vybudovat moderní zemědělskou velkovýrobu, kterou
nám mohou oprávněně závidět i vyspělé země. Tak proč něco měnit a reformo
vat? Zdánlivě to dotvrzovala i klidná atmosféra na vesnici, a to vedlo — jak
píše inženýr Černošek dále k ukvapenému závěru, že zemědělci dávají před
nost dobrému bydlu před řešením zásadních otázek budoucnosti národa. Tím
se vysvětlovala netečnost a pasivita venkova v politickém životě. A přitom šlo
jen o klid zdánlivý.
Otázky dalšího vývoje sc tam disku do jednotných zemědělských družstev
tovaly už dřív, dneska však nabývá dis půdu ani inventář, pouze svou pracovní
kuse na razantnosti. Obavy z nejisté bu účast. Též vedoucí funkce v jednotných
doucnosti a insolventnost mnoha země zemědělských družstvech byly obsazová
dělských družstev, tržní hospodářství a ny cizími lidmi, pečlivě vybranými a
zákon o půdě jsou nejčastějšími tématy. schválenými okresními výbory KSČ. Pře
Hned po roce 1945 vyšli komunisté s vážně šlo o lidi bezvýhradně oddané
programem, jak získat venkov. Bezzem- straně, o poslušné a slepé vykonavatele
kům a malorolníkům slíbili půdu z roz stranických usnesení. Ve svých přepy
parcelovaných statků a půdu těch, kdo chových kancelářích se jevili řadovým
na ní nepracovali. Větší rolníky nazvali družstevníkům jako nedostupné bož
kulaky a vykořisťovateli. Dosídlencům v stvo. Nezakrývali svou nadřazenost.
pohraničí byly slíbeny zabrané statky po
Po 17.1istopadu se z nich najednou sta
Němcích. Vesnice přestala být jednou ro li demokraté a začali se ohánět svou od
dinou, vhodně usměrňovaná zášť a nená borností, dlouholetou zkušeností a z tovist vzrůstaly.
Po únoru 1948 se třídní boj rozhořel v
celé své zrůdnosti. Na sliby se zapomně
lo a KSČ začala prosazovat socializaci. S
tímto obdobím, plným krutého násilí,
lží, nezměrného utrpení, je spojena řada
tragédií jednotlivců i celých rodin. Socia
lizace neprobíhala hladce a venkov se
bránil ji přijmout. Odpor byl zlomen ná
silím. Vytipované rodiny byly vystěho
vány z rodových usedlostí, jejich pří slušníci odsouzeni na základě vykonstru
ovaných obvinění k dlouhodobému věze
ní, majetek konfiskován. Záměr zastrašit
ostatní se zdařil.
Podle toho však vypadaly výsledky
rychle a násilně zesocializovaného země
dělství. Dostavily se vážné potíže v zá
sobování obyvatelstva. Selský stav byl
„Ze studánky lidových moudrostí"
rozložen.
Pak ale došlo ke změně. Komunistická
z knihy Dagmary Štětinové.
strana si uvědomila, že nelze doneko
nečna přesvědčovat národ o výhodách ho plynoucí nenahraditelností a nepo
socialismu, když jeho příslušníci mají stradatelností. Většinou jde o zemědělské
prázdný žaludek. Náhle jako by štědrost odborníky, kteří aktivně realizovali fanstrany neznala mezí, s výhodami se roz tasmagorické představy svých politi
trhl pytel. Do zemědělství se začali ckých chlebodárců v zemědělské praxi.
hrnout noví pracovníci z nejrůznějších Zůstaly nám z té doby jimi vybudované
profesí. Přilákaly je nenávratné půjčky, pomníčky v podobě železobetonových
poměrně vysoký výdělek, bytová výstav monster velkokapacitních kravínů, teba, záhumenek, práce v místě bydliště, letníků, výkrmen prasat a další. Kam se
sociální výhody. Tak se na venkově vy poděl zdravý selský rozum zeměděl
tvořila společenská vrstva nespjatá s ských odborníků?
půdou a s tradicí, ta nahradila rozprášený
Vždyť i lidem nezasvěceným bylo zřej
selský stav a stala se oporou komunis mé, že jde o nákladné investice s proble
tické strany. Tito lidé dnes tvoří 60 pro matickou návratností, s neekonomickou
cent pracujících v zemědělství. Nevnesli výrobou?spojenou se zdravotními a eko-

