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Poslední výročí okupace z r.1968 se zavřenými ústy jsem
strávil ve fešáckém kriminále šumperské VB. Gorbačovova perestrojka dokázala dělat divy i v naoko se suverénně tváří
cí policejní‘mašinérii. Pobaveně jsem zavzpomínal na Ivana
Olbrachta, který za protistátní agitaci vyzývající ke vzpou..re v kasárnách za I. -republiky dostal asi tři měsíce krimi
nálu, se stravou s donáškou přes ulici z hotelu. Přirozeně,
že za svoje, měl na to. Pochopitelně i já jsem měl na tlače
nku s cibulí chtěl-li jsem po celodenním.: výslechu..něco po
zřít. Arogantní stříbrné hvězdičky úřadovaly pak městem.V.H
Konečně, jezdci F 1 mohou
být na natahovací klíček,
byli-li poslanci totalitní
ho období na baterky.
J.V
Chvála parlamentu a poslan
ců musí zaznít na obranu vů
či triviálním útokům ze vše
ch stran Drávě proti nepří
tomnosti v lavicích. To sva
té právo vyjádřit svůj pos
toj třebas pouhou nepřítom
ností je sorostě uráženo.
Lidem se zdá se stýská po
jednomyslném bezbřehém a be
zedném bahně plenárních us
nesení parlamentních posla
nců- po skoků.
V.H.

Kreslíř J.P.Girard z pařížs
kého Le SPORT vidí jezdce F 1
tak, jak ukazuje kresba*
u v n i t r·

j

i s ~ a

:

1. Josef Volařík: Kubát

-

vůdce pistolníků?

2. Pavel S t i 1 1 e r: Nezlomeni zákazy a exilem.
3. Josef Dolejší: V čem jsme ookročili a jaký kus cesty
jsme ušli k deklarované demokracii v Československu?
4. HOS Praha -Občané
tohoto
státu!
5· ČsDI -Svobodně
smýšlející občané!
Predpokl. cena: 1,- Kčs
.TTx
.
x____________________ ___________ B/ilC 47263
Naklad: 90 výtisků
vycházelo
1973 ’ 1 9 7 5
obnoveno
1987
ročník 8 číslo 32
Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk
r~----

Red. Josef Volařík
rada: L'arta Zemanová

------------------------------ —------------ —----------------------------------—

Uzávěrka: 4.srpna 1991

_______________ _____

Kubát

- .'v ů d c e
* ■

pisto lni k ů 7

’ ŕft · ■

.

v. V-..-

Podobenství a příměry všech duhových berev se staly dekoracemi
rétorických předváděček nekonečné ředy poslanců, ministrů, mluvičů,

dejší prezident USA' Polk přikázal generálu Taylorovi, eby okupoval

oblast mezi řekami Nueces a Bravo del Norte. Stalo se. A mezi USA

přednašečů, nanášečů a mnoha jiných slovních exhibicionistů. Řečeno

a Mexikem vypukla válka. Taylor vpadl do Nového Mexika, zatímco gene

slovy lidí majících aspoň trochu blízko ke všemu, co vyrůstá'

rál Scot se vylodil daleko na mexickém jihu v přístavu Veracruz a postu

z Mat

ky přírody: mlácení prázdné slámy. K tomu také došlo mezi premiérem
Flthartem a ministrem zemědělství Kubátem. Pithart ironicky označil

USA zanechat Texas, Arizonu, Nuevo México a Californii. Spojené stá

ty získaly obrovská území ne jedráním, ale silou. Aby se neřeklo,

Kubáte za vůdce sedmi statečných.
Film Sedm statečných byl u nás dáván tolikrát, až se tato fil
mová fabule, interpretovaná-proslavenými herci /Yul Brynner, Char
les Bronson, Horst Bucholz aj./ a určená pro děti

poval směrem na hlavní město, které dobyl v září 1847. U1exiko muselo

stala také "so

cialistickým realismem", skutečností i pro dospělé, ministry nevyjí
maje. Fříběhu Sedmi statečných uvěřili. Sedm nezaměstnaných pistol

níků, povalečů, ležérních vrhačů nožů nemajících do čeho píchnout
je zalitováno k nezištné a bezelstné pomoci mexickým venkovanům

sužovaných, okrádaných a znásilňovaných bandity, přirozeně mexickými.
Doprovodná hudba, frázovité ji označujeme za podmanivou a chytající

ze srdce podbarvuje děj, v němž lidé mimo zákon jdou hájit zákon,
chránit mexické vesničany a čest seňorit. To vše v prostředí narychlo

pořízených kulis ve vyprahlé krajině.

