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První výročí
okuoace bez
sovětského
vojáka, lépe
řečeno bez no
hy sovětského
vojáka o kte
ré je známo,
že kamkoliv
vs-touoí již
neodejde. To
platilo již
z carskvch
dob. rod tou
to nohou se
totiž nachá
zela ’’matič
ka rodná Rus"
at to místo
si ve všeobecném povědomí nosilo jméno Polsko či r/.ačarsko,
či Československo, a všichni carové tím spíše rudí carové
jen tak pro nic za nic svou "matičku” nevyklízeli, jedině
snad pod tíhou válečné porážky. Proto bylo zvlášt neočeká
vané, že jejich jednotky odcházejí bez boje. Porážku však
utroěli ořesto, v mírové-soutěži s kap i t a1i smem. _____ V. H .
Skvělý fejetonista
nejstaršího českého
deníku na světě vydá
Břetislav Rohlíček
Jen málokdy reprezentovaly hry Občanského fóra v našem domě (v vaného v Illinois,
Československu) něco hodnotného a ani teď nevěsti nic dobrého. Již USa mi zaslal tento
jsme referovali o cyklu tragedii 'Ekonomická reforma' a potom,
článek spolu s další
podrobně o jeho jednom dílu. 'Hra o hidě'. Taktéž jsme oznámili
mi
fejetony, které si
konec jejího prvního aktu, jež dopadl velmi špatně, zcela r souladu s
"Res
oublic-a" pokládá
našimi dřívějšími představami. Positivní ohlas na první akt mezi
obyvatelstvem nebyl žádny, ha dá se bezpečně tvrdit, že byl negativní,
za čest vytisknout.
fíěhem dalšího průzkumu jsme na divadelních scénách Občanského Pokud by tato vznika
fóra narazili na nečekaný zdroj informací. Člověk, jen c obavy o svoji
jící sooluoráce moh
bezpečnost nechce být jmenován. Upozornil na začínající sérii cyklu
la
pokračovat i do
her, nám a našim čtenářům dosud neznámou. Ta je sice dosud bez
oficiálního názvu, ale asi nejvýstižněji by se měla pojmenovat 'Upis^ budoucna potvrdila by
Pokračováni na itr.
do otroctví'.
známou pravdu, že je
lépe publikovat dobrv
28.7.1991
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článek v 50 vvtiscích
než šoatný v oAl milí
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Úpis do otroctví

Je téměř vyloučeno. ~e by tato serie Ol· přišla vůbec někdy na přetřes
ve vládních oznamovacích prostředcích. V televizi, radiu a větších
novinách by už i název vzbuzoval odpor; nato- obsah. 4 tak tato
úloha zase zbývá nezávislému a opozičnímu tisku, už proto, že
všechno ostatnísipřisvojilo OF. Právem neprávem, jako vždy; jak už
jsme zvyklí.

V 'našem domě' OF vlastní všechno, proto také to adjektivum. Jako
za komunismu komunisté tak teď foristé. mají všechno svoje. Maji
svoji televizi, svoje rádio, svoje velké noviny, svoje právo, svoje
manýry, svoji pravdu, svoje volby, svoji demokracii, atd. Maji,
zkrátka, patent na rozum. Inu, mají to co měli komunisté. .4 ti toho
měli! Leč OF má víc.i něco co komunisté nikdy neměli a mít nemohli.
OF. to je teď Občanská demokratická stranu. Občanská
demokratická aliance a Občanské hnuti. Jsou to teď <> iy, které to
všechno vlastni; jestliže je někdo na pochybách. Drží v ruce všechny
nástroje, které se užívajíjako nástroje diktatury. Snad tomu ani jinak
nemůže být. když všechno držíjedna skupina lidi. 1 jelikož se zatím
od diktatury žádná c těchto stran nedištancovala, tak za ni nesou
všechny dohromady zodpovědnost, ruku »· ruce. Nicméně, pro něco
takového je občané nevolili, a když až. tak si jistě nepředstavovali, že
komunistická diktatura se hned vymění za fóristickou.
Diktaturu však potřebuji k ovládáni obyvatelstva, a bez ní by bylo
nemyslitelné vůbec uvažovat o téhle nové sérii cyklu her. 'Úpis do
otroctví'. Jenom ľ diktatuře existuje všechno svoje, vlastni, na rozdíl
od toho co je obecné, univerzální. Pojmy jako volby, právo, pravda,
demokracie a správné manýry mají, jako všechno, r celém světě jasně
definovaný význam, aťse to pánům c OF libí nebo nelíbí. Ve výše
uvedené sérii to však není zřejmé. OF si pořád tvrdí svou.