přibývajícím večerem), rakouská televize
se zastavila u počtu 35.000 a zmatek do
řad nepřátel i přátel zanesla znovu „č e tka “ , která uviděla večer před budovou
Slovenské národní rady zhruba třítisícový dav. T y to tři tisíce však vydaly za své:
vylom ily vrata, rozbily okno a strefovaly
se do nitra nejvyššího zákonodárného
orgánu své republiky laciným kamením a

Problémy zemědělské velkovýroby

stoupenci odvolaného premiéra Vladi
míra Mečiara a připravili zatěžkávací
Zatěžkávací zkouška v Bratislavě
zkoušku nejen křehké demokracii, ale i
ostříleným žurnalistům. Podle různících
se zpráv o počtu účastníků by se mohlo
zdát, že se lidé na shromáždění přímo ro 
jili. Považme: bratislavský rozhlas jich
viděl na 100.000, československá tisková
(MS)) — V Bratislavě se sešli (24.4) kancelář napočítala 30.000 a méně (to s

Nová společenská vrstva — opora komunistické strany

"Res public®"
č.28/91

Kolik je 1 +1? aneb Jak dál, KDS?

Zpravodaj KDS
Jak ten čas letí...

5 let už uteklo od horkého
léta 1986, kdy isme počátkem
prázdnin u mne v bytě pripravovali
petici proti novele. Na jaká bizardní
místa nás od té doby vítr zavál
Bendo,
Kaplanová, Fero
Mikloško, Janko Carnogurský... (A
kdež by mne tehdy napadlo, že
do Československa budou přichá
zet uprchlíci...) Requiescas in
pace, Otče Zvěřino...
Pak vzpomínám na tu zářijovou
noc: o půlnoci přichází posel se
zprávou, že Marii Kaplanovou
odtáhli na policii i s částí
podpisových archů, které sebrali,
a co že dělat, zda urychleně
odeslat zbytek? O jedné s půlnoci
Eřepadáme Bendu, který ještě
afa z doutníku nad rozpra
covaným samizdatem a peče
maso k nedělnímu obědu: rada
zní - jen se neukvapit! Podpisy
přestěhovat, odeslat v přeaem
stanoveném termínu. A lněnápádná trojice Bendových ; dítek
skutečně odesílá tlustý spis

4.května· 1 0.května

Paní Michaela Freiová,
místopředasedkyně KDS a
zmocněnkyně federální vlády
I pro otázku uprchlíků
Protěštu ná Českou národní radu
- i se zdvořilým dovětkem, že
těch chybějících 2.663 podpisů
it si lze ověřit na policejní stanici
| ve čkalovově ulici. ("My vám
i| zapálíme barák,“ sípají rozzuření
estébáci nočním telefonátem.)

Studenti už zapomněli?
I

Zasedání politické rady KDS se zúčastnil ministr
životního prostředí České republiky Ivan Dejmal
(bližší na 2. straně)

My, oni a rok ’68
čím je vlastně pro nás rok
1968? Má pro nás nějaký význam,
nebo se na něj budeme dívat
toliko jako na bezcennou peripetii
ve vývoji a totality? Mají pro nás
nějaký význam jeho ideály či
alespoň jeho existence?
četl jsem
nedávno
ve
Studentských listech úvodní referát
Stálé konference o zločinech komu
nismu, jenž celý byl postaven na
podobnosti mezi KSČ a NSDAP.
Jakkoli považuji tuto analogii za
odůvodněnou, nemohu souhlasit
bud' se závěry, které řečník učinil,
nebo alespoň s důvody, které ho
k nim vedly.
Srovnáváme-li totiž Německo
roku 1945 a Československo roku
1989, je zde podstatnější rozdíl
než rozmbobardovaná země, sedm
milionů mrtvých a okupační armády
- jiné historické souvislosti:
NSDAP byla organizací neoby- ,