Film Sedm statečných /v originále "Great Seven" - Velká sedma,

zaplatili tzv. kompenzaci ve výši 15 miliónů dolarů a později ještě
"přikoupili'* na tamní rozlohy celkem nevelké území podél říčky Gila
v Arizoně /území jako naše republika/ za rovných 10 milionů dolarů.

To vše se podnes označuje mírným termínem anexe, připojení, jako by
se dohromady nic nestalo.

Od těch dob jsou Mexičané líčeni nejen ve filmech, ale i všemi
výrazovými prostředky a zařízeními jako lumpové a naopak yankeeové ze

severu jako dobrodinci.
A tak jsme u sedmi statečných, ~a r.ěž by se rádi chtěli vydávat
i mnozí naši "stateční", ľ’erí však jasno, za ministr Kubát všechno

tohle ví, či žije jer z pohádek.

"Ostatně - říká Kubát - ze sedmi

statečných zbyli také jenom tři, ale dobro zvítězilo nad zlem..."

Zvítězilo. Na celuloidu. Presto však zaznělo v onom filmu aspoň

jinde Sedm samurajů/ zglorifikova1 bandity podobně, jako se to předtín

jedno zrnko skutečnosti. Vyslovil to Charles Bronson, když se mu

povedlo mnoha americkým filmům s chicagskými gangstery. Oba - PiSiart

jeden mexický klučina svěřoval, že by chtěl být takovým hrdinou ja

i

ko on. Bronson nu to zhruba těmito slovy: Já nejsem hrdina, hrdiny je

Kubát skutečně pochopili sedm statečných jako statečné, jsko věro

hodný socialistický realismus namluvený v angličtině a z prostředí

ne Far Eastu, ale Far Westu. Tak to i přijely milióny nejen chlapců
v pubertě, pro něž je pohádka určena, ale i lidé nad osmnáct.

Vše se "sedmi statečnými" se má jinak. Mexičan byl vylíčen
jako lotr a naopak lotr, ze severu, USA, jeko ochránce nebohých.

V Mexiku se film nemůže promítat, protože Mexičan nejlépe zná pravý
stav věcí dnešních i minulých. Tak během kolonizace Dalekého Západu

/Far Westu/ stála tehdejším invezorům v cestě mexická území a teh

tvůj táta, že vydržel celý život pracovat ns půdě.
Pracovat, ne honit frajeřinu s "pistolkami", nemlátit

prázdnou

slámu v televizi, přebíjet jedro slůvko vlůvkem jiným, ale pořád jen
slůvkem. A když už si brát nějaký příklad z filmu, pak ten, kdo je
tím skutečným hrdinou, bezejmenným chlapem ztvrdlých mozolů od práce,
nikoli od zacházení s "pištolkou" z prostředí filmových kulis.

J.Volařík

Nezlomeni zákazy a exilem

ZVON
Červen 1991

Pavel Stiller

w

Jí
o
"S

řada osmi mistrovských děl Karla Kachyni s dětskými i dospělými hrdiny
Trápení (1961), Závrať (1963), Vysoká
zed (1964), Ať žije republika! (1965),
Kočár do Vídně (1966), Noc nevěsty
(1967), Směšný pán (1968) a Ucho (1969),
většinou odměněných na mezinárodních
festivalech. Trezorový film Ucho o od 
poslouchávacích praktikách Státní bez-

