První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

19. července 1991

„Lidé dnes zase védi. ze existuji věci,
pro které stojí za to také trpét.
Že véci, pro které se... trpí, jsou ty.
pro které stojí za to žít.'1
Jan Patočka

S velkou bolestí sdělujeme všem přátelům a známým,
že nás dne 30. června 1991 navždy opustil ve věku 66 let

přítel, Člověk

Karel Biňovec
Signatar Charty 77
poslanec CNR
novinář
Rozloučíme se s ním

V PONDĚLÍ 8. ČERVENCE 1991 V 15.40 HODIN

v obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě

Ostrava-Poruba, nám. 9. května 507
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1. Karel B i ň o v e c: Můj přítel
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Mezi hroby dva se červi potkali.
"Odkud,bratře?" - "Z lebky básníkovy.
"Tót nám bratr,co tam viděl poví."
"Pouhý mozek - pra nic krásného. Odkud ty?" - "Já z lebky učencovy;
nezbylo i tu nic jasného.

"Ošišan jež” 29*6.1990
‘7/ dyž

za psací stroj a rozepisoval lite
raturu, která se mocipánům nelí
bila, když věděl, že ho za to znobu čeká krutý trest? Jaromír to
dokázal. Ani 5 let kriminálu ho
nezlomilo, i když podlomilo je
ho zdraví. I po návratu z dru
hého vězení pokračoval ve své edtčni činnosti — a já jsem mu
vděčen za to, že vydal mé sbír
ky satirických veršů „Zpěvy le-

jsem 11. května 1988 re
citoval v kostele sv. Petra
J
o Paula ve Vítkovicích nad
rakvi svého
zesnulého
přítele,
básníku a spisouatele dr. Jaromí
ra Savrdy jeho verse [v důvěr
ných materiálech
Ideologického
odděleni KV KSC! se pak uvádělo,
chartisté zneužili pohřbu Ja
romíra SaurdyJ, uvědomoval jsem
sl, že se loučím s člověkem, kte
rý p· v současné situaci v Ostra vicového oportunisty“ a „Předjaři“, i když lim riskoval třetí trest.
vě nenahraditelný.
Kdo pný než on by dokázal,
Netolerantní Ideologie třídního
aby se po dvojnásobném uvězně boje poplivala mnoho všelidských
ni — vždy přibližně na dva a půl pojmů — mezí nimi i pojem přá
roku — pustil podle příkazu své telství. Přátelili jsme se na věky
ho svědomí znovu do činnosti, za v oficiální rovině s kdejakým antž byl odsouzen? Kdo by našel rabským kmenem, podle momentál
v sobě odvahu, aby znovu zasedl ních politických potřeb, ale pros
té lidské přátelství mezi dvěma
lidmi,
kteří jsou ochotni jeden Za
VĚŘÍM...
druhého riskovat třeba existenci
Já věřím ještě v zemi,
čl zdraví, a ' to jenom proto, že
jsou přáteli,'tohle, morální, lidské
jež soucit má k nám němý

& za práci dá chléb.
Že věčně má svou krásu,
at přelítne sta časů
přes lidskou, horkou leb.
Až pro krásu cit zmizí
a bude srdcím cizí
a proti pěsti pěst,

"Myslím,bratře, že ti géniové,
jsou jak ona pod sklenicí svíce;
posvítí-li jiným se tmo.u .brojícím,
nezbyde jí samé nic pak více."

ší společnosti jaksi vytratilo. Zas
talo v těch časech jen pod jejím
povrchem. V kruzích zatracenou
a vyvrženou.
Velikost Jaromírova /e v tom, že
byl v Ostravě téměř sám. V tako
vé Praze či [Srně živořila celá ghet
ta disidenti), kteří se mohli na
vzájem morálně vzpírat. V Ostravě
jsme byli ještě v roce 19H7 celkem
3 chart isté. Pánové ze. Státní bez-

pečnosti se ml při výslechu vy
smívali: „Ten váš klub důchodců
st snadno uhlídáme. Naši kolegové
v Praze a Brně to mají horši.“
Žil téměř v izolaci, ale nikdy
neztratil svůj optimistický ná^or,
Že se věci musejí změnit, Že na
konec pravda zvítězí. Živě sl jel
představuji, jak by sl teď mnul
svým charakteristickým způsobem
ruce a křičel na mne se smíchem:
„Vidíš, Karle, já to vždycky ří
kal, to ty jsi byl podělaný škarohlíd.“ A Já bych se mu rád omlu