O některých rysech nových her se už psalo v opozičním
tisku. Nikomu se nelíbí vyprodávaní národního bohatství
cizincům. Samozřejmě, OF bude vždycky tvrdit, že to jinak
nejde. ,4 jelikož má ke svojí pravdě ještě téměř všechny
sdělovací prostředky, tak goebefsovsky přesvědčuje lidi tím,
že umlčuje kritické hlasy svou hlásnou troubou.
Tak, na vysvětlenou, když se podnik prodá cizincům za
babku, tak je podle OF všechno ľ pořádku. Podobně i pod
nik, který by nepochybně dobře prosperoval a hlavní část
své výroby vyváží, potřebuje z hlediska OF zahraniční
kapitál, asi aby zisky, nebo většina zisku mohla dnes a
navždycky mizet v zahraničí. OF tvrdí, ve své sérii cyklu her
'Úpis do otroctví', že zahraniční kapitálová účast přes
padesát procent je přijatelná a že je také správné prodávat
celé podniky, jen když domácíHdé budou mít práci.
Samozřejmě, budou mít práci, otroci vždycky měli dost
práce, hlavně práce, kterou nikdo jiný nechtě! dělat. Když,
ta nebyla tak ostatní práci. Velmi málo času k odpočinku,
kvůli samé práci. To je právě to, pochopitelně, o co jde
cizincům r dnešních podmínkách. Potřebují laciné výrobní
prostředky, levnou pracovní silu a vezmou si i naše země,
když jim je OF lacino prodá. Levná pracovní síla znamená,
jako v otroctví, hodně práce a malou, nebo žádnou
odměnu. Jenom tak špatně živobytí! Teď a navždy!
S úpisem clo otroctvíje to tak.OF teď napovídá lidu, že nevadí. ž.e
cizinci všechno skoupí, aťpřipraví k odkoupeni majetku cizinci, ty ne
jlepší podmínky v obou privatizacích. Rozuměj, nejlepší podmínky
pro cizince. Privatizovat se musí za každou cenu. OF tedy udělá
takovou cenu, aby byla výhodná pro cizince. Cena musí být nějaká,
aby to nevypadalo příliš křiklavě. Když ve to nebude někomu líbit, tak
mu znovu OF napovídá, že nevýhodné podmínky prodeje, nebo
nevýhodne zastoupení našinců r řízeni a rozhodováni v podniku sc

později zlepši nějakou ekonomickou politikou.
To bude poprvé a naposled co bude OF mluvit o ekonomické
politice. OF zatím žádnou ekonomickou politiku nemá, a nemá ani
lidi, kteří by mohli nějakou racionální ekonomickou politiku dělat.
Stejně jako má OF svoje pochopeni voleb, demokracie, práva,
historie, nebo pravdy, tak má OF svoje vlastni pochopení ekonomiky.
To má .v něčím všeobecně uznávaným, ekonomickou teorií, nebo
všeobecným pochopením ekonomických zákonů, pramálo
společného; tak jako ty jejich ostatní pojmy.

OF tedy zneužívá důvěry obyvatelstva, jeho neinfor
movanosti a především toho, že znemožňuje obyvatelstvu
přistup k objektivním informacím. Často jej záměrně
ohlupuje. Jako na příklad se stálým komunistickým
nebezpečím, i když na komunisty s penězi je nahlíženo jako
na bohaté cizince. Za takových podmínek si občané

•··

nemohou udělat svůj vlastni názor a někteří přebírají vládni
propagandu OF.
Jak jsme již dříve uvedli, ta bude věčně troubit, až do
konce vtady OF a jeho odrůd, že těžkosti jsou dočasné, a že
je třeba si do nekonečna utahovat opasky (viz "Hra o
bídě").
Tohle vše se však odehrává jenom na začátku "Úpisu do
otroctví. " Hlavni pointou hry je ilustrace toho, jaký
katastrofální účinek na stát, národ, a každého jednotlivého
Čechoslováka budou mít ty dnešní, takzvané, odprodeje,
výprodeje a jiné rozdávání Československa podle OF, k
němuž nyní dochází a bude docházet pod názvem, malá a
velká privatizace.
Kdyby OF chtělo Čechoslovákům aspoň trochu život
usnadnit, tak by dnes kolem privatizace uvažovalo o
nějakých možných únikových cestách z otroctví v budouc
nosti. Možná, že to některé herce z OF někdy napadá.
Ovšem jen ty, kteří v sobě mají alespoň minimální
vlastenectví. Podle toho, jak to však teď vypadá, většina
herců z OF ani neví, co vlastenectví je, protože dlouho
sloužili komunismu. Teď slouží jinému ismu, fórismu a
naše národy jim zase mohou být ukradeny. Zřejmě nevidí,
nebo nechtějí vidět cestu do otroctví pro sebe a mnoho
generací potomků.
Pánové z OF, odshora až dolu, to jste se teda v.vznamenali! Pánové z ODS, pánové z ODA a pánové z OH
není vám alespoň trochu hanba, když upisujete naše národy
do otroctví!
Svět kolem vás, do kterého tak rádi jezdíte na státní útra
ty. je ten stejný svět, kterému teď vyprodáváte naše země.
Vratte se do reality, ty úpisy nejsou dočasné, ty jsou natr
valo! Jestliže to doposud nevíte a vy jste prokázali svými
skutky, že neznáte mnoho věcí, svět je docela jiný, než si vy
ve svoji naivitě představujete. Pro vysvětlení, naivní
znamená přirozeně prostý.
Ten svět má určité objektivní, universální zákony a po
jmy, které v v nechcete pochopit a představujete si vše podle
svého. Všude máte svoji vlastni, zidealizovanou,
zintelektualizovanou interpretaci. Je třeba uvést na vaši
adresu co nejdůrazněji, že když teďupíšete naše národy do
otroctví v nějaké pochybné iluzi, že se z něj nějak později
dostanou, tak jste hluboce na omylu. Když to jednou
podepišete, tak potom to nebude záviset na vás, zdali ten
podpis dodržujete. Ten svět, který vr teďmáte tolik rádi,vás
k tomu donutí, aťse vám to líbí či ne. Tak jako přinutil hn
ed do první Unie československé vojáky ve válce v Perském
zálivu, i když k tomu nebyli cvičeni ani vybaveni. Měli byste
o tom říci obyvatelstvu pravdu; ale ne tu svojí.
Československo pak mělo relativně největší ztráty, ze všech
států zúčastňujících se války.
Ten svět vítá podpisy naivních hlupáčků! - Samozřejmě,
později budete i rr pod vládou cizinců, kam se dostanete
vlastní vinou, anebo už u vlády nebudete. Kdyby se jednalo
jen o vás, tak by člověk řekl, že jste si do toho vlezli sami a
dobře vám tak, když jinak nedáte. Osud našich národů
bude však na dlouhou dobu zpečetěn!
Na vysvětleni, hlavni finanční motivaci podnikatele v
tržním hospodářství je zisk. Při ostatních ukazatelích
konstantních, zisk .se zvýší, když se sníží plat zaměstnanců.
Je tedy sice nutné, aby lidé měli práci, ale je mnohem
důležitější, aby si také něco vydělali. Zisk je také důležitý z
hlediska rozvoje další výroby a rozvoje státu. Míru zisku a
jeho využití určuje vlastník, podnikatel, nebo vlastník
většiny akcii. Když budou mít cizinci v podnicích hlavní
slovo, budou si se ziskem nakládat jak se jim zachce. Tak
naše republika nikdy nezbohatne. Proto je podstatné, aby
zisk neunikal do zahraničí, naopak, aby zůstal v zemi, kde
vznikl. Dále, užiti armády k vynuceni si splnění smlouvy,
nebo k urovnáni hospodářských sporů by nebylo nic
nového. Je až překvapující, jak naivně se k těmto otázkám
staví OF.
Když, půjde volič příště k volební urně a v každém