Křelina (15 let od úmrtí) a básník Václav
Renč (80 let od narození). V exilu vznik
la převážná část poezie dvou autorů,
píšících pod pseudonymem: Pavla Javora
z Kanady, vl. jménem Jiřího Škvora (10
let od úmrtí) a Františka Listopada z
Portugalska, občansky známého jako Jiří
Synek (70 let od narození).
Třem dalším básníkům mladší genera
ce je společná jejich příslušnost k surrea
listickému hnutí a poetice. Petr Král,
nejmladší člen trojlístku (ročník 1941),
žije hlavně v Paříži, prostřední Milan
Nápravník (1931) v porýnském Kolíně.
Nejstarší mušketýr nadreálné imaginace
Mikuláš Medek (1926), syn legionářské
ho spisovatele, už bohužel dobojoval.
Zemřel r. 1974 ve věku pouhých 48 let.
Svůj vnitřní exil prožil v Praze, kde ma
loval, psal a snil. V zahraničí vystavoval
skoro více než doma.
Ze slovenských autorů by své 70tiny
oslavil Ladislav Grosman, pocházející z
Humenného na Prešovskú.
Roku 1965 se stal scénáristou na Barran
dově. Po sovětské okupaci odešel do Iz
raele. V Tel Avivu, kde před 10 lety zem
řel, přednášel na univerzitě českou litera
turu. Grosman proslul dvěma romány,
Obchodem na korze a Hlavou proti zdi.
Strhující novela Obchod na korze o ari-

pečnosti po srpnu 1968, v kinech už neu 
vedený, běžel 1990 s velkým úspěchem na
festivalu v Cannes.
Jan Procházka napsal celkem na 30
filmových scénářů, jež vesměs vykazova
ly dobrou úroveň. Jeho práce scénáristy a
producenta přispěla značnou měrou ke
konsolidaci čs. filmového průmyslu v
době tzv. filmového zázraku 1963-69,

kdy se Československo stalo světovou
filmovou velmocí. Procházka patřil k
autorům, kteří se zasloužili o částečnou
destalinizaci a uvolnění kulturního živo
ta. Po r. 1948 byl doma první, kdo se ve
řejně zabýval otázkou odsunu Němců a
zasazoval se za česko-německé usmíření.
Za Pražského jara sehrál jako místopřed 
seda Svazu spisovatelů významnou úlohu,

Jiným humoristou a „prezidentovým
vězném“ je Pražan Vladimír Skutina, jemuž bylo v lednu 60 let. Po studiu psy- S:
chologie a filmové dramaturgie pracoval *“
jekó novinář a scénárista. V r. 1962 byl za
urážku hlavy státu (švejkovským výro
kem „Novotný je vůl“) odsouzen na 10
měsíců do vězení. V letech 1967-69 pro
slul v televizi jako redaktor Zvědavé ka
mery a Kriminalistické laboratoře. Za te
levizní vysílání v srpnu 1968 vyfasoval od
Husáka dalších 5 let tuhého žaláře, včet
ně samovazby. Po propuštění ho sou
druzi ze strachu přeřadili do důchodu.
Po podpisu Charty 77 byl v následujícím
roce „vyemigrován“ do Švýcarska, kde
obnovil a až do 1990 řídil časopis Repor
tér. Dnes žije opět převážně v Praze.
Vedle slavné autobiografické reportáže
Prezidentův vězeň (s pokračováním...na
Hradě pleném bláznů) a četných vese
lých „škutiniád“ napsal výborné knížky
o Martině Navrátilové a knížeti Františ
ku Schwarzenbergovi.
Kulatá výročí má letos také celá plejáda
umlčených básníků různých generací, o
nichž se lze jen povšechně zmínit. K re
habilitovaným autorům, kteří už odešli,
patří katolický knež Jakub Deml (30 let
od jeho úmrtí), přítel Karla Čapka a
dlouholetý politický vězen za nacistů,komunistů Josef Palivec (105 let od naro
zení) a dva ruralisté, rovněž dlouhod_obě
žalářovaní, „povídkář vesnice“ František

ro valce studoval zemědělství v
Olomouci. Po r. 1949 pracoval v hnutí
mládeže a organizoval brigády do po 
hraničí. Chyby svého svazáckého mládí
prohlédl poměrně brzy. Od. r. 1959 byl
postupně scénáristou, dramaturgem a
vedoucím tvůrčí skupiny (producentem)
na Barrandově. Na jeho společensko-kritické náměty vznikla mj. neuvěřitelná