Jan Neruda
Když nebyl zrovna ~ve vězeni
jezdíval jsem k němu do Zábřehu
nejméně jednou týdně. Načerpat
něco z jeho nezdolného optimismu
Občas se mi zdálo, že je fantasta
že jako autor vynikajících sci-ii
povídek se dává strhávat pred.-da
vivosti, ze je u něho práni otcem
myšlenky. Měl pravdu on. ne ;a
ve svém skeptickém pohledu na
lidskou povahu a charakter na.e
ho národa. Inu, on byl citlivý bas
nik, já jsem ironik a satirik.
1 když jsme byli tak jiní, přes
to jsme se měli radí
nikdy isme
své přátelství nezradili. Tohle,
myslím, patři ne od l učitel ně k /a
romírovu odkazu dnešku: Obnovit
smysl přátelství v jeho plnokrevné
hodnotě. To znamená, že za přá
telství nebude považován společen
ský vztah lidí, uzavřený k obou
strannému prospěchu, nýbrž hlu
boká niterná vazba mezi
lidmi,
kteří se mají rádi, váži st sobe
navzájem, i když třeba mají do
cela odlišné povahy a názory, li
dí, kteří jsou ochotni i v těch
nejtěžších dobách riskovat jeden
pro druhého doslovně všechno. Ja
romír byl můj přítel — a já mu
za to ze srdce děkuji.

pojetí přátelství se ze života na- vil za své malověrné řeči.
až ironický, hluchý
Hvězd mír v svém květném Čele
věk účtu přijde suchý,
své luhy, lesy stmělé
zas bude stejně kvést.
halit i bude v nach,
Tak veliká a vlídná,
by člověk děsem jatý,
zřít bude věčně klidná
pln trpkosti a ztráty
do lidských, bludných drah. a pln nečistých zlob

KAREL BlfiOVEC

v ní našel stopy I3oží,
chléb pro hlad,
jenž se množí,
a květy na svůj hrob.

Antonín Sova
r.1888

Takovéto strašlivé a tragické nás
ledky komunistického teroru po ro
ce 1948 způsobilo vládnutí despo
tické moci třídních „politiků“ v
případě jenom jediné rodiny nada
ných a spořádaných mladých lidi.
Dalo by seto vůbecspočítat?Ty sta
tisíce nesmírných zločinů, napácha
né v různých rovinách a důsledcích,
devastací života tolika obyvatel.
Veliké a ohavné zločiny STB, jus
tice a řady dalších orgánů partajní
moci, vybudované na strategii stra
chu a násilí třídních „nadlidí“, ve
jménu KSČ.
Dokument mi předala manželka
popraveného. Svolila, aby byl zve
řejněn.
Zamysleme se v tichosti nad smrtí
všech, kteří položili životy za
lidskou důstojnost a svobodu v
dobách pro národ nejtěžších. Čest
jejich památce.

X

F. Tománek
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(čt) Poslanec Federálního shromá
ždění Ján Mlynářík podal generální
mu prokurátorovi ČSFR podnět k
trestnímu stíhání poslance FS Stani
slava Pánise za propagaci fašismu.
V dopise generálnímu prokuráto 
rovi J. Mlynářík uvádí, že Stanislav
Pánis ve svém vystoupení na demon 
straci v Bratislavě H.března označil
vznik slovenského st^tu v roce 1939 za
jednu ž největŠfch' a nejslavnějších
událostí v historii slovenského náro

norovém Československu: Josefa
Charváta, technického úředníka z
Prahy, před únorovým pučem stu 
denta českého vysokého učení tech 
nického, který byl tzv. Státním sou 
dem v Praze odsouzen roku 1949 k
trestu smrti. Rozsudek byl vykonán
v nuselské věznici 5.listopadu 1949,
podle záznamu v úm rtním listu „za 
dušením provazem “ . Josefu Charvá 
tovi bylo tehdy šestadvacet let.