Od práce bolí ruce,
od dobrých časů žaludek.

Mají-li lidé právo na pravdu, pak by
tento závažný dokument měl být zveřej
něn. Navíc, byla-li někým uzavřena do
NÁRODNÍ POLITIKA
hoda s komunisty, pak by bylo v jeho či
jejich zájmu, aby její obsah zveřejnili a
2arvanec-8rp8n 1991
nečekali, až to udělají jednoho dne ko
munisté. Tím více to platí o signatářích
vé světlo na události v porevoluční době, dopisu Prezidiu Nejvyššího sovětu. Z
včetně vedení předvolební kampaně a na dlouhodobého hlediska by bylo pro ně
vývoj situace po volbách parlamentních i lépe, kdyby sánu publikovali celý text,
případně s vysvětlením o časovém kon
komunálních. Signatáři dopisu by tím
textu, v němž byl napsán, než aby byl
také dokáza.li^že ,,Pravda .vítězí.1“^ není
jednou zveřejněn sovětskou vládou ane
pro ně jen prázdným heslem.
bo režimem, který ji vystřídá. Obsah do
Prof. Dr. Josef Kalvoda, USA pisu by mohl objasnit anebo vrhnout no-
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rovat ve žlutém závoji, z něhož jen jim podobných, zatím co návštěvnost

čenským povinostem, a divadla, toho- .
to autora ze starého přátelství insce
nující, pláčí nad výsledkem.
V divadle Jiřího Grossmana, které
se usídlilo na Václavském náměstí v
bývalém kině Jalta, jsme vyslechli
kreaci kytaristy Josefa Fouska, svédčící, že duch národa si žije dále a po

her Pavla Kohouta nepatři ku spole

vystupují věže a vyšší budovy, vekslá 
ci nabízí za dollar až 50 Kčs, takže
oběd pro dva v Loretánské za 1,700
vlastně není tak moc, pokud máte ty

Rozhlas odvysílá varování, aby dolary.
dnes děti nevycházely, protože znečiš
N u a protože jsou ijiné city, a těm je
tění ovzduší přesahuje jakousi míru, také nutno dát průchod, chodí se do
vskutku, z Baby můžete Prahu pozo  minidivadýlek, kabaretů a podniků

Luers rovněž píše, že KGB, ve spolu
práci s StB, vyprovokovaly potlačení
demonstrace 17. listopadu a že bud 19. či
20. listopadu Sověti prý varovali Jakeše
proti použití násilí. Cituje Mariana čalfu, jemuž Alois Indra řekl v prosinci
1989, že to byli Sověti, kdo umožnili
svržení komunistické vlády v Českoslo
vensku. Tolik ve zkratce Luers.
Počínaje 19. listopadem Kocáb jednal
jako prostředník mezi OF, vedeným
Havlem, a sovětskou ambasádou v Pra
ze, pokračuje Luers. Kocáb zdůrazňoval
Sovětům, že lid v Československu si chce
sám vládnout, že chce odchod sověts
kých vojsk a že chce Havla a ne Dubčeka
jako nového vůdce. Sověti chtěli sice
mluvit přímo s Havlem, ale Kocáb po
kračoval v roli prostředníka mezi ním a
sovětským velvyslanectvím. Jeden vyso
ký úředník na sovětském velvyslanectví
chtěl údajně od Kocába záruku, že nová
vláda „nezačne zabíjet komunisty“ a
chválil prý čs. revoluci, protože byla
„něžná a byla provedena až „po práci“,
t.j., že se ekonomika a společnost nezhroutily. Dodal, že Češi a Slováci předsta
vovali „nový vítr etické politiky.“
Jiný úředník chválil český instinkt pro
pluralitu a humanistickou historii a řekl,

Skoro dva roky po sametové revol uci je Praha stejné vymrzlá, špinavá
<1 zanedbaná, jako byla před tím. Na
hranicích země ovšem už vítá Člověka
určité znamení evropské civilizace, nájem kanape na noc 70 marek, a
Prahu zdobí m am utí portréty minis 

