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Dojmy z prvomájové komunistické oslavy na pražském koupališti

Bláznivá myšlenka?

...bez kousku studu, pokory či pocitu viny
Rozhlasový reportér Radko Kubíč
ko z Československa navštívil v Praze
v pořadí již třetí prvomájový sraz
komunistické strany Čech a Moravy v
prostoru koupaliště „Džbán“. Jeho
zajímavé postřehy vrcholí ve zjištění,
že „tito lidé zvláštního ražení — jak
své posluchače jeden z řečníků označil
— nemají dodnes v sobě ani kousku
studu, pokory či pocitu viny.“ Radko
Kubíčko píše:
„Až se tady sejdeme za rok, doufám, že
nás bude desetkrát tolik!“ Prognostický
předpoklad Ladislava Adamce, hraničícís
katastrofickými vizemi, který vyslovil na
loňské prvomájové komunistické veselici,
se letos do písmene nenaplnil. Přesto však
bylo možné souhlasit s řečníky, kteří tvrdi
li, že lidí zvláštního raženíje oproti loňsku
v areálu pražského koupaliště Džbán, kde
se komunistický sraz už potřetí od listopa
du 1989 konal, přee jen o něco více. Bom
bastický odhad sedmdesáti tisíc neplatících
komunistů byl vsak přec' j trochu přestřelen, ve chvíli hlavních projevů se po
koupališti pohybovala méně než polovina
tohoto chtěného počtu.
Tváře se nezměnily. Známe je z pravi
delných komunistických srazů proti československo-nČmecké smlouvě, proti dra
hotě a kdo ví, proti čemu ještě. Kupodivu
je však známe i z demonstrací pana Slád
ka a z dalších shromáždění permanentně
rozčilených.
Není zase tak úplně marné čas od času
se zúčastnit komunistické prvomájové vese-lice, alespoň si člověk připomene, v čem
ješ-tě donedávna žil. Ke koupališti jezdila
slavnostně,
prvomájové
vyzdobená

tramvaj. Soudruzi se oslovovali „soudru
zi“ a zdravili „Čest práci!“ Oplývali
vzácnou uctivostí a plebejskou žoviálností
mezi sebou, o to více však v sobě nalezli
spravedlivý hněv a agresivitu, chtěl-li ně
jaký osamělý bojovník za pravdu vyslovit
odlišný názor. U vchodu do koupaliště
stála skupinka mladých lidí, ostentativně
se hlásících k jakémusi Komunistickému
svazu mládeie. Nejmladší z nich měli na
košilích rudé, pionýrské šátky. Nad jejich
hlavami vlál rudý, revoluční prapor a tr
čel transparent: „ Chceme právo na práci“.
Na moji naivní otázku, kdože tak zlý jim
toto svaté právo upírá, odpověděl ten s
plakátem „Končíme, pane Klaus“ a „Pri
vatizace nic nevyřeší“ něco o třináct (tisí
cových platech poslanců.
V jedenáct hodin, kdy manifestace měla
začít hlavními projevy, se u vchodu vyt
vořila menší tlačenice, která způsobila tu
to originální scénu: Jeden z nedočkavých
návštěvníků nevydržel muka čekání ve
frontě na vstup a přeběhl přes trávu. Pád
nou odpovědí mu byl bouřlivý nesouhlas
přihlížejícíbó davu. Jedna z mnoha
přítomných důchodkyň to vyjádřila pregnantně: „Soudruhu, nechodpo té trávě, ai
si o nás, komunistech nemyslí, že jsme
vandalové!“ přišlo mi v tu chvíli na mysl
čtyřicetileté drancování a huntování naší
země podobnými lidmi a zcela nezdvořile
jsem musel dojít k závěru, že komunisté
jsou vandalové, a to bez ohledu na to, šlapou-li právě po trávě nebo ne.

generál Miroslav Vacek, básník Egon
Bondy. Toho poslednějmenovaného naš
těstí nepustili ke slovu, cožje zřejmě dobře,
protože by asi ztraťd další ze svých čte
nářů, a pochybuji, že by nějaké nové
získal.
Projevy jsou samozřejmě standartní,
komunistické, předvolební. Rány sem a
tam, napravo hlavně, nalevo ovšem též.
Jsme proti restitucím, proti vrácení majet
ku církvím, šlechtě a vůbec cizákům. Ne
souhlasíme s porušováním lidských práv
lustračním zákonem, atd. Lidé nadšeně
plácali a zdá se, že by stejně nadšeně plácali
čemukoliv, jen kdyby to vypustili z úst je
jich idolové. Ti zatím mají na tribuně
ústní otvory plné demokracie, práva a
spravedlnosti, zatímco dole pod tribunou
čpí nenávist a touha po revanši. Vedoucím
soudruhům úplně jedno, kdo je vynese do
teplých poslaneckých křesel. Budou pak v
parlamentech hrdinně bojovat za demo
kracii, a to s mandátem od lidi, kterým se
jen při zaslechnutí tohoto slova zavírá
komunistická pěst v kapse.