Do první poloviny literárního roku lety v italském Bolzanu, svém posledním
1991 spadají výročí pěti výrazných spiso domově.
V březnu oslavil na kalifornském pob
vatelských individualit. V únoru by se
dožil 70 let těšínský rodák Ludvík Aške- řeží své 55. narozeniny nepohodlný
nazy, autor cestopisů, politických repor Pražan, americký spisovatel a býv. poli
táží, divadelních, rozhlasových a tele tický vězeň Jan Beneš. Nejprve se věno
vizních her, filmových scénářů a hlavně val studiu výtvamictví na Umělecko-průknížek pro děti. Pestrý a proměnlivý ži myslové škole v.Praze. Poté se stal pod
vot Aškenazyho začal střední školou v nikovým výtvarníkem a na dva roky „ob
Polsku, kam se rodiče ve 30. letech pře ráncem míru“ v čs. armádě. Neortodoxní
stěhovali. Sovětskou okupaci východní politické názory v období „tání“ po r.
ho Polska v r. 1939 zažil přispěvatel stu 1956 ho přivedly do severočeských hně
dentských časopisů ve Stanislavi, kde ta douhelných dolů na Mostecko. Během r.
ké maturoval. Na ukrajinské univerzitě 1960, v době amnestií, to dotáhl na kuli
ve Lvově studoval slovanskou filologii a sáka v Ústředním loutkovém divadle. Po
všeobecné dějiny. Po Hitlerově přepadu třech letech v zákulisí „loutkového
Sovětského svazu byl evakuovn přes Ki- režimu“ dělal chvíli taxikáře, než se směl
jev do Kazachstánu, kde působil jako uči stát redaktorem a spisovatelem na volné
tel dějepisu. V r. 1942 vstoupil do Čs. ar noze. V srpnu 1966 byl zatčen a odsou
mády v SSSR a zúčastnil se bitvy u Soko zen na pět let do žaláře za „podvracení
lova. Do ČSR se vrátil jako styčný důstoj republiky“, protože udržoval kontakt se
ník u Rudé armády s četnými vyznamená
„špionem“ Tigridem. Neseděl naštěstí
ními.
dlouho, z nevlídné cely ho vysvobodilo
Po roce 1945 pracoval Aškenazy v čs.
rozhlasu v zahraničním vysílaní, později Pražské jaro.
Literárně debutoval Beneš sbírkou
jako politický komentátor. V této funkci
povídek
o mládeži Do vrabců jako když
se podíval také do Německa, USA, Itálie,
Indie a Japonska. O svých cestách uveřej střelí. V dalších povídkách, většinou z
nil sbírky reportáží. Uprostřed 50. let armádního prostředí, ironizoval život
vojáků za Čepičkových nástupců. Krát
začal jako jeden z prvních literátů odčiňovat „hříchy budování socialismu“, včetně ké prózy Až se se mnou vyspíš budeš pla
vlastních: stal se spisovatelem z povo kat, připravováné do tisku r. 1969, už
lání, značně kritickým k režimu. V druhé nevyšly. Po odchodu do USA v témže
polovině 60. let měl odvahu spolupraco roce píše Beneš česky a anglicky. Ve své
vat se Svobodnou Evropou v Mnichově. tvorbě rozvíjí tradici humoristických
Bavorská metropole se r. 1968, po druhé próz Zdeňka Jirotky. Z jeho americké
osobně zažité sovětské okupaci, stala je dílny zaujly čtenáře jak romány Druhý
ho exilovým domicilem. Sdílel ho se svou dech, Zelenou nahoru a Trojúhelník s
manželkou, dcerou velkého německého madonou, takprvídkové cykly Na místě a
Banávoné sny, jež vesměs vyšly také v exi
spisovatele Heinricha Manna.
Z bohaté Aškenazyho tvorby je zde lových nakladatelskvích v Torontu, Curmožno uvést jen některá důležitá díla. chu a Kolíně.
Dobře známá je satirická komedie C.k.
státní ženich, která nelítostně paroduje
absurdní období stalinistického kultu
osobnosti. K filmovým scénářům patří
tři mistrovská díla, Jirešův Křik (1963),
Weissův Můj přítel Fabián (1953) a Tam
na konečné (1957) slovenských režisérů
Kadára a Klose. Lyrický ráz jeho talentu
a silná emocionální působivost jeho
kratších próz se výbroně uplatnila v hu- i
moristicko-poetické literatuře pro děti,
např. ve velmi populárních, čapkovsky
laděných Dětských etudách a v rozsáh
lých pohádkách Ukradený měsíc a Puto
vání za švestkovou vůní. Všechny tři
práce byly přeloženy do mnoha evrop
ských jazyků. V exilu publikoval ně
mecky řadu rozhlasových her a dětských
knížek, jež byly zčásti ilustrovány čes
Malíř Mikuláš Medek
kými kreslíři. AŠkenazy zemřel před pěti
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Na letošní rok připadá celá řada okrouhlých výročí významných
českých a slovenských autorů, kteří byli bčhem 40 let koniunsitické
diktatury vystaveni zákazům, včzení a mlčení nebo odešli do domácí
ho či zahraničního exilu. S těžkým údělem spisovatele do šuplíku,
autora bez normálního publika, vlastního překladatele nebo čs. literá
ta v cizinč, tvořícího v nemateřském jazyku, se musel vyrovnat každý i
po svém, v různých časových úsecích a souvislostech. Nikdo z níže
uvedených oslavenců však nesložil ruce do klína a rezignoval na po
těšení psát pro současné a budoucí čtenáře. Bolševici zkrachovali mj.
proto, že se jim nepodařilo umlčet spisovatele, tradiční svědomí náro
da.