V Článku Luers zdůrazňuje, že ke
změně režimu v Československu by ne
mohlo dojít, kdyby Michail Gorbačov po
svém převzetí moci v Sovětském svazu
nerozhodl, že nebude intervenovat ve
vnitřních záležitostech států středovýchodní Evropy. Koncem r. 1988 Gor
bačov udivil posluchače, když ve svém
projevu ve Spojených národech vyhlásil
novou politiku o státní bezpečnosti a
zájmech Sovětského svazu. Definoval
sovětské zájmy v termínech mezinárodní
spolupráce a ekonomické stability a ni
koliv vojenské moci, jak tomu bylo v mi
nulosti. Tato nová politika znamenala
odklon od Brežněvovy doktríny, vyh
lášené po sovětské invazi Českosloven

Podle Luerse, v září či začátkem října
1989 několik Chartistů rozhodlo, že je
nutno vrazit klín mezi vládu a vedení
KSČ. Rokový zpěvák Michal Kocáb
začal budovat MOST, tj. kontakt mezi
Václavem Havlem a ministerským před
sedou Ladislavem Adamcem a jinými.
Prostředník Kocáb předával zprávy, in
formace či názory mezi těmito dvěma
aktéry a hrál na Adamcův instinkt pro
dohodu. Rovněž mu zdůrazňoval Ja
kešovu izolaci. Dosáhl toho, že se 21. li
stopadu Adamec a Havel sešli tváří v
tvář.

tra financí Václava Klause, abychom
nezapoměli, že Byzanc je dosud jen za
rohem. A Hradní stráž má modré
kožíšky, a slušivé bílé poděbradky.

Mezi prvními, kdo se pozadím listo
padové revoluce zabýval, byl bývalý
americký velvyslanec v Československu,
William H. Luers, v článku „Czechoslovakia: Road to Revolution“, otištěném
ve Foreign Affairs (Spring-jaro 1990). V
době svého působení v Praze Luers a jeho
manželka Wendy se stýkali jak s ofi
cielními představiteli komunistické vlá
dy tak i dizidenty a dobře znali Václava
Havla. Před několika lety, ještě za ko
munistického režimu v Československu,
Wendy Luers(ová) říkala v semináři pro
americké diplomaty, odjíždějící do zemí
sovětského bloku a Číny, kterého se pi
satel těchto řádků zúčastnil jako jeden z
referentů a znalec poměrů v ČSSR, že v
době svého pobytu v Praze americké vel
vyslanectví pořádalo bankety, jichž se
zúčastnili jak členové komunistické vlá
dy tak i dizidenti v čele s Václavem Hav
lem. Vzhledem ke svým kontaktům měl
Luers hodně informací o pozadí událostí
kolem 17. listopadu.

ska v r. 1968. Pokud se týče Českoslo
venska, M. Jakeš nebyl nadšen Gorbačovovou perestrojkou a glasností, a proto
sovětský vůdce mýl zájem na jeho nahražení některým „umírněnějším“ ko
munistou. Jakeš dělal čistky v KSČ v le
tech sedmdesátých, proto musel zmizet
v politickém propadlišti, aby se některé z
jeho obětí mohly vrátit k moci.

tačí vystrčit z okénka ruku s pasem,
iniformovaný úředník vytáhne
azítko, otiskne je do pasu, popřeje
jezký pobyt, a jede se dal.
Silnice od Budějovic na Prahu je
'.iřizdobena cedulkami Zimmer frei,
lomorodec bez uzardění žádá za pro 

První komise, která vyšetřovala po
zadí 17.listopadu, něco sice objasnila, ale
jiné události byly zamlženy, jak na to
poukazuje Bartuška. Nepochybně bývalí
důvěrníci StB, kteří byli bud členy oné
komise, anebo jí dodávali dezinformace,
se o to postarali. Proto byla ustavena par
lamentní komise, jejíž členové měli údaj
ně přístup k dokumentům, včetně StB,
pokud tyto nebyly ^ničeny anebo ukli
zeny do Moskvy či ústředního sekreta
riátu KSČ.

