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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Лембит Сарапуу.
♦ Проделки Минотавра». Масло, темпера, уголь, холст.
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Jednou pri své cestě na Moravu mi ve vlaku mladý muž po
ložil otázku zda-li nejsem ten známý novinár Jiří Černý a
od té chvíle jsem k němu zahorel sympatií, nebot jsem vě
děl, že jsem jako bych mu z oka vypadl. Má sympatie zcela
zmizela, když jsem viděl jeho bývalou manželku Mirku Fili
povou v sádrovém krunýři, patrně po útoku StB,na jedné ze
schůzek ISO, se kterou se Jiří Černý v té době soudil o
dnes již prokázané autorství. Nezávisle na rozhodnutí sou
du, byl to dobrý příklad hyenismu v praxi. Článek z České
ho deníku přetiskuji proto, že v pěti novinách nesměl být
otištěn. Nebol cenzuru sice nemáme, ale cestou známostí to
jde zablokovat také. Až pan Kudláček, majitel ČD opět jed
nou excelentně předvedl co to je svobodný tisk._______ V.H.
Uvnitř čísla:
——————“
1. Vlastimil J e že k: Hitparády před soudem./Český deník/

2. Iniciativa sociální obrany.
Seznam všech signatářů z 8.října 1988.
3. Prof.Antonín Měštan: Přednášky o palčivých problémech.
4. Otakar Z o u f a 1 ý: Máme, co jsme chtěli?
5. Téměř dva miliony účastníků. Pochody pro Ježíše také
v Československu. /Národní politika/_____________
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Hudebnímu publicistovi Jiřímu Černému prokázán autorský podvod
I
,.Nečekejte, že přijdi·: John psali a oba také později ve své
I i nnon, Yoko Ono, Bob Dypráci využívali. (Po roce 1974
ian
nebo Ježíš
Kristus již jen J. Černý, neboť - jak je
A l DĚLAJÍ NĚCO ZA VÁS. MlJSÍsvědecky prokázáno - odmítl
II
IO UDĚLAT SAMI.“ (1969:
žádost M. Filipové o pořízení
IIVI ZDY SVĚTOVÝCH MIKROIOxerokopií.)
m II. 1989: Hvězdy tehdej
Každý však udělá chybu: Ji
ří Černý v bytě zapomněl
ší« II HITPARÁD)
„šmírák“ neboli pracovní ver
zi rukopisu, která již na první
UTAJENÁ KNIHA
pohled prozrazuje, že ji tvořili
Na podzim 1988 se bývalá dva lidé - je psána na dvou
novinářka a textařka ostravské psacích strojích, všelijak pře
•.kupiny Fiamingo M. Filipová pisována a slepována, s ruko
(ion dobou uklízečka v plném pisnými vpisky dvojím pís
invalidním důchodu) dovídá, mem. Navíc v nakladatelství
/«■ tiskárna v Českém Těšíně
vyiabí knihu J. Čemcho o pop
music šedesátých let. Zná jed
nu lakovou knihu. Napsala ji
pied dvaceti lety právě s Jiřím

onářskou činností, a protože
se M. Filipová za posledních
dvacet let ničím takovým vy
kázat nemůže, snaží se její
profesionalitu zcela deklaso
vat.

dál později. Při jednom tako
vém návratu na podzim 1989,
týden před dalším stáním a po
předchozích anonymních vý
hrůžkách spojených s poža
davkem, aby stáhla žalobu, ji
dodnes neznámý pachatel
JEN NĚKOLIK VĚT
zmlátí na prahu domu, kde
Politická situace se však za bydlí, do bezvědomí.
číná měnit a je třeba čelit dal
Nepříjemný soudní spor je
ší „chybě“ - mezi desetitisíci odložen na neurčito.
podpisů petice Několik vět již
jméno Jiřího Černého nechy MORÁLKA A BALKÓNY
bí. Stává se z něj - ve vlastním
Po deseti dnech opouští
podání - dlouholetý bojovník M. Filipová na vlastní žádost
za svobodu a lidská práva, kte- nemocnici. Listopad běží na

datelství Lidových novin. Poo
kud se přímo neobjevuje ve
společnosti vysoce postave
ných osob, není snad vystou
pení či článku, kde by nehovo
řil o Vaclavu Havlovi, Jiřím
Dienstbierovi, profesoru Ji
čínském či jiných jako o svých
kamarádech. „Kladu si otáz
ku, zda právě tato okolnost ne
brání soudu v objektivním po
suzování skutečností,“ - na
psal do časopisu Respekt
čtenář Jan Kos z Klatov, když
se byl na vlastní kůži přesvěd
čil, že v osobě tohoto hudební-