Tam, kde není řečeného procesu a pro
toho, kdo nechce být naivní, existuje (ve
společnosti, která chce být evropská) jen
jediná cesta: po vině — neuznané, ba stá
le ještě arogantně popírané, relativizo
vané, zlehčované a vysmívané, neodčiněné a tedy neodpustitelné — musí násle
dovat trest. Ovšem kde není viny, pro
tože všichni do jednoho jsou „vinni“, jak
nás uČí tatíček Havlíček, nejmorálnější
ze všech prezidentů (sice nepopiratelně
morálního kreditu nad české poměry
nevídaného, ale dnes už bohužel stále
více jen trapná záštita ohavných neosocialistických machinací početné kamarily
za ním a kolem něj), tam není ani trestu.
Ani odpuštění, pochopitelně. Vřed
bude hnisat dál, bolestně a bez naděje na
brzké uzdravení. Mohlo by nám to být
vlastně jedno, ba oni by mohli tento stav
i oficiálně vyhlásit za žádoucí a chtěný —
proč vlastně vůbec do Evropy? Počkejme
si, do které Evropy přijde Českosloven
sko pod vedením těch dnešních aro
gantních kormidelníků věčných „třetích
cest“, které dodnes zarytě objevují —
méně už v teorii, pravda, o to více však v
praxi. Nejspíše tam, kam právě dorazil
jejich někdejší idol — geograficky rovněž
evropská Jugoslávie — do občanské vál
ky třetího světa.

Propagace-fašismu

před světem a proto i sám před sebou,
Jeho způsob a délka se různí podle tíže
viny.
Kde je odčinění viny všech těch, jimž
má být odpuštěno? Kdyby bylo jen ve
zřeknutí se postavení, kariéry, privilegií,
politické moci! Třeba ani ne navždy, jen
na dobu nutnou k odčinění viny. Že je
naivní něco takového právě od těchto
očekávat? Správně, většinou ano, to je
jasné každému, kdo zná dějiny vývoje té
hříšné sebranky lidské, ale pak prosím
neomílat „odpuštění“, je to zrovna tak
naivní.
Až nakonec přijde rozhřešení, tedy
odpuštění viny, před světem i svědomím.
Jen blázen nebo podvodník by chtěl
začínat koncem.

Ú M R T N Í L IS T jedné z mnoha
obécí komunistického teroru v poú 

Aťjde o vnitřní politiku nebo zahraniční styky — a to nejen k barbarsky vyhnaným bývalým občanům Republiky če
skoslovenské jakékoliv národnosti —
dnešní představitelé dokazují každým
dnem, že jsou neschopni přivést bývalé
Československo tam, kam na začátku ve
slabé chvilce slíbili: do civilizované mo
derní Evropy. Nechutné zákony o „reha
bilitaci“ a „restituci“, nemožné postoje k
událostem posledních padesáti let, to vše
ponechá ČSFR ještě dlouho tam, kde
právě je — někde mezi Evropou, Balká
nem a Ruskem.
Co však také očekávat od postsocialistické levice? Ať už se hlásí stále stejně za
bedněně ke svým marxleninským „kla
sikům“, nebo rozbředlému ateistickému
pseudoliberalismu, práv všech na coko
liv, jen ne na ochranu věčných humáních
všelidských hodnot — křesťanských
prostě, na nich (ač se to mnohdy zdá už
stále méně, bohužel, ale ani to by nebylo
omluvou!) přece jen ještě stojí ta mo
derní Evropa. Omílání „odpuštění“,
snaha „udělat za vším čáru a začít znovu“,
prostě strčit hlavu do písku a dělat, že
minulost se nekonala, to je karikatura
demokracie a právního státu.
Zapřísahání pojmů křesťanské etiky
nutí však k této poznámce: začínat nelze
koncem, vždy pouze začátkem. Koncem,
odpuštěním udavačům a katům gestapa,
aby byli co nejlépe použitelní pro STB,
už se jednou ve státě československém
začalo — však také podle toho vypadal.
Na počátku je zpověd, tedy uznání vi
ny. Nejdříve sám před sebou, svědomím,
které Pán vložil do jednoho každého
člověka a teprve potom před svým
bližním. Proces vnitřní, zrání k pravdě,
poznání sebe sama a svého místa mezi
ostatními.
Kde je uznání viny všech těch, jimž má
být odpuštěno? Kteří stále ještě (nebo
už zase) rozhodují o osudech státu a ná
roda a kteří zároveň jako budovatelé so
cialismu jsou původci toho všeho, co prý
jakási „listopadová revoluce“ svrhla?
Následuje pokání, čili odčinění viny,