což doložila i kniha kritických úvah Poli
tika pro každého.
Husákovská normalizace ukončila
Procházkovu tvorbu i život. Uštván taj 
nou policií, zemřel před 20 lety, koncem
února 1971. Jeho pohřeb se stal národní
demonstrací proti bezpáteřním mocipánům.
*v·· —

Kulatá výročí čs. spisovatelů

V čem jsme pokročili
a jaký kus cesty jsme ušli
k deklarované demokracii
v Československu?
"Svědomí"

.1

o
•n r—f
r-H CA

ZS OJ

Q. m
CC

o

C'r'

XJ

Není to snadná otázka ani pro
zkušeného politika. Utichl jásot v
ulicích Prahy a vytratili se mítinky
v ostatních městech. Byly vytyče
ny zásady revoluce již v samot
ných heslech propagovaných všu
de, kde lidská frekvence našla své
uplatnění. A všude šlo o demo
kracii, o lidská práva a svobodu, o
soužití lidstva v duchu humanity
po porážce a zániku komunizmu.
Otevřely se hranice na západ a
tím byla uvolněna cesta, jak se
dnes říká - cesta do Evropy. Sym
bolicky ji otevřel zahraniční mi
nistr Dienstbier, přestřižením ost
natého drátu "železné opony",
jímž byl obehnán koncentrační tá
bor zvaný Československo. I oby
čejní lidé vykročili, aby s úžasem
v očích uviděli onen svět svobody,
v němž životní úroveň dosáhla ne
bývalého vzrůstu pilnou a kvalitní
prací všech svobodně pracujících
lidí a svobodně myslících lidí.
Byly a jsou kladeny otázky, co
nám dá tento svobodný svět. Mé
ně však se pamatovalo a pamatuje
na to, co my sami dáme této
Evropě. Naši politikové nehovořili
příliš o hmotné pomoci, obraceli
pozornost svobodných sousedních
států do směru pomoci radou především jak vést náš ekonomic
ký život s dobrým větrem do na
šich plachet. Jako první přijížděli
rádci typu Oly Sika - tedy socia
lističtí ekonomové a polililogové
typu Mlynáře a ti poskytli první
rady, co a jak dál. Ten prvru, "vě

* Alois Maxmilián Kroupa, na- I

rozen před 100 roky - 29. 5. 1891
byl sochařem, žákem akademie,
absolvoval u profesora Mysl beka.
Polovinu první světové války až
do r. 1921 prožil v Kodani ve
vlastním ateliéru. V tamním Salo
nu častěji vystavoval a vzpomínky
na severské město ho přilákaly po
létech znovu - 1927 se vrátil a v
Kodani absolvoval keramický kurs.