že se Sovětský svaz „bude učit od Českoslovenka (o nutnosti více politických
stran), ale nebude tomu dříve než za
sedm let.“ (Luers, s. 97)
Přímý účastník Michal Horáček píše
podrobně o iniciativě MOST (tj. o vy
jednávání skupiny Chartistů v čele s
Havlem s některými komunisty) v knize
Jak pukaly ledy (Praha 1990). Horáček a
Kocáb rovněž vedli jednání se Sověty.
Horáček potvrzuje, že Kocáb mluvil se
zvláštním sovětským poslem a že Grigorij Mazunov, vedoucí oddělení pro zá
ležitosti ČSSR při ústředním výboru KS
Sovětského svazu, byl v Československu
v druhé polovině listopadu. Avšak Ho
ráček s Kocábem se dohodli, že nemá
smysl jednat s tajemnými posly, „jimž
chybí pověření“, a rozhodli se jít přímo
„ke kováři“: na sovětské velvyslanectví
28. listopadu 1989.
Z Horáčka cituji doslovně: „Krizový
štáb napsal dopis. Adresa: Presidium
Nejvyššího sovětu. Podepsáno pět z jed
né podzemní šatny theatru mundi: Ha
vel, Křižan, Vondra, Kocáb, Horáček.
Doprovázeno otevřeným listem Zdeňka
Jičínského, a všechno pěkně na stroji,
který dosud vyťukával objednávky na
cvičky.“ (s. 216)
Na sovětské velvyslanectví dopis do
ručili Kocáb s Horáčkem. Přijal je rada
Filipov. Kocáb sdělil panu radovi, že
Občanské fórum dostává zprávy o hroz
bě vojenského puče a že by se mohlo stát,
že by někdo vyvolal provokaci, např. pro
výpad proti sovětským vojákům. Účelem
této návštěvy je, prohlásil Kocáb, „aby
chom jasně řekli: Občanské fórum za ta
kovou případnou událostí nebude, od
suzuje jakékoliv násilí.“ Dopis, o němž je
zmínka výše, adresovaný Nejvyššímu
sovětu, předal panu radovi, který slíbil,
že se to adresátovi dostane téhož dne
večer, tj. 28. listopadu 1989.
Poněvadž o listopadových událostech
kolovalo mnoho pověstí a legend, pro
tože komunistické struktury nebyly ih
ned po revoluci vyměněny a ex-komunisté jsou na vedeucích místech ve vládě, li
dé spekulují o nějaké psané či nepsané
dohodě mezi skupinou Chartistů a KSČ
nebo některým jejím křídlem o předání
moci ve státě. Naproti tomu o dopise,
podepslném Havlem, Křižanem, Vondrou, Kocábem a Horáčkem není nutné
spekulovat: Horáček podává důkaz, že
byl předán na sovětském velvyslanectví,
aby byl doručen Presidiu Nejvyššího so
větu v Moskvě. Bohužel, text dopisu ne
publikoval.

Nalijme si
čistého vína

Po listopadové revoluci 1989 často slyšíme, že se má mluvit jen pravda a že
lide mají právo znát pravdu. Už během svého dizidentsví Václav Havel pou
kazoval na nutnost nežít se lží a ve lži a jako prezident se mnohokrát vyjádřil o
pravdě, která vítězí. Přesto je stále hodně nejasností kolem listopadového
převratu, jak o tom píše mj. Václav Bartuška v knize Polojasno. Ve snaze dopí
dit se pravdy mnozí spekulují o pozadí oněch událostí na základě neúplných
informací a nadhazují, že možná byla udělána psaná či nepsaná dohoda o pře
dání moci mezi skupinou Chartistů a některými vedoucími KSČ či StB.

svém, pres tu obrazovou vyzaobu
pražských ulic.
jßS

Právo na pravdu
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Radzieckie czolqi na spokojných ulicach Bratyslawy.

ámierci jednej z ofiar najazdu.

Specjalnie dla naszego písma o czechoslowackiej opozycji politycznej,
w 20 lat po zgnieceniu czeskich d^žen demokr atycznycii mówi Tomas Dvo
řák, dzialacz niezaležnego ruchu pokojowego z Pragi.

- Polskim czytelnikom dzialalnošé dy
sydencka w CSRS kojarzy sig glównie
z ruchem Karta 77. W rzeczywistošci
krajobraz czeskiej opozycji jest bar
dziej zróžnicowaný, Czy móglbyš wyrrie
niC* jej glówpe nurty?

- Istotnie, mówigc o niezaležnych im
cjacywach w Czechoslowacji, trzeba za
czgé od Karty 77, ruchu powstaiego w
1977 r. w celu nadzorowania realizacji zobowigzaň podjgtycn przez rz^d
CSRS podpisaníem helsinskiego Paktu
Praw Cziowieka.
W 1979 r. z Karty wyionil sig jako
organ interwencyjny - Komitét Obrony
Nieslusznie ťrzeáladowanych /VONS/.
Te dwie grupy zyskaiy wkrótce najwig
kszy rozglos.
Jednoczelnie z koriceín lat 70tych zaCZ4I przejawiaé čoraz wigksze aktywnošó Koációl Katolícki, podlegaj^cy
w Czechach i na Siowacji ogromnym oograniczen10m.
Pozbawieni praw wierni zaczgli sig
samoorganizowač. Wielu ksigžy organy
paristwowe odsuwaiy od pracy z wierny
mí. W Pradze mieszka obecnie ok. 40
kaplanów usunigtych ze swych parafii.
Daje sig odczuó brak ksigžy. Co roku
w moim kraju wyšwigca sig jedyníe ok.
40 nowych kaplanów, pcdczas gdy w Pol
sce co roku ma miejsce 2 tys. nowych
áwigceri. Ksigža muszQ wigc odprawiad

Gombíka i Brežniew - inžynierowie inwazji.