Urážka obätí nacistů na Slovensku

Je dojemné, kolik celoživotních neznabohů, přesvědčených či prý
„pomýlených“ agresivních bojovníků za „vědecký světový názor“, ob
jevilo na stará kolena křesťanskou etiku. Od exkomunisty Čalfy po
exkomunistu Dienstbiera, od exkomunisty Rychetského po exkomunistu Sabatu, kam se člověk podívá, všichni jednohlasně — a pod ve
lebnou záštitou nejlepšího ze všech prezidentů — melou jedno: odpuš
tění! Dělají to ovšem z důvodů tak průhledných, že člověk neví, má-li
dojetím plakat nebo se smát.

TSCHECHISCHER ZENTRALVERBAND IN DEUTSCHLAND e. V.

Najenom vraždu nadějného mla
dého otce 18 měsíčního dítěte mají
na svědomí zločinci a kati komunis
tické strany, ale i věznění mladé man
želky a matky malého dítěte, která
byla vězněna až do roku 1963 (cel
kem 14 roků a 7 měsíců)! Jejich syn
musel vyrůstat většinou v komunis
tických dětských ústavech. Nez
vládnuté tlaky v duši proskribované
ho dítěte a později dorůstajícího
muže, zanechaly takové stopy, že v
mladistvém věku 19 let spáchal sebe
vraždu.

OBĚŽNÍK ČESKÉHO ÚSTŘEDNÍHO SVAZU V NĚMECKU

Aleš Novotný

stické zvůle na Slovensku za druhé
světové války, stejně tak všechny de
mokraticky smýšlející lidi, kteří se od
nacismu a fašismu distancovali.
Současně se podobnými výroky do
pouští propagace fašismu a jeho
důsledků — konstatuje Ján Mlynářík.

Otřesný dokument

mentního státu, nastolení totalitní
moci, v důsledku které došlo ke geno 
cidě židů, pronásledování a vraždění
slovenských vlastenců, kteří se posta
vili na odpor nacismu, píše Ján Mly 
nářík v dopise. „Pokud někdo vznik a
existencí takového státu považuje za
da.
jednu z nejvrcholnějších etap sloven 
Slovenský stát znamenal negaci
principů demokratického parla ských dějin, uráží tím oběti naci

O odpuštění
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"Res publics." č. 29/91
Václav Jiří Vostřez, předseda Os. sdružení Cechů, Slováků a Podkarpat
ských Rusínú v Kanadě, 18 Alntree Crt. , Hamilton, 0nt.L8K 4R9, Canada.

Hamilton, 23. února 1990.
Pan Václav H A V E L,
president Republiky Československé,
PRAHA - HRAD, Czechoslovakia.
Vážený pane preBldentot
Píslevám po^ukončení Vaší úřední návštěvy Severní Ameriky, abych
Vám vyjádřil vděčnost a gratulaci k pronikavému úspěchu, kterého Jste
dosáhl. U nás v Kanadě budou krajané dlouho vzpomínat na srdečné se titá
ni v Toronto, 19. února 1990. Talc Jako vlaštovka bývá poslem Jara, tak
Jste byl i Vy pro nás znamením počátku svobody, pokoje a míru ve Vlasti.
Vaše triumfální cesta a Vaše důstojné, ale pokorné vystupování byly
však povzbuzením též pro všechny obyvatele Kanady a U.S.A. V naději by
ly utvrzeny zejména početné národní skupiny zde, pocházející ze Střední■
a Východní Evropy. Mohu to potvrdit. Do minulého roku Jsem byl předse
dou Společnosti národů Střední a Východní Evropy (Society of East Central European Nations) a tak nyní stále odpovídám na tyto příznivé
projevy.