REVOLUČNÍ ZMĚNA

Četným’?'týl''

Nechce věřit, že by spoluau
jejího
posta
vem chartistky, a pokouší se
zjistit, zdá'se.skutečně jedná
o icjieh 'Spdlečnou knížku.
V Pantóňu jí však odmítají
text ukázat a tvrdí, že jde o dí
lo zcela nové. Později šéfre
daktor ing. Stanislav Ťitzl sice
pnzná, že to byl on, kdo od
.1 Černého převzal rukopis nčjakého nevydaného druhého
dílu a přinesl jej do Pantonu,
vzápětí však podotýká: „Já tak . někdy připíšu svou písařku
I iko spoluautorku, abych ji fin.nu né potěšil.“ Týž ing. TitzI
v iecenzi na I. díl této knihy
napsal r. 1969 do Melodie:
..M a J. Černí, autoři nové pu
blikace o slavných světových
zpěvácích, mají mimořádně
v\‘.«>kou novinářskou kvalifik.u i, která jim - tím spíše, že
v\tvářejí výtečný, vzájemně
doplňující pracovní tým : imžňuje psát mimořádně čti> .. plynule.“
tor byl schopen zneužít
v te dobS bezprávného

Poslední den v březnu 1992 po téměř tříletém řízení rozhodl obvodní soud pro Prahu 1 o tom, že šéfre
daktor časopisu Rock a Pop, kritik, publicista a konferenciér pop music Jiří Černý porušil zákón: druhý
díl knihy Hvězdy světových mikrofonů, kterou psal koncem šedesátých let společně se svou tehdejší man
želkou Miroslavou Černou (nyní Filipovou) a jejíž vydání bylo v roce 1970 z cenzurních důvodů zastaveno,
vydal na jaře 1989 s malými textovými úpravami pod názvem Hvězdy tehdejších hitparád v nakladatelství
Panton, kam ji zadal v roce 1986, jen pod svým jménem.
Svoboda se našel originál
platné autorské smlouvy.
Mezitím M. Filipová získá
vá z tiskárny stránkové obtahy
„nové“ knihy a zjišťuje, že
skutečně jde o onu knihu sta
rou. Dne 2. května 1989 podá
vá na nakladatelství Panton
a na Jiřího Černého žaloba,
v níž navrhuje, aby publikace
vůbec nebyla vydána. Protože
však je již vytištěna, předsed
kyně senátu JUDr. Milada Románková nařizuje předběžné
opatření, podle něhož se až clo
vynesení rozsudku nesmí pro

dávat. MvstsKy soud, kam

jsem výlučným autorem jak
knihy Poplach kolem Beatles,
‘tak Hvězdy světových mikro
fonů. Také Houpačku jsem dětál pouze já.“
J. Č. (soudní spis 1989):
„Někdy mi pomáhala se zařa
zováním výstřižků. Vždycky
se vším souhlasila. Nikdy se
nestalo, že by řekla ne nebo
navrhla něco jiného.“
o J. Č. (Mladý svět č. 19
1969): „O práci se s Mirkou
přeme každý den a jsme si za
to navzájem vděčni.“

ho publicisty se rodí nová kas
ta nekritizovatelných. (Mám
takových dopisů plné desky je to zajímavé čtení a zcela od
povídá mé vlastní zkušenosti.
Pozn. aut.)
V květnu 1990 konečně lé
kaři M. Filipové povolují
účast na obnoveném soudním
řízení. Nastává období svědků
J. Černého se špatnou pamětí.
Karel Kryl (jehož obchodní
zástupkyní pro ČSFR je náho
dou právní zástupkyně J. Čer
ného) sice o knize nemůže nic
vědět, ale zato bez uzardění
dosvědčí, že nrokazatelně

V polistopadových stáních
argumentace J. Černého u sou
du náhle košatí: ^Publikoval
jsem v samizdatovém a exilo
vém tisku pod pseudonymem
Martin Samek." Prolistujete-li
dva ročníky ilegálních Lido
vek, skutečně v nich dva člán
ky od Martina Samka najdete.
V obou se uznale pojednává o Jiřím Černém! (A také o mo
rálce jiných samozřejmě.)
Když jsem totéž objevil v Lis
tech, dál už jsem nepátral.