dec" přednášející ekonomii na uni
versitě v Basileji, tehdy prohlásil
toto: "Studoval jsem vývoj ekono
miky v Jugoslávii, kde po všech
nezdarech a draze zaplacených
zkušenostech upustili od všech
způsobů socialistického řízem.
Zjistil jsem před dvěma roky, že
vlastnické vztahy v ekonomice hra
jí podstatnou roli." Tento "vědec"
prohlásil tedy zásadu, kterou u
nás za první republiky znal každý
pekařský učeň, který šel do učení
s tím, že si po vyučení a po skon
čení tovaryšské doby, předepsané
zákonem zavede své vlastní pe
kařství, že bude péci nejkvalitnější
a nejchutnější pečivo a že jen tak
to bude mít úspěch ve svém pod
nikám. A věděl, že i ceny v tomto
procesu budou hrát svoji úlohu.
Dle našeho, jakýpak "vědec",
který teprve ve svém zralém věku
a po celoživotních zkušenostech se
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Když Bůh stvořil prvního člo
věka, sklonily se nad ním dvě su
dičky. První řekla:
"Budeš inteligentní!"
"A budeš čestný!" dodala druhá.
Ďábel, který se skrýval nablízku,
poznamenal:
"Budeš komunista!"
V tom okamžiku zakročil Bůh a
řekl, že souhlasí jen se dvěma

dopracuje k takovému zjištění,
které u nás znal i ten pekařský
učeň. Zapomněli jsme na to, že v
mnoha universitách po celém svě
tě máme mnoho emigrantů, vyso
ce vzdělaných odborníků, životně
a rodově spjatých s naší zemí a
našimi národy, nedotknutých Mar
xovou ekonomikou a že tedy na
ně jsme se měli obrátit o radu,
jestliže jsme ji hledali. Oni mají
bohaté zkušenosti, které nabyli
jednak poznatky svým působením
ve svobodném světě. Jedním z
těchto odborníků je zajisté pro
fesor Dr. Ing. Milan Zelený, kte
rý neváhá svými rozbory a publi
kacemi usměrnit a obohatit eko
nomiku u nás. I jemu půjde zřej
mě o to, abychom ne vjížděli do
Evropy na Trojském koni, v jehož
útrobách povezeme marxistické
ekonomy a politiky. To by byl
špatný přínos a nutno počítat s
tím, že by byl okamžitě prohléd
nut opatrnými politiky na Západě.
Slojí za námahu se podívat, jak
daleko jsme ušli na své cestě k
svobodnému podnikání prostřed
nictvím privatizace uvnitř našeho
státu. Zdá se, že jsme i tady pod
cenili některé aspekty života, kte
ré by měly být provázejícím čini
telem našeho konání. V malé pri
vatizaci prodáváme pomyslnou

vlastnostmi. Od té doby nemůže
být komunistou člověk inteli
gentní a čestný. Je-li čestný a ko
munista, nemůže být inteligentní.
A je-li inteligentní a komunista,
nemůže být čestný.
(A. Čížek, J. P. Morris
‘

- "Humor na ně")

* * *
* Z lehkomyslností bývají těžké ná
sledky

j
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rozsahu, který by zajišťoval spo
lehlivou cestu k demokracii a je
jímu vývoji.
Byla již zveřejněna čísla, v ja
kém procentu jsou zastoupeni ko
munisté na ministerstvech, na ve
doucích místech, v podnicích i ji
ných· institucích. Ti všichni stále
budou překážkou k plnému demo
kratickému životu, neboť jejich
minulý život byl živen výsadami,
které neodpovídaly jejich výkon
nosti.