20 lat po inwazjL·.
msze, obsiuguj^c do 5 koáciolów. Wie Mówiono o pacyflzmie i zwycigstwie
le šwičttyh jest opuszczonych z braku idei iniloáci. Zaskoczona milicja o<ya
duchowieristwa. Wielu wyrugowanych z
niczyla sig wówczas jedynie do legiparafii kaplanów, podejmuje nielegal tymowania pojedyrtczych žebraných.
ne nauczanie mlodziežy. W CSRS np.za Rok potem w kolejný rocznlcg, iloáč
bronione jest nauczanie katechizmu.
žebraných wzrosla. Tym razem nie oby
Naciski ateizacyjne se silne, jednak lo sig bez zatrzymari, doszlo do brukatolicyzm obejmuje čoraz wigkszg gru talnego bicia przez milicjg.
pg mlodziežy. Liczne sg nawrócenia.
Wobec zamknigcia przez wiadze možliwošci wstgpowania do klasztorów tworz^ sig podziemhe wspólnoty zákonne
franciszkanów i salezjanów. Ci podzie
mni zakonnicy przyjmuje potajemnie
áwigcenia, prowadzqc oficjalie žycie
áwieckie - podejmuje pracg , ale zachowuje oczywišcie celibát.
Ostatnio, w marcu br., w Bratyslawie
miala miejsce pierwsza demonstracja
ludzi wierzgcych. Zebrani pragngli
spokojnie wyrazič potrzebg mianowania
nowych biskupów /wiele diecezji jest
nieobsadzonych/ oraz žgdali by ich
Wywolalo to szok: wszyscy pytali "Dla
dzieci mogly swobodnie uczyč sig ka czego nas tak bijecie, przeciež chce
techlzmu.
my tylko pokoju i miloáci". Tak zakie
Demonstracja miala wesprzeó program
Ikowala idea pacyfistyczna. Z czasem
31 ž^dari katolików czeskich, inicjaty bylo čoraz gorzej, zebrania brutálnie
wg powstale w pocz^tku roku pod pa
rozbijano. Jednak w 85r. na grudniotronátem kardynala TomaSka. Pod li
we spotkanía ponownie przybylo ok.2
stem z 31 zadaniami, zebrano 600tys. tys. mlodych ludzi, którzy w protest*
podpisów - nigdy jeszcze w komunisty cyjnym marszu przeszli až pod rz$docznej Czechoslowacji nie bylo akcji, wy zamek na Hradczanach. Skandowano:
która objelaby tak szeroke rzeszg
Chcemy pokoju i Wolnoáci, Precz z Ar
wlernych.
mig. Tlum zatrzymal kordon milicji
List przeslano na rgce Premiéra Stro
blokujgcy Hradczany. Byla to plene«
ugala i na adres urzgdów, którym pod uliczna demonstracja w Pradze od
léga koációl.
1969r. /antysowieckie zajácia po meKolejný nurt to tzw "opozycja lennono czu hokejowym CSRS-ZSRR - przyp. z*cV
wa". W CSRS Beatelsi i Lennon nigdy
Na mieácie zblerano wówczas podpisy
niebyli zbyt dobrze widziani przez
przeciw rakietom Zwlájzku Radzieckie
wtadze.
go i USA.
Idee Johna Lennona - pokoju, miloáci Tak wyioníla sig niezaležna grupa
zniesienia granic - byly jednak wáród "Mloda sztuka dla pokoju" protestuje
mlodziežy bardzo žywe. Mlodzi widzie ca takže przeciw cenzurze. Jej czlon
li w nim symbol swych ideaiów.których kowie poddaní zostali represjom, wyna codzieó byli pozbawieni.
rzucano ich z pracy, czgáč zmuszono
8 grudnia 1981r., w pierwsze rocznicg do emigracji.
jego smierci w Pradze urz^dzono mu
symboliczny grób. Wokól niego zebrab W grudníu 87r. zawi^zala sig Niezale
mlodziež, špiewajec utwory Lennona.
cieg dalszy na str.6

str. 6

20 lat po...
cí^g dalszy ze str.5
žna Grupa Pokojowa. 5 inicjatorów og
losilo swe postuláty: wprowadzenie
zastQpczej služby wojskowej i skróce
nie 2 letniej služby wojskowej. Pod
písalo síq pod nimi ok. 100 osób.
Nast^pnie ruch urz^dzil glodówkq w
obronle Siawka Dutkiewicza z WIP-u.
Nasze wymlenlone powyžej postuláty
wyslaliámy pod adresem premiéra Stro
ugala. W polowie sierpnia chcemy wyst^pič z apelem o wycofanie wojsk ra
dzieckich z CSRS, przesylaj^c ów pos
tulat takže Gorbaczowowi.
Mimo zaproszeri na Konferencj^ Pokcjo
w.4 w Lund /Szwecja/ wladze
nie wy
daly nam pozwolenia na wyjazd.
W pocz^tkach lipca w Pradze doszío
do spotkania pacyfistów z 16 krajów,
poáwi^conego idei powoiania pokojo-
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Czech, pierwszy prezydent Czechosicwa
cji - Tomasz Masaryk.
Przed 6 miesiacami rzucono inicjatywg ytworzenia domu - Muzeum Masaryka
W dzieri proklamowania w 19i3r. repub
líkl, 28 paždziernika, a takže w dz
dzieri jego urodzin i rocznicy ámierci, na grobie Masaryka skladané 34
kwiaty. Dot^d na grób prezydenta przy
jchodzili giównie stars i, obecnie čo
raz liczniej reprezentowana jest mto

wego parlamentu Európy /min. byt i de
legat z Polski - Jarek Guta z WIP/.
Spotkanie przerwaia bezpieka. Zatrzy
mano 36 osób z Záchodu i w ciagu 6
godzin deportowano ich z CSRS. 10 cze
skich uczestników zatrzymano na 30
godzin.
Z innych inicjatyw opozycyjnych nale
žy wspomnieč o dotýkanej represjami
Sekcji Jazzowej, inicjatywie "Wspólnoty Przyjaciói USA" czy tzw. "Demokratycznej inicjatywie" - pótoficjal
nej grupie ekonomistów, wysytaj^cych
na r^ce rzadu projekty reform ekonomicznych w duchu pieriestrojki.