ZNALECKÝ POSUDEK
Předsedkyně senátu postu
povala při zjišťování pravdy
velmi, velmi důkladně. Žalo
vané straně vyhověla praktic
ky ve všech požadavcích, do
konce i ve výběru soudního
znalce: znalecký posudek byl
vyžádán od Ústavu pro českou
a světovou literaturu ČSAV,
který pověřil jeho zpracová
ním kapacitu v tomto oboru
dr. Emanuela Macka, známé
ho z posudků ve sporech o po
zůstalost Vladislava Vančury.
Závěr čtyřiadvacelistránkového rozboru, v němž bylo mj.
použito i metody matematické
lingvistiky, zní: „Po prozkou-

Z POZICE SÍLY
Pul roku se M. Filipová po
kouší o jednání a o dohodu.
M uně. Svěřuje tedy svůj
pupad advokátce JUDr. Olze
IVimové, která však úřední
< <- .tou dojde ke stejnému vý
sledku: Panton vše odmítá, Jiii Perný na dopisy neodpoví
dá
Autor „nové“ knihy je si
‘.von věcí skálopevně jist.
/ bývalého bydliště odvezl
x m přítomnosti spoluautorky
x . co sé tykalo jejich společ
né pi ácef ýrácený rukopis druli· ho díly*přípravné překlady,
koicspondénci, fotografie, au
tor kou srnloyvu a hlavně roz
sáhlý archíý^, který s M. Fili
povou budovali deset let. Kro
mě výstřižku v něm byly
piíiběžně doplňované portréty
zpexáků a hudebníků, jakési
polotovary, které po léta oba

žalovaní odvolali, však toto
opatření ze dne na den ruší,
přičemž ve zdůvodnění JUDr.
Ladislava Šrámka se objevují
i vyložené lahůdky: Předběž
ným opatřením by bylo poru
šeno autorské právo J. Čer
ného. „které ani sama žalob
kyně nepopírá“, ale hlavně je
třeba vycházet z požadavku,
že „výkon práv a povinností
musí být v souladu s pravidly
socialistického soužití“... A je
to. Na Hradě dosud sedí
Gustáv Husák a nic nenasvěd
čuje tomu, že komunistům
zbývá už jen pár měsíců ne
omezené moci.
Hvězdy tehdejších hitparád
jdou tedy do prodeje, jediný
autor inkasuje něco přes sto ti
síc a soud o autorství (stále
ještě v minulém režimu) po
kračuje. Jiří Černý argumen
tuje svou rozsáhlou publikač
ní, konferenciérskou a funkci-

□ Manžele Miroslava a Jiří Černí v roce 1969 zřejmě nepředpo
kládali, že se o dvacet let později ocitnou v roli žalobkyně a od
půrce proti sobě.
Foto archív

rý si vysloužil právo skloňo
vat slovo morálka ve všech pá
dech.
Pro M. Filipovou se toho
moc nemění: dál pracuje
v opozici, dál rediguje ilegální
Zpravodaj, má čím dál tím
méně času a domů se vrací čím

plné
obrátky,
dokonce
v přímém televizním přenosu.
Před
obrazovkou
žena
■ s otřesem mozku, krkem
v krunýři, s dvojitým viděním
a bez dvou předních zubů. Na
obrazovce vysoký muž, který
z balkónu jménem všech novi
nářů sděluje národu: „Již ni
kdy nebudeme lhát!“
„Otázku, jak ho tam mohli
pustit,“ řekla mi později
M. Filipová, ,jsem si již ne
kladla. Ale zapřísáhla jsem se,
že dám-li se zdravotně dohro
mady, odvedu svůj díl a aspoň
jednu konkrétní lež prokážu.
Protože jinak se ze všeho, co
jsem dělala v posledních dva
ceti letech, stane nesmysl.“
V únoru 1990 sděluje práv
ní zástupkyně J. Černého
JUDr. Alena štumpfová pro
střednictvím Lidové demokra
cie veřejnosti: „Kniha Hvězdy
tehdejších hitparád není totož
ná s publikací Hvězdy světo
vých mikrofonů II. Disponujeme řadou důkazů, že Jiří Čer
ný je v každém případě
jediným autorem.“