hodnotu práva podnikat každému,
kdo dá víc, bez ohledu na to, o
jakého člověka jde a zdali skýtá
záruky řádného podnikání s trva
lým základem, bez ohledu na pů
vod jeho finančních prostředků,
odbornosti a kvality jeho cha
rakteru. Začínáme s přeměnou
ekonomiky uprostřed revolučního
kvasu a chceme postavit pevný
fundament hospodářskému životu
a při tom si počínáme tak, jako
bychom byli ve státě plně konso
lidovaném a můžeme si dovolit,
aby různí dobrodruzi vstupovali
do podnikání s tím, že čas ukáže,
kdo vydrží a kdo propadpe sítem
neschopností. Tu ztrátu času a
takový přepych si můžeme sotva
dovolit, chceme-li dojít k vytou
ženému cíli, tj. ke stabilizaci naší
ekonomiky, se kterou přijdeme do
té Evropy.
Vidina rychlého naplnění státní
pokladny ještě nemusí být nej
šťastnější řešení. Škody, které
nám může přinést takto chápána
privatizace, mohou daleko přesa
hoval ono naplnění státní poklad
ny.
Na své cestě k demokracii, jak
jsme se zmínili v první části těchto
úvah, docházelo k představám po
staveným na myšlení, které bylo
dlouhými léty socialistické ekono
miky ovlivněno - ať již to přizná
me, či nikoliv. Je to patrné pře
devším z toho hlediska, že prio
ritou je pro naše ekonomy stále
stál a nikoliv samotná podni
katelská sféra, o kterou se vždy
opíral v každé demokracii státní
rozpočet. Naši otcové a dědové
vyznávali jednu dobrou zásadu:
Učme se z cizích chyb, přijde nám
to levněji. Jistá nespokojenost me
zi našimi lidmi, zejména těmi,
kteří již poznali způsob života v
demokracii, pramení ze skuteč
nosti, že ani ve veřejné zprávě
nedošlo k výměně osob v tom

Často jsme slýchávali lidové
rčení: 'Toho člověka by měli platit
za to, aby do úřadu nechodil a
vyplatilo by se to." Mnozí z nich
jsou dnes prohlašováni za nepo
stradatelné přesto, že oni byli tě
mi činiteli, kteří přivedli náš stát
do bankrotu. Ve výrobní sféře (a
to slyšíme Často) čekají na vydání
nejrůznějších zákonů, aby mohli
dobře a kvalitně vyrábět. Nikdy
jsem nepotřeboval žádný zákon k
tomu, abych mohl vyrobit krásný,
kvalitní a tím i žádoucí výrobek,
který zákazník koupil proto, že se
mu líbil a nikoliv proto, že ho
nutně potřeboval. Samozřejmě, že
to neplatí u výroby tanků, dél ne
bo velkorypadel a bagrů.
V hledání objektivních příčin
nezdaru jsou komunističtí hospo-

cích i městech lakové Živčáky Či
Růžičky, kteří by zaváděli průvo
dy našich národů pod pendreky a
vodní děla hrdlořezů, čekajících
na svou kořist na všech národních
třídách naší vlasti. A nebo, aby
prodávali opět část tohoto státu
cizí stále ještě totalitní velmoci.
Demokracie, režim pravdy, pocti-
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vosti a občanské čistoty je přímo
závislý na čisté a poctivé byro
kracii. Ta u nás dosud není a zdá
se, že dlouho nebude dotvořena.
Zůstává nám ještě jako prostře
dek k nápravě všeho negativního
svobodný tisk, svoboda projevu,
shromažďování a vše to, co bylo
pojato do Listiny lidských práv. I
zde však musíme překonávat ba-

dáři mistři. Naučili se to v tota
litním systému, který tak jako
machiavelismus nebyl nikdy pro
hlášen a uznán za oficiální doktrí
nu některého státu nebo režimu.
Bylo to vyhrazeno fašismu a ko
munismu, který tak učinil nejhor
ším myslitelným způsobem. I ko
munismus vybudoval celou řadu
zásad a vytvořil rozsáhlý systém
propagandy, aby otrávil lidské
myšlení a zavedl ho na zcestí lží a
podvodů. Tím se mu podařilo
zdemoríilizovat celé národy, vy
tvořit imaginární svět lhářů a
podvodiúků. Lidé se dostali do
zajetí zločinecké doktríny, ze
které mnozí nenajdou cestu k úni
ku. Takoví lidé nemohou vést žá
dný průmyslový, či jiný podnik a
nemohou mít důvěru celé společ
nosti. Vždyť oni zničili všechny
morální hodnoty a nahradili je
filozofií a morálkou gangsterství.
Jejich předvoj, tzv. StB, jsou toho
dokladem nej výraznějším. Dokud
budeme k tomuto světu shovívaví,
nepohneme se z místa.
Pod rouškou demokracie zničí
me Masarykův stál lim, že ho
nadsazeně řečeno, rozkouskujerne
na republiky Chodskou, Hanác
kou, Valašskou, Hornáckou, Východňárskou a obyvatele propa
gandou postavíme proti sobě, ať
ledy republika, kterou nemohou
ovládat komunisté, zhyne. Tak to
vidí i ta prostá malerečka ze Slo
vácka, která se k naší radosti ob
jevila před velikonocemi na obra
zovce televize.
Masarykovi nechyběla odvaha k
tomu, aby v parlamentě, který se
hašteřil, prohlásil: "Nebudu zde
trpět žádný Hulvátov a Kocour
kov." Tím posílil svůj respekt. On
byl autoritou demokratickou. Pro
hlásil, že svoboda není neváza
nost, ale schopnost se obětovat.
Nemůžeme do nekonečna trpět na
čelných místech v okresech, obriéry, omezující naše vyjádření
kupř. v televizi, rozhlase i v ně
kterém tisku. Můžeme očekávat,
že právě Listina lidských práv po
slouží komunistům opět k tomu,
aby si podmanili společnost, neboť
i jim tato listina předčasně připra
vuje svobodně tento stát ovlád
nout a lidská práva potlačil.
Josef Dolejší, Písek
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20 »srpna I968začala invaze států Varšavsé smlouvy do Československa