Nuzné oblečení mnohých účastníků
demonstrace nasvědčuje, že tu nejsou jen
sami bývalí krajští a okresní tajemníci a
funkcionáři bývlé vládn oucí strany, kteří
stačili nahrabat. Mnozí z přítomných
zřejmě skutečně z toho, co tu bylo dříve,
příliš velký osobní prospěch nenačerpali. O
to více jsou fanatičtější a zlostnější. Jsou to
vlastně další oběti komunismu.
V jednom z rohů koupaliště vytvořil diHosté hlavního programu byli vzácní. sidentsko-diskusní kroužek „vězeň same
Současný šéf komunistů J iří Svoboda, bý tové revoluce“ a bývaly šéfpražských ko
valý šéf tČchže Ladislav Adamec, armádní munistů Miroslav Štěpán. Rozpráví, do
tak často v životě je a mužům to dělá možná
i trochu dobře. Ale opačná situace- muž fi
nančně závislý na ženě, to nemůže dobře
skončit.
Tedy-jak má emigrantka hledat partne
ra? Jen mezi emigranty, ale jak se k nim
dostat? Kdo žije v Mnichově, ve Vídni, to
mu je hej. Tam se to Čechy jen hemží, ale co
my, osamělé hlídky, žijící někde v provin
cii? Má někdo recept, jak se dozvědět, že ve

provázen rozmáchlými gesty. Jeho mnohé
názory jsou vskutku originální. Sděluje
například nadšenému poslucháčstvu, že v
listopadu 1989 se naše země stala obětí me
zinárodní i vnitrostranické zrady. „Kdy
by jí nebylo, tak první máj, soudruzi,
slavíme na Letné, “ prohlašuje sebevědo
mě.
Miroslav Štěpán je však i v opozici vůči
současnému vedení KSČM, které nazývá
„naši současní soudruzi“ a používá přitom
velmi výrazný ironický akcent. Vyčítá jim
zejména malou razanci v útocích na vládu
a jejich stavění se do role tzv. konstruk
tivní opozice. Štěpán tento pojem prý nez
ná a říká: „Bud jsme, ksakru soudruzi,
opozicí, nebo jí, ksakru, nejsme. “ Poprav
dě řečeno, nedo vedu si dost dobře předsta
vit současnou KSČM jako opozici ještě destruktivnější než jak se představuje dnes.
Jednoho ze Štěpánových posluchačů mrzí,
že se Mirek, jak Štěpána důvěrně oslovuje,
nedá dohromady se soudruhem Svobo
dou, vždy! oběma jde o společnou věc, to
tiž o socialismus. Štěpánova odpověd: „ To
neříkej soudruhu mně, ale Svobodovi.
Říkám vám to na rovinu, ‘dfnicky. “ Ště
pán je však kritický i ke starému vedení
strany, z něhož se poněkud nepochopitelně
vyčleňuje. Vyčítá mu, že situaci nezvlád
lo. Kdyby se to podařilo, pak by podle Ště
pána demokracie přišla stejně, ale přechod
by to byl méně bolestný, při kterém by se
prý neškandalizovali slušní lidé. Jako
vzor přitom Štěpán klade Bulharsko...
Odcházel jsem z koupaliště Džbán s
jasným poznáním, že tito lidé zvláštního
ražení nemají v sobě ani kousku studu,
pokory či poettu viny.
vedlejší vesnici žije také rozvedený emi
grant? Poradte, dokud nám ještě exilový
tisk vychází, vždyť je to jediné pouto mezi
námi. Nebo založit si Dáta-banku emi
grantů, hledajících partnera? Myšlenka si
ce bláznivá, ale co kdybychom to zkusili,
vždyť nemáme co ztratit!
Eva K. (adresa v redakci)