Ve Vašem projevu v Toronto Jste také uvedl, že se ve ^Vlasti při
pravují předlohy zákonů, které by umožnilý exulantům, nyní krajanům,
držet d,vojí občanství. Má to pro nás velký význam a se strany Kanady
to Je dovolené. Zajisté někteří z nás rádi přijmou i pozvání k dožití
stáří ve Vlaští. Je však nutno předem učinit úřední dohodu mezi C.S.R.
a Kanadou o převodu majetku a nepřetržitém proplácení požitků penzij
ních a z pojištění.

přednesl Jste také úmysl Jmenovat poradní sbor odborníků z krajanů
v cizině, zde Je ovšem žádoucí, aby to byly osobnosti ze všech demokrat
tlckých složek krajanské veřejnosti. Tedy né Jen, či převážně levicoví
socialisté, ale též příslušníci občanských směrní. Upozorňuji též na^nebezpečí infiltrace od agentů různých mezinárodních obchodních společno
stí, JojlchŽ zájmy nemusí vždy být ve shodě s prospěchem Vlasti.
Při budování zdravých základů demokracie a prosperity ve Vlasti Je
žádoucí spolupráce všech demokratických složek i jednotlivců dobré vů
le. Nikdo z nich by se nemel vylučovat. Pokud Jde o krajanské poměry
zde, měly by platit stejné zásady. Při krajanském setkání s Vámi v To
ronto, 19.11.90, tyto zásady nebyly respektovány. Nutno předeslat, že
Československé sdružení v Kanadě není vrcholnou organisací krajanů v
zemi, ale sdružuje Jen nepatrnou část krajanů. Bylo to v roce 1956,kdy
se tehdejší Cs. národní sdružení rozdělilo na dvě části: Naše Us. sdru
žení Cechů, Slováků a Podkarpatských Rusínů a na Cs. sdružení Cechů a
Slováků (později se přejmenovali na Československé sdružení). V prvním
zůstali krajané křesťanského a politicky občanského směru a v druhém
převážně Jen socialisté a zastánci politiky Národní fronty v CSR po r.
19^5, čili tak zvaní Benešove!. Vy, pane presidente, nebo alespoň Vaši
poradci, Jste museli znát, že setkání v Toronto tento týden,bylo svolá
no a organ!sováno od těchto "Benešovců”. Nebyly pozvány organisace ob
čanských politických stran v exilu, Stálá konference křesťanských ve
řejných pracovníků čs, exilu, Cs.Orel v zahraničí, Cyrilometodějská
liga a další katolické organisace, české katolické farnosti a misie v
okolí. Nebyly pozvány Jiné nesocialistické krajanské organisace. Také
Já Jsem nebyl pozván a dostavil Jsem se mezi předsedy organisací k Va
šemu přivítání Jen ze své vůle. Tehdy, abyste poznal rozdíl, Jsem se Vám