SLAVNÉ ZNÁMOSTI
Jiří Černý konferuje mítin
ky OF, koncerty, vystupuje
' v rozhlase, v televizi, stává se
jedním 3 .šéfredaktorů nakla-

společný pořad M. a J. Čer
ných Houpačka, který se tři
krát týdně vysílal pět let a při
šlo na něj milión dopisů, se ve
skutečnosti jmenoval „Hou
pačka Jiřího Četného“ a M.
Filipová s ním neměla nic spo
lečného. (Proč do tohoto pro
gramu dělala rozhovor právě
s Karlem Krylem, nevysvět
lil.) - Současného šéfa časopi
su Melodie Jaromíra Tůmu
u soudu dokonce usvědčuje ze
lži jeho vlastní článek z roku
1969, a tak svoje tvrzení radě
ji rovnou do protokolu odvolá.
- Josef Vlček, služebně pod
řízený Jiřímu Černému, tvrdí,
že v osmdesátých letech jako
redaktor Pantonu osobně sle
doval postupný vznik této pů
vodní knihy. - Všichni po
drobně dosvědčují profesní
kvality J. Černého, ačkoli je
zde nikdy nikdo nezpochyb
ňoval. - Rudolf Křesťan však
nakonec přiznává, že rozhovo
ry, které v 60. letech dělal
s manželi Černými, autorizo
vali oba.

ČERNÉ NA BÍLÉM
J. Č. (z rozhovoru R. Křes
ťana, Zlatý máj, 1969):
„Všechny tn knížky jsme dě
lali spolu. Dělá se nám spolu
dobře, je několik věcí, které
vždycky ten jeden má a druhý
ne, a zas je jich dost, které má
me společné. Hodně jsme se
jeden od druhého naučili. Teď
píšeme dvoudílnou knihu
Hvězdy světových mikrofonů.
Ze všech našich knih je tahle
poslední nejpračnější. Přímo
na ní děláme už dva roky, ale
je neodmyslitelná od našeho
katalogu zpěváků, na kterém
děláme už šest let.“
J. Č. (ze soudního spisu, 23.
6. 1989): „Já jsem psal knihy
a žalobkyně vedla domácnost.
Pořizovala zápisy překladů,
které jsem já zadával. Přepiso
vala, co jsem já napsal. Já

mání dané problematiky ze
všech vymezených aspektů je
výsledkem znalecké expertizy
jednoznačné přesvědčení, že
navrhovatelka nejen může být,
ale skutečně
je
spoluautorkou knihy
Hvězdy tehdejších hitparád
(1989), která může být ozna
čena pouze za poněkud rozší
řenou a upravenou verzi pů
vodního textu Hvězdy světo
vých mikrofonů II, a nikoli za
samostatné přepracované dí
lo.“
Koncert výpadů a urážek na
hranici žalovatelnosti, který
následoval ze strany odpůrců
vůči špičkovému literárnímu
vědci i vůči navrhovatelce,
odpovídá titulku někdejšího
článku Klementa Lukeše
v Respektu na stejné téma:
trapné a smutné.

JMÉNEM REPUBLIKY
Na základě výslechů, platné
autorské smlouvy, svědec
kých výpovědí a výsledků
znalecké expertízy rozhodl
soud takto: „Určuje se, že ža
lobkyně je spoluautorkou pu
blikace Jiří Černý: Hvězdy
tehdejších hitparád, vyda
né nakladatelstvím Panton
(prvým žalovaným) v roce
1989.“
Vzpomínánasi na listopad
1989, kdy Ludvíka Vaculíka
nepustili na tribunu ani na
žádný z balkónů, aby náhodou
neoslovil národ jinak, než by
lo na scénáři. A tak skončím
Vaculíkovými slovy, která
v souvislosti s touto causou
napsal o Jiřím Černém již před
půldruhým rokem: „Těm li
dem chybí něco, co jim kdosi
měl dát a nedal, ale to je
případ statisticky odvěký jako
myši na poli... Správná a pěk
ná vůle nás ostatních ke sty
kům a práci s nimi nezbavuje
je však povinnosti studu.“ '