Květen 1992

NÁRODNÍ POLITIKA

Je to zajímavé, v našem exilovém tisku se
píše o všem možném, jen ne o problému
který postihl mnohé z nás, a o kterém se
nahlas nemluví, jako by to bylo něco trap
ného, něco, zač by se jeden měl spíš stydět.
Všichni víme, co to je muset se vyrovnat
se ztrátou domova, řeči, zaměstnání, zá
chranné sítě přátel a příbuzných. To jsm<
všichni prodělali a víme tedy, o čem je řeč
Co ale ne každý z nás poznal, to je ztráta
partnera, ať již úmrtím nebo rozvodem.
Kdo žije v jakéms takéms manželství, tet
netuší, co to je, stát najednou sám zde v ci
zině. A cizina to je pro mnohého z nás i po
dvaceti letech exilu. Žijete-li v Českoslo
vensku, máte výběr veliký, z těch 15 mi
lionů si už na inserát někoho najdete.
Co ale udělá emigrant? Jak dát vědět
dalším emigrantům, že někoho hledáte
Vždyť kolik z nás ještě odebírá exilov;
tisk? Ty mladší ročníky to mají jednodu
ché. Obyčejně nemají jazykové problémy
také v tom věku nemá člověk zábrany hle
dat a poznávat nové lidi, klidně i Němce
Švéda nebo Američana. Horší je to s těm
staršími ročníky. Zde objevíme spousu
osamělých nešťastných lidí, kteří třebas z
nějakého důvodu nezvládli dobře řeč, jsou
ce isolováni zaměstnáním a nebo jsou to I i
dé ostýchavější-vždyť víme, jak je namáha
vé seznamovat se a budovat přátelství neb<
nějaký vztah, když je vám kolem padesátk
nebo více.
A tak žije na světe spousta emigrantů
mužů i žen, kteří by rádi našli partnera
nejraději též Čecha-emigranta, člověka
který ví, co to je být vykořeněn, co to ji
ztráta řeči. Jaké je to ponížení pro intelek
tuála třebas, nemoci vyjádřit své myšlenk \
jinak než jednoduchou němčinou. Jak j<
krásné mít partnera s českou duší, se kte
rým můžete promluvit ve své mateřštině
kdy můžete vystihnout všechny nuance .
ten druhý tomu rozumí!
A ted si řeknete-proč si ta ženská nedá in
serát v Československu? To už tady bylo
nedovedete si představit to množstv
přípisů, ve většině z nich bylo otevřeně ne
bo „durch die Blume“ řečeno, že hlavn
důvod je dostat se „ven“. Mužům to, jak
jsem poznala, nevadí. Skutečnost, že ta vy
volená bude na muži finančně závislá, ti

Kancelář
Federálního shromáždění
ČSFR
Vinohradská 1
110 02 £_r_a & s i
ř-edlivě pozoruji v t-levizi,rozhlase a tisku i r^zna zasedaní Kde
se jt-dna o ncjakou za^ži t :st ,Ktaru s ty.<a moravskoslezské s-^usoruvy.
Je az zaruč :· jící, jax se nekteří vystupující snaží zmařit svou. xeči
požadavky koravy,které jsou ji v tě oprávnene,uvádějí různé argu
menty ,kterými se snaží stůj co stáj oocílit toho,aby Loravu
samosprávu neměla.Výraz jejich obličeje při vystoupení v tele
vizi prozrazuje,jaký odpor mají k moravskoslezské samosprávě a
Juko ty měli etiach,ze si Moravě konečně na r. vem území bude zase
suma hospodařit .ne jedna se n&m vůbec o naroesnostní otázku, ule
sledujeme nlevnč zacem ekonomicky.V sousedních státech takové
zřízeni maji-tak proč vy v Fráze se tomu tuk urputně bráníte?
beto mate strach.,ze již nebudete cit komu vladnouthln eounlasíme
s nijuKými variantami- ožadu^čme áoi avskoslezskou republiku a
celostátně Spolkovou republikuČesKOslovensKo/SRČS/.Chctme konečně

jiz Zít v pokoji,bez předsudkUjbez podezření okraoaní jeden uruneno-ale tule bez posměšku a podceňování jakousi nadřazeností
Cechu i
Moraváky u plováky!To si konečně již uvědomte!
oravskcslezskou republika nechtějí jen jacísi"samozvaní mluvčí”
jak se velmi často tímto argumentuje-ale takovou republiku chce
lic Moravy a FlezskalAÍ nikdo neargumentuje nějakým žvaněním o