EVANGELICKÉ NAKLADATELSTVÍ

představil Jako předseda Oblastní org. Cs. Republikánské strany v exilu
pro Kanadu, Jako vedoucí Kanadské skupiny Křesťanské akademie v Římě a
předseda Cyrilometodějské ligy v Kanadě.
Program torontského setkání byl sestaven stranicky. Z české strany
byly opomenuty duchovní hodnoty a tradice. Do omrzení bylo vzpomínáno
Jen humanity, ale né, že se náš národ hlásí k základům západní křesťan
ské civilisace. Prvním na programu byl dlouhý projev pana M. Suchmy,
předsedy Os. sdružení. Vzpoměl Jen těch organisací, které Jsou pod vli
vem "BeneŠovců". Seděl Jsem v první řadě, hned vedle Vašeho pana osob
ního tajemníka. Po projevu p. Suchmy Jsem učinil poznámku, že to bylo
krajně stranické. Pan tajemník odpověděl: "My nejsme straničtí." Na to
Jsem mu blíže vysvětlil: "Nemyslím, že vy, ale právě přednesený pozdrav
byl stranický. Hlavní krajanské složky byly vynechány. Tak například 1
Já sám nejsem socialistou, ale politický pracovník občanského směru,
nejsem Sokol, ale Jednatel ústředí Os. Orla v zahraničí. To vše Vám říkámvpro lepě?' Informaci a abyste sl to nenechal Jen sám pro sebe."
Kdyz^došlo na pozdrav od krajanů Slováků, poznal Jsem hned uplatňování
známé taktiky, Jak vyvolat nepřízeň k Slovákům, předsedající setkání so
choval šaškovský a situaci zhoršil poznámkami ve směru: "Víte Já za to
nemohu, pozdravy mají být krátké, ale Slováci sl délku času dojednali
předem, přímo s panem presidentem." Tak tedy došlo k trapnému přerušová
ní od publika. Tehdy Jsem znovu oznámil Vašemu panu tajemníku: "Opět po
važuji řízení pořadu za stranické a krajně škodlivé. Je to z české stra
ny a za to se stydím. Znovu Vás prosím, nenechte sl ani tento můj posu
dek Jen sám pro sebe."
Je to nesmírná škoda, že ani v tak vážné době nedokáží "BeneŠovcl"
svorně spolupracovat a staví své stranické zájmy sobecky před zájmy spo
lečné. Asi usuzují, že mezi Slováky dostanou Jen málo hlasů a tak se ne
zastavují ani před rozvratem Vlasti. Ještě většího přestupku se dopou
ští, když zaujatě mluví jen o Ceších a Slovácích a opomíjejí Podkarpat
ské Rusíny. A přece do svobodného Československa patří nutně i svobodná
Podkarpatská Rus. Dnes sl sami nemohou pomoci. Zradíme Je opět?! - Zde
ovšem ''Benešovcl" zachovávají hrobové ticho pro vlnu, která začala podepsáním smlouvy se Stalinem už v roce 1943. Jenom Vy, pane presidente,
Jste v pozdějším projevu nejmenoval jen Cechy a Slováky, ale 1 Jiné ná
rodnostní skupiny Republiky Československé. Srdečné díky Vám za tu spra
vedlnost a Bůh Vám žehnej!
Na konec oznamuji, že tento můj list nemohu ponechat Jen Jako sou·
kromé sdělení, ale mám povinnost Jeho znění oznámit též krajanské ve
řejnosti.

. S krajanským pozdravem

oddaný

Václav J. Vos tře z, zpředseda
Ca. sdružení Cechů, Slováků a
Podkarpatských Rusínů v Kanadě.
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Revoluční establishment
je politický problém číslo jedna