- CzY istnieje w Czechach opozycja o
charakterze niepodlegtoéciowym?
- Myšl^, že možná raczej mówič o pe wnych symbolach populárnych wáród sta
rszego pokolenia. Wielu starszych lu
dzi nosi czapk^ "masarykówke" /rodzaj
maciejówki - przyp. red./, któr^ no
sit przed wojn^ twórca niepodlegtych

- Czy w CSRS zmxenia 3iq klimat poli
tyčzny? Czy ludzie boja si^ juž
mn i e j ?

- Oczywiácie, šwiadcza o tym fakty.
Demonstracja "lennonowa" w 85r. spowodowala przelom. W 86r. uroczystoáó
rozp^dzono, w 87r. grup^ 2-3 tys. ze
braných rozbito przy užyciu pálek,ale
grupy kražyly po Pradze skandujíc ha
sla pacyfistyczne.
12 grudnia 87r., w dzieri Praw Czlowie
dziež.
ka, Karta 77 zorganizowala wiec, na
- Jak wygl^daj^ realia žycia opozycjl którym žebralo siq ok. 4 tys. ludzi,
w CSRS Y
mimo, iž przewidywam mówcy zostali
wczedniej aresztowani.
- Inwigilagja služby bezpieczeristwa
W miesiac po religijnej man ifestacjL
jest dotkliwa. Na przyktad dziaiacz
Karty 77, dramaturg-Vaclav Havel ma- w Bratyslawi'e, w Pradze doszic do de
monstracji poparcia pod rezydencja
j^cy za sob^ juž 2 wyroki wi^zienia
podďawany jst podsiuchowi telefonikard. Tomaška. Po wyjáciu z Katedry
ok. 2-tysigcznv tlum kl^czat i medlil
cznemu, w šcianach jego mieszkania
zainstalowano pluskwy pcdstuchowe,ka síq pod palacem prymasa, otoezonv
ždy jego ruch jest áledzony ze stoj^ przez milicjQ, nie bardzo wiedz^ca co
cego przed domem wozu. Naprzeciw je ma robic. Po godzmnej modlitwie t lun
go daczy na wsi, specjalnie wybudcwa si$ rozszedi, ale przekonano sie, iž
no w odleglošci 50 m drugi domek w
možná demonstrowač bez milieji.
celu bezustannej obserwacji.
Rz^d nie bardzo wie co robió.
- Czy ty takže poddawany byteš repre Mówi o pieriestrojce, aktywno^ci spe
lecznei a sam zaskakiwany jest przez
s jom ?
ir.icjatywy swych obywateli.
- Tak, w 86r. wyrzucono mnie z pracy Sadzť?, že ruch opozycyjny bqdzie wzra
za dziatalnoáč pacyfistyczn$ w "Mlo stal. Može na krótko wróci fala repre
dej Sztuce". Przez rok bytem bez pra sji, ale ogólnej tendeneji nie da si^
cy, žyj^c z dorywczych robót. Matce
odwrócic.
takže grožono usuni^ciem z pracy.
- Dzi^kujemy za rozmowy.
Cz^sto wzywany jestem na przesiucnania, ha "rozmowy" na mój témat zawezwano 20 moich przyjaciói.
Jedynym triumfem wiadz nade mna bylo
wyciericzenie psychiczne w 86r. mojej
narzeczonej. Bardzo ja kochaiem i
wiadze wiedziaiy, že to mój siabv
punkt. Przez 6 miesi^cy wci^ž byla
wzywana na przestuchania.
W wyniku stosowanej pres ji musiala
potem spQdzió 1,5 miesiaca w klini
ce psychiatrycznej, po czy zwi^zek
nasz ulegi zerwaniu. Ci^žko to prze žytem, po prostu nie wiedziatem co
mam robió ...

"Res oublica"
5.34/91

RS Příbram -

li c u"

č . M /9 1

"Res nub

RS Liberec -

k o n ta k tn í ad resy k o o rd in áto rů

případě k té urně m usíjít, bude to záviset do značné míry na
něm zdali potvrdí u moci toto naivní OF, to je Občansko
demokratickou alianci (ODA) a Občanské hnuti (OH), nebo
vyřkne rozhodně ne a udělá tečku všem těm úpisům do
otroctví, výprodeji československých statku cizincům a

RS Vrchlabí -

+
í

RS Banská Bystrica -

EKOLOGICKÁ společnost

4

o tro c tv í

R ř e tis l» v
líč e !
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RS Písek - Zdenka Jiranová, Heritesova 1658, 397 01 Písek

Návrh odborných sek cí
140 00 Praha

3

RS Chrudim - František Postupa, Sladkovského 699/11, 537 Ol Chrudim
RS Šumperk - Vladimír Hajný, Čs. armády 34, 787 01 Šumperk

- S o n ja V oříškové, Ja u riso v a

4

RS Děčín - Pavla Houdová, Ptačí 6, Václavov, 405 02 Děčín XXII.