čejně konzistentní. Byla založena
1923, v roce 1933 se dostala k
moci a roku 1945 byla poražena.
Její filozofie - dá-li se tomu tak
říkat - nemá žádné hlubší prameny
a rozhodně měla a má menší
vliv než ideologie komunistická,
respektive marxistická. Tato strana
i tato ideologie se během své
existence nikdy nepokusily změnit
sama sebe, nově definovat. Každý,
kdo do ní vstoupil, tak učinil z
pohnutek ziskuchtivých nebo proto,
že ideologii věřil - těžko si však
mohl namluvit, že tam vstupuje
proto, aby věci změnil. K tomu
měl lepší a účinnější prostředky.
Snad bychom byli ve stejné
situaci jako poválečné Německo,
kdyby se nám podařilo svrhnout
komunismus do roku 1956 nebo
alespoň do roku 1968. Ale ne
později. Zde se odehrál - podle
mého mínění - osudový zlom.

V minulých dnech zle vyčinili bohatství, ale jeho "odsou
studenti ministerstvu školství, že zeníhodný* zájem o soukromé
s nimi nekonzultovalo zvýšení podnikám) a navíc odmítali socia
kolejného. K čemu by tyto listicky myslet a hovořit nebo
konzultace asi směřovaly, je alespoň vůbec politicky nehovořit?
Na průmyslovce v Břeclavi
myslím každému jasné.
Patřím ke generaci, která se
(1948-52; to ještě nebylo tak zlé.
Chtěli, abychom se stali svazáky,
"uměla" narodit. S nástupem
komunismu jsem začal studovat tak se jimi během roku stala
a brzv po jeho pádu jsem odešel celá škola. Na technice v Košicích
do duchoau. Tato skutečnost je už to bylo horší. Tam např. po
zřejmé příčinou toho, proč jsem hlasování na svazácké schůzi
citlivý na tOj když vidím, jak si museli opustit školu ti, jejichž
někdo neváží toho, že muže v rodiče označili místní udavači za
obnovující
se demokratické kulaky. Účast na prvomájových a
společnosti svobodně studovat a jiných oslavách byla ostře sledo
smysluplně pracovat.
vána, stejně jako účast na tzv.
Je třeba objektivně přiznat, že studentské msi. Při zkoušce z
řada lidí, pocházejících z marx-leninismu musel každý odpo
chudobnějších vrstev, by za vědět, jak je vyrovnán s nábo
poměrů první republiky na studia, ženskou otázkou.
zejména vysokoškolská, nemohla
Brzy po nástupu do Zetoru
ani pomyslet. Jaká to. však byla Brno (1958) jsem byl předvolán
v padesátých letech studia a jaké k politické prověrce. Vytýkali mi
šance měli v zaměstnání inženýři tam mimo jiné, že si dopisuji s
a doktoři, kteří byli zatíženi tetou, která odešla za zaměstná
původem (jestli byl otec továrník ním do USA již v roce 1922.
nebo obuvník nerozhodovalo,
Později jsem se dozvěděl, že
protože na závadu nebylo jeho _ mocnescházelo a byl jsem, stejně >
jako mnozí nespolehliví kolegové,
přivydělávat a mít reálnou
přeřazen do výroby.
vyhlídku, že především na vás
Protože se mi mé povolání
(a ne na uličním výboru a různých
stalo koníčkem, stal jsem se prověrkových komisích) bude zale
autorem 33 patentem chráněných žet, zda se uplatníte a něčeho
vynálezů, z nichž bylo realizováno dosáhnete ä nikoliv? Zplna srdce
asi 20%. Odměny jsem si musel bych vám přál levné studium a
vysoudit. Diplomantům z VUT dobré perspektivy. Zatím toto
jsem v období normalizace mohl není a dlouho nebude možné,
dávat konzultace jen neoficiálně. stejně jako není možné socia
Můj sen, platit známku ROH listicky pracovat a kapitalisticky
alespoň v hodnotě 30 Kčs. se žít. Když si dnes musí utahovat
mi nesplnil.
opasek celá společnost, nelze
Táži se vás, páni studenti:
přepokládat, že studentům a jejich
Chcete studovat bez většího úsilí, rodičům se to vyhne. Pro ty,
s nízkým kolejným a za malé kteří to nebudou chtít pochopit,
peníze a potom celý produktivní mám Jednu radu: Požádejte o
věk pracovat jako mnozí z mé dokončení studia v SSSR nebo
generace; nebo chcete studovat na Kubě, tam se ještě studuje
při vyšších výdajích, uskromnit po socialistickú - levněji a snadněji.
se, dávat kondice a jinak si
Ing. Antonín Malůšek
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Michaela Freiová
Nad další novelou potratového zákona aneb Jak dál, KDS?
Zasedání komise
EDU