• Patříte mezi první signittéře Charty 77. Poeto] Demo
kratické iniciativy, z níž váže
strana vznikla, byl Již dlouho
před listopadovou revoluci vů
či Chartě značné kritický.
MohL byste objasnit, čeho se
tato kritika týkala?
Kritika se týkala zhruba dvou
problémových okruhů. Za prvé jsme
cítili určitý rozpor mezi proklamo
vanou ' nepolitičností Charty 77
(Charta se chtěla soustředit výluč
S tématem dneinl přílohy, kteří se zabývá otázkou zablokování rozvoje přirozené politické struk
ně na mravní problematiku, na po
tury v naší zemi, úzce souvisí problém revolučního establishmentu. Je zajímavé, že jde ve skuteč
rušování základních lidských práv
a svobod) a mezi skutečnou, avšak
nosti o příčinu více obtížných jevů, jež komplikují demokratický vývoj. Připomeňme alespoň jeho
nereflektovanou polltičností činnos
podíl na krizi státoprávního uspořádání. Jednou z nejpovolanějších osobností současné politiky,
ti Charty. Druhá podstatná výhrada
která tento problém poznala opravdu zblízka, je poslanec Federálního shromáždění a místopředse
se týkala paralelní poliš, paralel
da Liberálně demokratické strany BOHUMIL DOLEŽAL.
ní společnosti existující mimo »le
gální« či »oficiální sféru« s jejími
zákazy a omezeními. Tato snaha úsilí. Je samozřejmě pravda, že polttickou pluralitu. Některá první si shora aparát potřebný k přežití
nám jednak připadala utopická, v době, kdy jsme se takto angažo prohlášení vedoucích představitelů Tak vznikl revoluční establtshment,
jednak ne zcela šikovná, protože vali, byly politické poměry už dost OF — mluvilo se o tom, že hlavním který dodnes představuje politický
vedla k dalšímu prohloubení Izolace odlišné od druhé poloviny sedmde cílem OF je dovést zemi ke svo problém číslo jedna.
disentu od řadových občanů. Tyto sátých let. I když tomu mnozí ne bodným volbám a že po volbách
• V této souvislosti jistě
výhrady jsme zformulovali v sérii věřili, komunistický režim mlel se OF rozpustí — Jako by odpovída
nemohlo
být postavení Dl
lnedltních sborníků, které jsme ve z posledního.
ly našim nadějím. Skutečnost však
v rámci Fóra jednoduché ...
velmi omezeném nákladu vydali
byla nakonec docela jiná. OF po
• Demokratická iniciativa stavilo svou existenci na záměrné
v letech 1981—1987.
Je přirozené, že v tomto prostře
se zúčastnila OF 19. 11. 1989. nepolitlčnosti a na organizační vág dí to tradičně politické organizace,
• A tyto názory vedly k za
S jakými představami o cí nosti. Na jedné straně stály davy politické strany, neměly lehké. Byly
loženi první nezávislé politic
lech a struktuře OF k tomu přívrženců, na druhé »osobnosti« trpěny jako něco nehezky sobecké
ké strany v Československu?
přistupovala?
zhmotňující jejich tužby a přání ho a uzavřeného. Jejich společný
Svým způsobem k tomuto roz
V
mnoha
dokumentech Dl z roku v mystickém akordu národní jedno orgán, politická komise, neměla
hodnutí nakonec směřovaly. Demo
kratická iniciativa se od počátku 1989 se zdůrazňovala potřeba pře ty. Osobnosti ale začaly rychle ob v chaotické organizaci OF praktic
své existence pojímala a definovala chodného období, během něhož by sazovat politické pozice a budovat ky žádnou váhu. Dl byla nadto terjako politická skupina. Naším cí se demontovaly hlávní totalitní
lem bylo formulovat a pokusit se struktury a nastolily základní In
prosadit projekt, jak převést spo stituce parlamentní demokracie. Po
lečnost od komunistické diktatury čítali jsme ovšem s obdobím krát
k demokracii. Bylo nám také jas kým, tří- až čtyřměsíčním. Mělo
né, že můžeme být úspěšnými jen vyvrcholit parlamentními volbami.
tenkrát, podařili se nám otevřít se Bylo jasné, že pro toto přechodné
a být srozumitelní i lidem, kteří období je zapotřebí, aby se základ
sice měli zásadní výhrady ke ko ní shoda mínění obyvatelstva jaksi
munistickému režimu, ale zatím se zhmotnila do široké organizační
v opozičním hnutí z toho či onoho jednoty demokratických sil. Proto
důvodu neangažovali; to znamená jsme se myšlence ustavení Občan
přijít s programem pochopitelným ského fóra nijak nebránili, doufali
a přitažlivým pro současnou spo jsme, že bude fungovat jako široká
lečnost. To, že jsme se nakonec — koalice demokratických politických
ještě za Jakeše — prohlásili poli organizací i demokraticky zaměře
tickou stranou, bylo tedy důsled ných Jednotlivců a že připraví ve
kem vědomé poíitičnosti našeho svém středu prostor pro budoucí
Jiavsuvu «TzurTui uuuKtaiuTaůjcu 1/ujuu.udi nerojucui
drobného plošného Inzerátu, který by oznamoval jpouze novou adresu
sekretariátu (LDS· Hned jsem měl možnost se přesvědčit jak vypadá
»nezávislost a názory blízké Hradu« takříkajíc v praxi. Milé chováni
slečny, která se zákazníky vyřizuje objednávky, se při mém sdělení že
půjde o inzerát politické strany, rázem změnilo v rozpaky.