Vlastimil Ježek
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INICIATIVA

SOCIÁLNÍ

OBRANY

Již dvanáctý rok usiluje Charta 77 o uplatnění lidských a občanských
práv alespoň v takpvém;rozsahu, v jakém se československé ústavní orgá
ny zavázaly přijetím obou mezinárodních paktů o lidských právech a svou
účastí na helsinském procesu. Vydala k této problematice mnoho podrobných
dokumentů, které vzhledem k její struktuře - Charta 77 není ve smyslu
svého základního prohlášení organizací - mají většinou jen obecný ráz.
Na Činnost ve prospěch jednotlivců nemá Charta 77 dostatek sil. Proto
byl také založen a již řadu let působí Výbor ritT obranu nespravedlivě stí
haných /VONS/, jehož Činnost se zabývá obranou těch, kteří jsou za své
přesvědčení či z podobných důvodů nespravedlivě trestně stíháni nebo po
licejně šikanováni. Počet těchto perzekucí - navzdory proklamované demo
kratizaci společnosti - se nijak nezmenšil.
To není ale zdaleka vše.
Občané jsou diskriminováni také v práci. Z politických nebo náboženských
důvodů jsou šikanováni na pracovišti až po vyhazování ze zaměstnání.
Trpí diskriminujícím výkladem a nebo přímo porušováním zákonů ve styku se
státní správou; v rodinných záležitostech, v bytových otázkách, přístupu
ke vzdělání, v oblasti péče o zdraví a v jiných občansko právních vzta
zích např. při vydávání cestovních dokladů.
K porušování práv občanů může docházet i v demokratických státech
s vyspělou právní kulturou. Mnoho států s tím počítá a zabudovaly do své
ho státního aparátu zvláštní instituci, která má pomáhat občanům v přípa
dech porušování jejich občanských práv. Ve skandinávských zemích je to
např. institut OMBUTSMANA$ v Rakousku VOLKSANWALT. Dokonce v Polsku byla
nedávno zřízena instituce s tímto posláním. V Československu neexistuje

instance, která by se účinně zastala občana, když jsou státními orgány
porušována jeho práva.
Právní i obecná praxe zbyrokrstizovaného aparátu, se kterou denně při
cházíme do styku, zejména pak nemožnost obracet se na jiný kompetentní
orgán či institut a dovolat se u nich práva a spravedlnosti, vede neje
nom k apatii a rezignaci na jakémkoli společenském děn-’ u postižených
jednotlivců, ale zákonitě i k hlubokému právnímu nihilismu celé naší spo
lečnosti.
Snaha o nápravu tohoto neutěšeného stavu nás přivedla k myšlence usta
vit Iniciativu sociální obrany /ISC/, které se - vycházejíc z ducha
Charty 77 a jejího poslání - bude zabývat v mezích svých možností, pomocí
těm našim spoluobčanům, kteří jsou diskriminováni či jinsk poškozováni
v různých sociálních oblastech. Činnost Iniciativy bude založens ne práci
neb jednotlivců a pracovních skupin, at už působících otevřeně nebo nezveřej- p
ňovaně. V Iniciativě budou činní právníci, odborníci, ale i lidé prostě
" z c SiUC 1 i c a " o . J 2/ g 2
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Naše pomoc včetně případného zveřejňování jednotlivých případů a inter

vencí u úřadů, organizací a institucí / vždy jen se souhlasem postiže
ného/ bude vycházet z platných československých zákonů a dalších právníď
předpisů, včetně Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních e kultu:
nich právech, Závěrečného aktu z Helsink a ostatních mezinárodních doku
mentů, které souhrně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN.
Svou činností nebudeme sledovat politické cíle; jejím smyslem bude pomoej
konkrétním občanům, přispívat k obnovení právního vědomí, zákonnosti a
sloužit tak k obecnému zájmu celé naší společnosti.

V Praze, 8. října 1988
Na vědomí: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zveřejňujeme jména a adresy občsnú, kteří budou v Iniciativě sociální

obrany působit a na něž se lze obracet s jednotlivými případy:
Michaela Auerová,
ing. Petr Bartoš,
Pavel Blattný,
John Bok,
Petr Brodský,
Jana Buchsrová,
Petr Cibulka,
•JUDr. Ján Carnogurský,
JUDr.Josef Danisz,
Stanislav Devátý,
Markéta Fialková,
Miroslave Filipová,
Gabriel Gttssel,
Jiří Gruntorád,
ing.Vladimír Hajný,
Jan Hrudka,
Petr Hrách,
Marcela Chromá,
Heřman Chromý,
Zdeněk Ingr,
Mária Komárová,
MUDr.Vladimír Komár,
ing. Petr Knzánek,
Karie Fát Křížkova,
Zdeněk Kulík,
ing.Jan Litomiský,
Vladimír Líbal,
Augustin Navrátil,
Jiří Pavlíček,
Jermija Stibicová,
Olga Sulcová,
Otakar Veverka,
Radomír Vítek,
Luboš Vydra,
Pavel Zálezký,
Originální dokument o
r»

'-'T*

1 ·*·

"p

— c. ♦ ’