pro evropskou politiku
V pondělí 29. dubna se zúčastnil
zástupce naší strany Tom Svoboda
Návštěva na sjezdu zasedání komise pro evropskou
politiku Evropské demokratické unie
ODS
V sobotu 20. dubna se předseda v sídle Konrád Adenauer Stiftung
KDS Václav Benda společně s v St. Augustin u Bonnu. Na pořadu
jednání komise byla krátká zpráva
o výsledcích voleb ve Finsku,
zprávy pozorovatelů o volbách v
Albánii, příprava misí EDU do
Sovětského Svazu a Jugoslávie.
Nejvíce času se věnovalo přípravě
deklarace
EDU o evropské
bezpečnosti, vzhledem k spoustě
změn a připomínek bylo schválení
odloženo.
Z jednání politické rady (zleva M.

Z PARLAMENTU

Tyl, P. Tollner,

H. Krátký)

Koaliční vztahy
poslancem ČNR Markem Bendou
zúčastnil úvodní části sjezdu ODS.
V atmosféře sjezdu bylo patrné
značné sebevědomí nově vznikající
strany i její zcela radikální odklon
od všech socializujících tendencí
ve společnosti a podpora radikální
ekonomické reformy - největšího
potlesku
se dostalo osobě
místopředsedy slovenské vlády J.
Kučerákovi a požadavku na odvo
lání místopředsedy federální vlády
P. Rychetského.
Dr. Benda vystoupil s krátkým
příspěvkem, ve kterém kromě
pozdravu řekl:
1/ V této zemi nepůjde v
nejbližších několika letech o
klasický svár mezi pravicí a levicí,
ale o boj mezi pravicovou cestou
k demokracii a prosperitě a
levicovým hospodářským krachem
hrozícím recidivami totalitarismu.
2/ I přes nezměrný stranický
optimismus nevěřím, že by v
nejbližších letech mohly v této
zemi vládnout křesťanské strany
samy. Zároveň však nevěřím, že
by jakákoli pravicová vláda mohla
vládnout bez těchto křesťanských
stran nebo dokonce proti nim.
3/ KDS vám nabízí spolupráci,
ostatně s mnohými z vás již
úspěšně spolupracovala. Záleží
nyní především na vás, jaká bude
úroveň a rámec této spolupráce.
Přejeme vám, abyste byli nejen
významnou pravicovou stranou, ale
i silným integrujícím prvkem celé
pravice.
Vystoupení dr. Bendy se setkalo
s velmi příznivým ohlasem, a to
nejen v intenzitě potlesku, ale i
v pozdějších osobních jednáních,
kde příslušníci ODS mimo jiné
oceňovali, že z českých stran jsme
byli jediní, kteří otevřeně nabídli
možnost spolupráce.