a byli první mrtví·
21»srpna 1968 byla obsazena celá naše republika cizími ozbroje

nými silami a začala likvidace demokratických svobod.
21 »srpna 1969 byl spontánní odpor občanů celé země proti roční
okupaci brutálně potlačen ozbrojenými složkami československé
moci, do sazené okupanty.
Při příležitosti těchto výročí bychom měli sobě i moci dát jasně
najevo,že jsme se nikdy nesmířili s dvaceti lety normalizační
politiky.Jelikož v současné době nemáme jinou možnost,než pasivní
odpor,projevujeme svůj nesouhlas uctěním památky našich spolu
občanů padlých za invaze celostátní účastí na nedělních bohosluž
bách dne 20.srpna I989(v Praze v 9,15 hod v katedrále sv.Víta na
Hradě)a položením květin v místech,kde se střílelo.Pro tože lze
s určitostí předpokládat,že státní orgány budou připraveny tvrdě
zasáhnout proti všem projevům ne souhlasu,navrhujeme pro odpoledne
21.srpna
1) bojkotovat celostátně dopravu v městských centrech a nepoužívat
tam anisoukromých automobilů a zároveň bojkotovat i tisk a kul
turní podniky.2
2) uspořádat v centrech po pracovní době klidná korsa.PojSme se
projít!
5) v 17. hodin se za stavme, a í jsme kdekoli, a dvěma minutami ticha
vzpomeňme'našich spoluobčanů,kteří před dl.lety zahynuli společně
s našimi nadějemi na svobodu a demokracii.
4)v následujícím týdnu posílat dopisy na sovětské velvyslanectví,
vyjadřující náš nesouhlas s okupací a s mlčením,které tuto udá
lost obklopuje i v dnešní sovětské společnosti.
Tak jako nechceme cizí tanky,tak nechceme naše obušky a vodní děla!
AÍ žije svoboda a demokracie!
Vyzýváme příslušníky bezpečnostních a ozbrojených složek státu
a KSČ,aby umožnili svým ohleduplným chováním tento pietni a vzpo
mínkový akt, které ho se mohou samozřejmě také účastnit.
Signatáři Hnutí pro občanskou svobodu-Praha.
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zdrnujeme,ze uz nesmí přehlížet a su varan ne
upírat nam přirozená prava a důstojnost.
Pr i po jma sa k tem, kteří se dovolávají
díveho pr«hodnoceni udalosti v r. 1963 I
V nedali 2 0. s r p n a se sejdeme v 16. h o d .
cích na n a m p s i Jar.”, Z i z k v k asi hodino v 3 m u
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Liberálové

Československá demok
ratická iniciativa or
ganizovala demonstraci
v Českých Budějovicích.
Její dva členové byli
zatčeni Dři vylepování
těchto letáčků. V sou
dním procesu byli zes
měšňováni a odsouzeni,
slečna P á n o v á na
více měsíců do vězení.
I v Šumperku vyšlo ví
ce lidí do ulic, něk
teří v černých šatech
a dvěma minutami vzda
li hold zničené svobo
dě národa.
V.H.