Horní Beřkovice 303, 411 85
Padělky 1/3644, Gottwaldov, 760 01
Náprstkova 8, Praha 1, 110 00
Březinova 7, Preh8 8 - Karlín, 186 00
Ztracená 20, Jihlava, 586 00
U Zámečnice 2, Praha 5, 150 00
Vrázova 53, Brno 16, 616 00
Karola Adlera 10, Bratislava, 841 02
Wilhelma Piecka 81, Praha 2, 120 00
Revoluční 1285/31 2, Gottwaldem, T60 Ol
Leninova 660, Praha 5, 160 00
Hlavní 2731, Praha 4 - Spořilov 14 100
Hroznová 5, Praha 1, 118 00
Oldřichova 23,vPraha 2, 128 00
Čs.armády 34, Šumperk, 787 01
Knappove 24, Jaroměř 551 01
Pod Svatoborem 2-49, Sušice, 342 01
Podolí 2762, Mělník, 276 01
Podolí 2762, Mělník, 276 01
Štrossova 175, Pardubice, 530 03
Leborecká 8, Košice, 040 20
Laborecká 8, Košice, 040 20
Paleckého 196, Kyjov, 697 01
Jablonecká 411, Praha 9, 191 00
Březenecká 4689z428, Chomutov, 430 04
Vyskýtná 2, Pelhřimov, 393 01
Rubešove 33, Plzeň ?15 00
Lutopecny 14, pošta Zlobíce, 768 31
Pivovar 2888, Mělník, 276 01 _
Rokycanova 2583,
r 5 rn i r* Itp IQ
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Pardubice, 530 02
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Na Hřebenech 11/11, Praha 4 - Podolí, 147 00
Julia Fučíka 4026, Gottwaldov, 760 01
Křižíkova 37, Praha 8 - Karlín, 186 00
Střed 1 330/66,rOtrokovice, 765 02
založení Iniciativy sociální obrany - ISO, kte-
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■-■■-zrrrzna a •-i.astr.íci pozat,,’káni evdaK podoisim pod text pronlašení se
nezabránilo, nebot signatáři tak učinili tajně na policejní stanici. VH.

'' ‘ý,

'■ niagogický

řečník mívá někdy
ale někdy rozhodující úpomeňme si na 1btlera a jsme
' ^bodného státu, který s jeho
■! mi za války několik let prospe 

byl dotázán nezávislý národohospodář
na názor na rozdělení Československa.
Uvedl, že by to bylo nerozumné, ale dojde-li k tomu, předvídal po krátké době
stagnace prudký rozvoj ekonomiky v

bývalého Východního bloku. Více za
hraničních komentářů naznačuje, že jeho
domněnku sdílí mnozí. Dříve se Češi
obávali rozchodu se Slováky, za dnešní
politické situace by si to mohli jen přát.
Čechách a hospodářský úpadek na Slo Úvaha, psaná 10. června nemusí být v
o června t.r. ve vysílání bur  vensku. Vyslovil domněnku, že Sloven době, kdy vyjde NP aktuální.
práv z německého Frankfurtu sko by na tom mohlo být nejhůř ze zemí
Končím něčím, co s předchozím ne

souvisí. Před více než dvaceti léty jsem v
Londýně dostal do rukou poprvé NP.
Našel jsem v tomto tisku často myšlen
ky, se kterými jsem souhlasil. Listopa
dem 89 se mnohé změnilo — i v exilovém
tisku. Přestalo vycházet Právo lidu, poz
ději PÓL — jejich úroveň byla bezesporu
skvělá, skončilo České Slovo. Za tu dobu