S rozpadem OF se vytvořila
poměrně
početná
skupina
především aktivistů bývalého OF,
která váhá, zda vstoupit či nevstou
pit do KDS. Měli bychom tyto lidi
podchytit a nabídnout jim pomoc
a spolupráci a tím je získat. Dr.
Benda zdůraznil, že nesmíme
vytvořit idol a cíl z naší strany
jako takové, ale naopak z toho,
co chceme společně prosadit.
Důležité je preferovat dynamickou
politiku, přitažlivou pro potenciální
zájemce o vstup. Poměrně nega
tivně byly hodnoceny naše vztahy
s tzv. "šestkou“ pravicových stran.
Od této skupiny se v poslední
době odpoutaly ODA a KAN. Proto
se budeme muset soustředit spíše
na dvojstranné dohody a vazby s
demokratickými silami. Slušně
pokračuje naše spolupráce s ČSL
a LDS, nadějně vypadají vyhlídky
na spolupráci s pravicovými silami
bývalého OF-ODS a ODA.

Životní prostředí
Ministr životního prostředí ing.
Dejmal upozornil na závažné
problémy v resortu životního
prostředí. Ekonomická politika
federální vlády nevytváří možnosti
k nápravě stavu životního prostředí
v ČR. Je nutné vytvořit tlak na
finanční dotace do této oblasti a
na omezování provozu nejproble
matičtějších zařízení. Ing. Tyl poté
upozornil, že v této věci nebude
problémem postavit se koncepci
federální vlády a že po vyhledání
spojenců z poslaneckých klubů
ODS a ODA se pokusíme nějak
situaci zlepšit. Je zřejmé, že jestliže
jsme v ČR přijali odpovědnost za
resort životního prostředí, musíme
také vytvořit podmínky, aby tento
resort mohl svoji funkci plnit.

Nechceme tisíce
obecních socialismů

Restituce teď,
transformace později

Nová telefonní čísla Sekretariátu KDS:
ústřední tajemník KDS * (02) 2195 * 5671

hospodářská ředitelka KDS * (02) 236 84 29

tisková služba KDS - (02) 235 14 54

My, oni a rok '68
(dokončení z 1. strany)
Čestní lidé - a byli takoví
kteří podporovali komunisty v roce
1948, už byli ze svého idealismu
nejméně šest let vyléčeni a o
těch, jimž to vydrželo, by bylo
možno s důvěrou prohlásit, že
jsou buď hlupáci nebo zločinci.
Představte si jak snadno by se
tehdy prováděly restituce, reprivatizace ...
Toto však není historie našeho
státu. V šedesátých letech se ke
KSČ připojilo
mnoho
lidí
přesvědčených o tom, že to je
jediná možnost, jak systém změnit,
rozložit ho zevnitř. Málo záleží na
tom, zda měli pravdu, či zda to
nebyla jen iluze. Důležité je to,
že to nebyli zločinci a že - na
rozdíl od padesátých let - členství
ve straně už nebylo spojeno s
povinností zločiny páchat. Jistě,
lze s tím polemizovat. Lze tvrdit,
že spolupráce s ďáblem člověka
nakonec zkazí a zkorumpuje. Ale
vžijte se do té situace. V padesátých
letech snad byla šance vzít pušku,
jít bojovat proti komunistům a
doufat, že se ke mně ještě někdo
přidá. Nepřidal by se a o to
menší byla pravděpodobnost, že
se někdo přidá v letech šedesátých.
Neexistoval žádný disent. Přirozená
opozice byla fyzicky zlikvidována,
nová se mohla vyvinout jen na
půdě strany nebo mezi mladými
lidmi, jenž unikli čistkám. Co bylo
lepší? Nadávat a čekat na zázrak