Evidence divokých nebo n ev y h o v u jících sk lád ek

Praha

Č e s k á L íp a

1

komunistům, pod rouškou s názvem privatizace.
M ezinárodní sp o lu p ráce - P e tr Š těp án ek , Na Je z e rc e 29, 140 00 Praha 4
(sp o lu p ráce se Z eleným i, s GREENPEACE a td .)
Ochrana vod - M iro slav a M alá, Molákova 18, 186 00 P raha 8
P o k ra č o v á n í
(Ochrana sp o d n ích vod, z d ro je p itn é vody, Č is tič k y odpadních vod, cize
'Ú
p
is
Ho
rodé lá tk y ve vodě, z jiš to v á n í p říč in k o n tam in ace, h y d ro b io lo g ie)
"
Ochrana živ o čich ů - P e tra Z av iačičo v á, Benkova 1700/24, 149 00 Praha 4
(Ochrana p rá v z v íř a t, o ch ran a genofondu, e tik a chovu z v íř a t, z v ířa ta
ve m ěstě, m y sliv o st)
Roh
"? a zem ědělská výroba - ir.g . J o s e f V išn ičk a, Koulova 1598/14, 160 00 Praha
(Chov hospodářských z v ířa t a jeh o e tik a , h n o je n í, zeměd. odpady)
Cchrar.a o v zd u ší - Vadím P e te rk a , K u;byševa 7 /5 6 6 , 160 00 Praha 6
Ekologicky č is té tec.-.n o lo g ie -- P avel B arták , V odárenská 2324, 272 01 Kladno
G eologie - RNDr. M iloš K u žv art, P ražsk á 139, 252 41 D olní Břežany
Zdravá v ý živ a - MCDr. V lad im ír H er.zl, Na K v étn ici 7a, 140 00 Praha 4
(Hygiena p o tra v in , c iz o ro d é lá tk y )
V liv urbanism u na Č? - ín g . Evžen N eu b ert, Marxova 1473/A , 251 01 Síčar.v u Prahy
p lá n o v á n í, ochrana pam átek, a rc h ite k tu ra )
(Czemr.i

V ýtvarná propagace ochrany ČP - J o s e f N a m e tl, V ršn í 13/798, 180 00 Praha
- Lenka M arečková-H rachová, P.ipská 13, 130 00 P raha 3
Akční

K ralupy nad V ltavou Z íI

Mládež a ek o lo g ie - J i ř í P o b řís lo , F rágnerova g a le r ie . B etlém ské nám., Praha
Chráněná území - MUDr. M ichael N eurerg, Chodská 29, 120 00 Praha 2
N e tra d ič n í z d ro je e n e rg ie - Ir.g. J a ro s la v Kaňka, Kmochova 515, 278 01

140 16

01

N á ro d n í o b ra n y 3 1 , 160 00 P ra h a
156 00 P ra h a

P e n c i , M a tju c h in o v a 1 2 1 8 ,

6
5

Tvorba i ochrana k r i;in y - Jakub C ry g ar, Kmochova 29, 40C 11 L s tí n. Labem
VIov č? na člo v ěk a - RNDr. Tomáš F ia la , C S c., Scdcm éřská 11, 130 00 Praha 3
(Z d rav o tn í s ta v o b v v . , v liv ČP na dem ografické u k a z a te le , s o c iá ln í
ž iv e ta na s íd liš tíc h )

problémy

Praha a Z? - Zván U rban, T áborská 12,
V liv lesn íh o h e s p e d á řs tv í na Č? Ochrana ro s tlin . -

J iří

RS Brno - Iva Zavadilová, Úprková 1, 621 00 Brno
RS České Budějovice - Ing. Monika Wittingerová, Budivojova 16, 370 01 České Budějovice

te l

ln i

RS Frýdek-Místek - Jaromír Cagaš, Antala Staška 2372, 738 01 Frýdek-Místek

H lass»

RS Náchod - Vlastimil Šubert, Běloves 85, 547 00 Náchod

/·; o

ecl ë

RS Ústí nad Labem - Stanislav Pejša, Kmochova 3143/7, 400 11 Ústí nad Labem-

ím

RS Pardubice - Olda Bašta, Staročernsko 20, 533 01 Pardubice

c s

RS Litoměřice -

(ochrana genofondu, b o ta n ik a , lé č iv é ro s tlin y )
R ad icek o lcg ie - Z d e n ě k B lá h a , L u ž ic k á 2 5 0 8 , 4 7 0

In g .

τ Κ ς χ Χ κ χ χ ; χ χ χ : ; 1 χ χ\

r

”

RS Jičín - RNDr. Lenka Ducháčková, Tylova 14, 506 01 Jičín

i.

RS Plzeň - Václav Škabrada, U jam 3, 323 23 Plzeň

|

RS Kladno - Ivan Lehký, Sokolovská 2855, 272 04 Kladno 4

Ch

Přerov - Jiří Šafránek, Újezdec, Hlavní 28, 750 02 Přerov
RS Most - Miroslav Oudes, B. Vrbenského 726/1102, 434 00 Most

rs

česká Lípa - Zdeněk Bláha, Lužická 2508, 470 01 Česká Lípa

rs

Ostrava - Libor Musil, J. Herolda 6, 705 00 Ostrava-Hrat··’vka

rs

Xacxxxkxxxdccadx x x
R ecyklace d u ra j M acúch,

P ráv n í -

S e trv a lý rozvoj s p o le č n o s ti E n erg etik a (celkové)
v
P ře k lá d á te lsk á -

P k o filo a o fie -

Člověk se srdcem a hlavou na správném
místě, vlastenec, je volit nesmi, nesmí, nesmi
..... za žádnou cenu nesmi! Nesmi volit
komunisty, ODS, ODA, OH a bývalou
Národní frontu. Musí volit demokratickou
opozici, i kdvž ne levicovou opozici.

Ekologická společnost - regionální střediska

RS Hradec Králové - Anna a Miroslav Petrovi, Černigovská 1322, 500 06 Hradec Králové 6

RS Karlovy Vary - Tomáš Dvrc, Sverdlovská 11, 360 19 Karlovy Vary