»Víte, to bude asi těžké, protože my jsme nezávislí. Musíte «i o tom
promluvit s mým šéfem.«
Sel jsem tedy za panem šéfem a vyložil mu, o jaký inzerát jde. Zdů
raznil jsem při tom, že jde o pouhé zveřejnění nové (adresy. Mladý pan
šéf krčil- rameny a opět něco blekotal o nezávislosti (Lidových novin.

Jak to myslí
Nakonec mi řekl, že o takovém případu nemůže rozhodnout, a dal imi
telefonní číslo na svého šéfa — vedoucího inzertního oddělení, abych
mu zavolal koncem týdne, kdy bude přítomen.
Tohoto pana šéfa jsem zatím nesháněl. Porpravdě řečeno, byl jsem
z j>nezávislosti« Lidových novin, které se ostýchají zveřejnit inzerát
o změně adresy, dost lotrávený. Měl jsem dojem, že po nich žádám,
aby se podíleli na nějaké nemravnosti.

Lidové noviny
Je poměrně známým faktem, že jLidové noviny dávají jen velmi ome
zený prostor postojům politických stran. Některým nedávají takřka
žádný. Velmi časté jsou případy, že stanovisko z itiskové konference
strany, kterou Lidové noviny z určitých důvodů nemají v oblibě, se
ocitne na stránkách tohoto deníku v takovém tvaru, že s původním
sdělením koresponduje jen vzdáleně. Na postoji Lidových novin k poli
tickým stranám však není špatné to, že še jejich Iredakci některé stra-

s pluralitou?
ny nelíbí. To by bylo přirozené. Jenomže opravdu smutná Je skuteč
nost, že jde o celkový postoj ke stranám jako takovým, že jde vlastni
o koncepci!

Čem nedůvěry i proto, Že už v mi
nulosti leckdy zaujímala postoje od
lišné od většiny disentu a zejmé
na od nejužšího okruhu Václava
Havla, jenž byl už tehdy spontánně
považován za hlavu opozice. Větši
na disidentů nebyla schopna chá
pat naše postoje jinak než. jako ně
co mezi nepochopitelným a záměr
ným kverulantstvím a zrazováním
společné věcí.
• Nebylo by však pro Dl—
LDS výhodnější, kdyby uvnitř
OF zachovala loajalita a osa
mostatnila se až v příhodněj
ší době, než byl červen 1330?
Jistě by pak bylo možné vy
tvořit předpoklady pro lepší
postaveni LDS v politickém ži
votě.
í
Jistěže by to bylo pro nás poho
dlnější a svým způsobem i výnos
nější, měli bychom dnes více po
slaneckých mandátů a možná i ně
jaké to ministerské křeslo. Na dru
hé straně bychom ztratili svou
tvář, zapletli se do přízemních
intrik a hlavně bychom přišli o je
dinečnou možnost zaujímat na poli
tické scéně stanoviska opravdu ne
závislá, to znamená i oď součas
ných mocenských struktur. Samo
zřejmě nic na světě není zadarmo,
a proto se dnes potýkáme ;se spou
stou problémů, jež jiné ■politické
strany nemají.

® Zastánci nepolitické poli
tiky jsou nyní ve vedení Ob
čanského hnutí. Jaký máta ná
zor na to, že se OH definova
lo jako liberální síla?
Domnívám
se,
že
»liberální«
orientace byla zvolena z ífistě tak
tických ohledů. Konzervativní roz
hodně nejsou, křesťansky c oriento
vaní jako celek už vúbe’c ne a
označit se za levlčáka či socialistu,
to dnes neletí. Navíc nepochybuji,
že mezi členstvem OH se tu a tam
nějaký liberál taky najde. Vedení
OH je ovšem jednoznačně zaměřeno
na pokračování v revoluční anar
chistické ideologii OF. Podíl býva
lých reformních komunistů z roku
1968 je v něm rozhodující a od
tud lze vysvětlit, proč je tak čas
to lákají stanoviska, řekl bych, sociallsticky-estetická:
ať
už
jde
o ochranu JZD při projednávání zá
kona o půdě, nebo o prosazování
zákona o strategickém plánování.

Pavel Safr
Foto H. Mahlerová
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