nebo se snažit něco udělat?
A je tu ještě jeden aspekt: ve
straně bylo mnoho schopných a
podnikavých lidí, ovšemže bez
skrupulí a bez svědomí, ale o to
schopnějších; uvědomme si - v
demokratických státech to není o
mnoho lepší. I tam se podnikavý
a schopný člověk bez skrupulí
snadno vypracuje nahoru - a pokud
nebude zrovna krást nebo vraždit,
bude z něho bohatý a vážený
občan. To už však s rokem 68
nesouvisí a proto se tímto problé
mem nebudu dále zabývat.
Nyní mohu již odpovědět na
otázku v začátku tohoto článku.
Ideály roku 68 pro nás snad už
význam nemají. Socialismus v
jakékoliv podobě je mrtev - doufám,
že jeho mrtvola zpráchnivý bez
dalších exhumací. Existence roku
68 má však zásadní význam. Byli
komunisté, jejichž cílem bylo
komunismus změnit v demokracii
(mezi ně ale nepočítám p. Dubčeka,
například).
Závěr je tedy takový: jistě je
správné a nutné uznat existenci
třetího, protikomunistického odbo
je, avšak to není automatické
odsouzení všech minulých komu
nistů. Toto není země mnoha
hrdinů a její dějiny jsou chudé
na přímočaré, obdivuhodné osudy.
Tak i její dějiny samy nejsou
přímočaré a vymykají se prostému
jednoduchému rozdělení na ano,
ano, ne, ne.
Martin Klíma
Zpravodaj KDS číslo 17/1991

Ing. Miroslav Tyl o situaci kolem
projednávaného zákona o půdě
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Nedělní Hlasatel
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přikládáme Vám zvláštni osmistránkovou anglickou prí
lohu o dnešní situaci v Československu. Tuto prílohu
obdrželi všichni členové amerického kongresu s průvod

ním dopisem kongresmana Williama Lipinského.
. Je potreba otevírat oči americké verejnosti o tragické
situaci v našem drahém Československu. Je potreba in
formovat nejen vaše poslance v kongresu, ale také stát
ní poslance, noviny a tak dále.
Blíží se rychle čas (1. října 1991) kdy vláda bývalých
bolševiků v Československu dá do prodeje vaše majetky
a opět budete všichni okradeni.
Tato příloha je jako malá pomůcka v tomto boji o spra
vedlnost. Je to také ukázka, že staletý Hlasatel je stále
živý a je ochoten bojovat za exil, ve kterém stále jsme.
Ale ten stoletý Hlasatel také potřebuje vaši podporu,

aby mohl pokračovat v tomto boji, který vyžaduje nejen
hodně práce, ale také hodně peněz. Teď je čas býti
štědrým a velkorysým. Chcete se bránit nebo se úplně
vzdát?
Redakce Hlasatele
THE OLDEST CZECHOSLOVAK DAILY NEWSPAPER IN THE WORLD

ČESKOSLOVENSKO - POHLED ZBLÍZKA
Milý kolego:
V této době, kdy nadšení způsobené revolucí ve Východní
Evropě opadá a nové vlády se obracejí k nesnadné povin
nosti vládnout ve svých oblezených zemích, doporučuji Vaší
pozornosti zvláštní vydáni Denního Hlasatele, jediného
českého deníku na Západě. Doprovázeno otevřeným
dopisem redaktora Josefa Kučery, vydání zkoumá nedávné
události v Československu a vynáší na světlo některé vážné
chybné kroky Havlovy vlády od ^Sametové revoluce 1989.
Když začínáme uvazovat o pomoci pro Východní Evropu na
fiskální rok 1992, je naléhavé, abyste pečlivě vzali v úvahu
otázky vznesené vydavateli Denního Hlasatele, obzvláště
nedávný zákon o restituce (odškodněni), který je
nespravedlivě diskriminující vůči Čechoameričanům, je
jichž majetek byl komunistickým režimem znárodněn.
Potřebujete-li Vy nebo Vaše kancelář další informace o
tomto vydání Denního Hlasatele nebo o restitučním
zákonu, zavolejte, prosím, Marka Callona v mé úřadovně:
_- ------------------------------------------- ’-'--v

------------------- .