Otakar ZOUFALÝ
Konrád Adenauer Stiftung — to znamená Nadace Konráda Adenauera —
je významná německá instituce, která je dobře známa i za hranicemi Spolkové
S těmito volbami můžeme být spoko
republiky. Na území bývalé NDR může působit teprve dva roky, za tu dobu jeni a nebo se nám výsledek nemusí zam
však už vykonala velký kus práce. Minulý měsíc uspořádala na univerzitě v louvat. Jedno je však jisté: byly svobod
Lipsku řadu přednášek a seminářů, které Vyvolaly velký zájem.
né, proti jejich výsledkům nikdo nic ne
Jistě to bylo i proto, že pracovníci Německu zájem o Slovany stále stoupá, namítá. Jsou výrazem vůle a názoru
Nadace vysvětlovali studentům, za ja ve východním Německu, které vždy sou Čechů a Slováků. Ve své mnohotvár
kých podmínek mohou získat stipendia sedilo se slovanskými národy, se dostala nosti jsou důkazem demokracie. Na jedné
slavistika málem do slepé uličky. Vedení straně kandiduje a prosadí se krajní levi
z prostředků této bohaté organizace.
Hlavní důvod zájmu studentů i profe Nadace Konráda Adenauera mě vyzvalo, ce, na druhé straně krajní pravice. Vzni
sorů v Lipsku byla skutečnost, že po do abych jako externí ředitel Slovanského kly nové strany a něčemu se říká „hnutí“.
bu pěti dnů se otevřeně mluvilo o palči ústavu v Praze a zároveň jako profesor Ti, kteří mají největší zásluhu na likvida
vých problémech bývalé Německé de slavistiky v západoněmeckém Freiburgu ci diktatury proletariátu, v Čechách a na
přednesl referát o úloze slavistiky v Ně Moravě Občanské fórum a na Slovensku
mokratické republiky.
mecku a ve slovanských zemích. Na múj Verejnosť proti násiliu, obě tyto strany
A těch problémů je víc než dost. Proto
referát přišli jak studenti slavistiky a úplně zmizely. Už koncem roku 1968
přednáška a diskuse o tom, jak se výcho
dalších oborů tak také profesoři slavisti ztratil raison detre i KAN a zaručovat se,
doněmecká inteligence vyrovnává se
ky lipské university. V diskusi po mém že dosáhne pětiprocentní hranice byl
čtyřmi desetiletími komunistické dik
důkaz politického diletantismu. Prostě
tatury, vyvolala neobyčejný zájem nejen referátu se ukázalo, že počáteční dezorientace v řadách východoněmeckých „nestranici“ nemohou mezi politickými
na lipské univerzitě. Také širší veřejnost
stranami existovat.
a média této akci věnovaly velkou po slavistu už zmizela, a nyní se začínají rý
Diktatura proletariátu, representova
sovat některé slibné akce. Brzy jsme se
zornost. Stejně citlivé téma je otázka úshodli na tom, že Lipsko by mohlo při ná komunistickou stranou, vládla disci
lohy spisovatelů v bývalé NDR. Referát
partajním
aparátem,
cházet v úvahu jako sídlo německé insti plinovaným
o této věc měl provokující název: Byli
tuce pro výzkum českého jazyka, české nesmírnými finančními možnostmi, ov
spisovatelé v Německé demokratické re
ládala nejen státní policii a vojsko, al<
iteratury a české kultury vůbec.
publice nohsledy komunistických mociKdysi se uvažovalo o tom, zřídit tak měla i své partajní polovojenské útvary
pánů?
zvané Bohemicum v bavorském Er- ve formě Lidových milicí. Proti této síl<
Germanisté, historici, politologové, angenu, pak z toho však sešlo. Už delší stálo několik jedinců, jejich majetkerr
sociologové a zástupci dalších oborů se lobu působí německá instituce pro výz nebyly ani ty psací stroje, na kterých psa
nemohli shodnout na jednotném stano kum polské kultury — takzvané Poloni- li, neměli k disposici ani jedinou
visku. A není divu. Věc je příliš složitá a cum v západoněmecké Mohuči a tak by místnost, kde by mohli mít nějaký sekre
nedá se na ni jednoznačně odpovědět. bylo na čase, aby začalo svou činnost i tariát. Je bezesporu, že pod vedením Vá
Další referáty byly věnovány otázce Bohemicum. Sasko bylo vždy sousedem hává Havla vítězí demokracie a konči
podnikání v Německu a v západoev Čech a tisícileté česko-saské styky, stejně diktatura v Československu. Každý
ropských státdch. Dále byla představena intenzivní jako styky česko-bavorské, nůže kritísovat minulost a nebo
řídící grémia společných evropských or přímo vybízejí k tomu, aby se v těchto přítomnost, ale umět vidět do budoucganizací. Nechybělo ani téma ochrany stycích pokračovalo právě dnes. Nic ne tosti, předvídat, je dáno málokomu.
přírody z hlediska sjednocené Evropy. brání tomu, aby česko-sasko-bavorská Havel je obdařen oběma těmito vlast
Po zhroucení komunistického režimu spolupráce pokračovala a to i v oblasti íostmi.
Výsledek voleb je odměna za minulos
ve Východním Německu na podzim ro slavistiky. Záleží na tom Němcům a zá
ku 1989 se zájem bývalé NDR prudce leží na tom i nám, Čechům. Ať už Bohe a důvěra v budoucnost. Na Slovensku a 5
obrátil směrem k západní Evropě a Ame micum vznikne v saském Lipsku nebo v Čechách se názory na budoucnost různí
rice. Úředně propagovaný a silně ideolo některém bavorském univerzitním mě Na jedné straně separatismus a jasní
gizovaný zájem o ruskou kulturu a kul stě, bude to závažný krok k sblížení vítězství levice, na druhé straně vítěz
pravice a snaha udržet stát pohromadě
turu dalších slovanských národů klesl obou sousedních států a národů.
Zatím co Slovensko vykazuje značnou
Prof.
Antonín
Měšťan
málem na nulu. Zatímco v západním
jednolitost, Čechy a Morava daleko tak
Pochody pro Ježíš e také v Československu
jednotné ve volebních výsledcích nebyly
V tom je ale i více mnohotvárnosti myš
/
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i emer uva miliony ucastmku
lení a názorů, více demokracie. Těsně pc
volbách se rýsuje již dlouho obávam
(zt) Také v Praze, v Brně a v Bratislavě probíhal minulý měsíc Pochod pro rozpad státu. Budou se hledat viníci a to
Ježíše. V Praze odeslali jeho účastníci výzvu presidentu Havlovi, parlamentu a ať jednou posoudí historikové. Dlouhou
vládě. Ve výzvě se uvádí, že budoucnost Evropy by byla neradostná bez přijetí dobu jsme svědky toho, jak se snaží pre
Ježíše K rista. Většina demonstrací proti něčemu protestuje, — říká se ve výzvě sident Havel udržet státní celistvost. V
dále. Nám Ježíš řekl, abychom žehnali. Žehnáme proto vám — v moci postave politice obyčejně vítězí kompromis, ale k
ným — i všem občanům této země.
tomu ic zapotřebí také dobré vůle oartTyto „průvody pro Ježíše" neprobíha chovního vzkříšení", které má vytvořit berlínská ekumenická bohoslužba se ko
ly ovšem jen v Československu. Této ty pravé kořeny evropských sjednoco- nala u Brandenburské brány, která byla
zvláštní demonstrace — „demonstrace vacích snah. Průvody pro Ježíše nebyly kdysi dělící čarou mezi východem a zá
lásky" se zúčastnilo skoro dva miliony záležitostí jediné církve, nýbrž to byl padem. Polovina věřících se při tom
převážně mladých křesťanů ve 180 me ekumenický podnik, uspořádaný organi modlila a sledovala bohoslužbu na zá
tropolích světa. Křesťané jako by začali zacemi mládeže všech křesťanských padní straně, druhá polovina na vý
chodní. Hlavní motto bohoslužby znělo:
rozpoznávat, že mohou být důležitou církví!
duchovní silou v dnešní společnosti, kte
Podle prohlášení pořadatelů chtěli „V lásce a jednotě před Bohem za náš ná
rá pro svůj materialismus — aťuž tohoči hlavně mladí křesťané veřejně ukázat, že rod!"
Ve Francii se při pochodech pro Ježíše
onoho ražení-přece jen podceňuje nebo se hlásí ke křesťanství a že se za to ne
přezírá leckteré skutečné lidské hodno stydí. Při tom se také modlili zi Evropu, mladí křesťané modlili za lepší soužití
Francouzů s cizinci, hlavně barevnými
ty. Křesťané proto v průvodech pro Je západní a zejména východní.
cizinci.
V Británii se modlily průvody za
žíše ukazovali, že chtějí také oživit myšV Berlíně například pochodovalo

Génmi 1982

co jsme chtěli?

NÁRODMI POLITIKA

Přednášky o palčivých problémech

Máme,

vycházení NP jsme vděčili panu Miloši
Svobodovi a v posledních letech jeho
manželce.
Děkuji Vám, paní Svobo
dová. Kdybych měl někdy to štěstí s
Vámi se setkat, tak Vám za to z vděč
nosti políbím ruku.

Na semináři Nadace Konráda Adenauera v Lipsku
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Ha···" 'mi ulicemi přes 50.000 křesťanů. překonání nenávisti mezi křesťany v Se
Berlín, který je 'píše zvyklý na halasné verním írski: A italští a Španělš:: -.řes:.*
naiv nejenom průvody, ale sloužily se i demonstrace pravicových skinheadů a né pamatovali ve svých průvodech mod
ekumenické bohoslužby a hlavně mladí levicových bojůvek, byl překvapen spo- litbami především na národy východní
lidé diskutovali veřejně o nutnosti „du- řádaností celé demonstrace. Společná Evropy.
nerù. V pŕípadé Slovenska se setkáváme

Icnku úČ'”né a pravé lá«kv k bhžnímu.