Upřímně,

Tne Denní Hlasatel wunam o. upinski
... „

Clen Kongresu

Nový cyklus tragedií
nazvaný
"Ekonomická
reforma"
Břetislav Rohlíček

(Fejeton)

Podle historického kalendáře
Občaaského fóra, byl kulturní život
na úplném začátku organizován
nikým jiným než komunistickou
stranou. Ta byla u moci od začátku
letopočtu až do roku 41 a pak se
moci ujalo Občanské fórum. Je u
moci až do dneška a bude, bohdá,
í»ž do konce světa. Tedy do konce
kalendáře OF, jestliže později
vůImjc někdo (byť i z OF) uzná za
vhodné podle tohoto kalendáře
odměřovat čas.
Z této neobvyklé logiky OF nutně
vy plývá, že když kulturu od začátku
dějin (letopočtu) řídil ten kdo byl u
moci, nemůže tomu být ani nadále
jinak. Jak jsme již dříve oznámili,
toto se zdá zvláště důležité na
divadelních scénách v Českosloven
sku, kde je teď neobyčejně živo.
OF píše scénáře, režíruje a někdy i
hraje. Ale nerežíruje jen své členy,
hlavně má zájem na obyvatelstvu.
Ačkoliv OF jde na věci
neobyčejně chytře, obyvatelstvo
není tak hloupé a nezkušené jako se
zdá představitelům OF, neboť
přece jen. získalo určité zkušenosti,
za těch 40 let.od začátku letopočtu,
které jim ani OF nemůže upřít. A
tak když OF s takovou vážností
začalo hovořit o demokracii, o
volbách, o restituci, o rehabilitaci,
nebo odčinění křivd, obyvatelstvo v
tom hned vidělo komedii. To se
později potvrdilo a všechny ty
velkoleposti byly jen honosné řeči,
za kterými se vždy skrýval menší
nebo větší podvod. Za demokracii
se, na příklad, schovává kryti
komunistů a SlB, nic více a nic
méně. Za volbami se schovává snad
největší volební podvod v
moderních dějinách. Slova ztrácejí
svůj význam jako dříve a přes
veškerou snahu OF to vše zatím
vyznělo jako fraška. Ne?
Dlouholetí komunisté Schuster,
Klímová a Duba jsou teď znovu
velvyslanci v Kanadě, USA a Velké
Britanii.
Ale abychom neodbočili. Chceme
upozornit na změnil v programu
Občanského fóra pro nadcházející
období. Jak už vyplývá z titulu
článku, po dávce dramat teď
Občanské fórum připravuje něco z
lehčího žánru, něco jako lehké
situační komedie. V denním shonu
skoro unikne pozornosti o co se má
jednat a jaký bude konec. A jelikož
v minulosti se v podáni
Občanského fóra vážné kusy
změnily, jakoby mávnutím
kouzelného proutku v komedie je
na snadě předpokládat, že to co teď
OF nabízí jako obyčejný lehký žánr
bude něco až. nepříjemně
tragického. Chceme být váženým
čtenářům, z nichž mnozí mohou
být bývalí "voliči", nápomocni v
překonáni
alespoň
toho
nejneočekávanejšího překvapení.

Československa
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jiného východiska. A k vidi lomu se
musí nechat napsat scénář někomu
jinému než Ol·' a KSČ, dát režii
někomu jinému než Ol·' a KSČ. Ol·’
už stejně nemá žádnou oblibu. S
OF a KSČ to bude bída a mor.

t_-* '
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dosavadního scénáře jak napsalo
OF, bude hodně pláče a naříkáni v
našem "domě" po léta i desetiletí. I
když se jedná z tragedii již začala
hrát, není nikdy pozdě přestat hrát
hry jež nemají oblibu. Když se (o
nezastaví teď nebo brzy, nebude

·

jsme se dříve zmínili o tom, že
možná ani na chleba nebude, ne
jsme asi daleko od pravdy. Bude
zřejmě nedůležité zda se jednotlivé
tragedie z tohoto cyklu budou brát
rychle za sebou nebo ne. Co je
podstatné je zdali se budou vůbec
hrát. Když se to bude hrál podle

-·—

něco jako ten šok z volebního pod 
vodu.
Tragedie z cyklu "Ekonomická
reform a" budou mil jak se
dovídáme z dobře informovaných
kruhů daleko ráznejší ekonomický
dopad a těžko se jim někdo z lidi
žijících v "domě" ubrání. Jestliže

Vážení čtenáři,

'

10. března 1991