Chodech v cechách,nebo Valaších na koravě-je to nesmysl!zjevím,ze
ty tito lidé chtěli nějakou samosprávu.5ína se,že na moravských
nám'-tich ~e scházejí jacísi křixlouni,Kteří žádají samosprávu
3 Oravy .. : lezská.ranové to ale je lid,Který neustalým o 0^1ováném
u výmluvami byl nucen vyjaořit sve požadavky nakonec demonstracemi,
hebruňte vzniku Spolkové republike Československo h»<awp<n; tuto
i

č obrou věc j. od poryjte »doporučujte a rycale schvalte lnic neodkládejte na nic se nevymlcuve jte,r.ekcmbinujte ,zanechte polemiky a
vymýšlení všelijakých sr^umertu,které celou záležitost jsi. oddalují
e. vnášejí craos do veřejnehc Života!/Jer. si jp-í pomeňte í.g1ik viny ne
sete zíí to,že nejste sel o pni realizovat zákon o púdiě!/Mám zátoce

. Vám pitce zaleží na klidu s spokojenosti lidu této republiky,kterou
máme všichni rádi a proto musí být i váže jednaní-korektní!
Jemi 7b let. Jsem rád, že jsme se zbavili totalitního režimu. Blaho re
publiky mě.opravdu leží na srdci, ale nelíbí se mi neochota"pražského cen
tra" ustavit moravskoslezskou republiku a celostátně Spolkovou republiku
Československo. Čechové si musí uvědomit, že republika patří všem, kteří v
ní žijí a že demokracie dává možnost lidem se svobodně vyjádřit a požado
vat volně se rozhodovat!
Vrbice, 21. dubna 1991
Václav J a n o š e k
691 09 V r b i c e č. 11

"Res publics" č.48/92
Zamyšlení k Mezinárodnímu dni students

V těchto dnech si připomínáme 50* výročí barbarského teroru naci
stu proti našim studentům. Má-li mi t to připomínání smysl, musíme se
ptát, jak nás ta dávná událnost oslovuje a jakou měrou .jsme schopni
a ochotni to oslovení pravdivě přijmout.
Terčem brutality, jež otřásla světem pohnutím a odporem,.se stali
bezbranní studenti. Mimoděk si prát o klademe otázku, jaká byla a je
naše mladá inteligence a vůbec mlfaež, jak se chovala v kritických
letech tohoto pul století.
Lrsma studentů ae začalo tenkrát odvíjet v clen naěeh-o národního
svátku, 28. října 1939, bezohlednou střelbou do pokojných průvodů v Pra
ze. Smrtelně roněn byl Jan Opletal, student Karlovy university, už téměř
před promocí. Za 14 dní svému zranění podlehl. Jeho pohřeb se stal de
monstrací národního cítění a odporu proti okupačnímu útlaku, odvetou
došlo i 7. listopadu i: uzavření všech vysokých škol v Čechách a na Mora
vě a k zostřené pereekuci. bylo zastřeleno několik představitelů vysoko
školských studentských spolků a stovky studentu byly deportovány do
koncentračních táborů.
Z minulých dějů nás oslovuje jen to, co má trvalou hodnotu. Podsta
ta onoho dramatu tkví ve statečnosti mladých studentů stát v pravdě pro
ti lži a násilí. S holýma rukama jít do ulic obsazených ozbrojenou mocí
utlačovatelů a uctít národní svátek svébytnosti^ kterou oni pošlapali;
a jít znovu clo ulic důstp^č uctít nevinnou obět hrůzcvlód,/·
Vždy je třeba dát despotům najevo, jak o nich smýšlíme a na čí
straně je pravda. Jinak jsme spoluvinni na aktech despocie - svojí
netečností Je umožňujeme. V tom vidím odkaz 17· listopadu.

Jukú to byla mládež? 0 vlastenectví no tenkrát nemluvilo, bylo
v srdcích· Vyrostlo z humanitních Masarykových ideálů tvorby demokra
tického státu, i z křeslánských tradic. Ani najkrutejší teror za šesti
leté okupace nepotlačil touhu mladých lidí po svobodě e. obnově demokra
cie. desetitisíce jich bylo v aktivním domácím odboji s každodenním
rizike.m smrti. Mnozí se nedočkali osvobození.
Jaké bylo studentstvo, když se o 30 rubů později ocitla země v dal
ší okupaci? v reformní 21 hnutí roku 1 J6i’ se emancí poválo se vsím lidem
t poručnictví nových despotů. Všichni jsme však cítili, že pod záštitou
cizích tenkú se znovu dostanou k moci restaurátoři fosilního režimu
stalinská despocie. .1 mladí - studenti i dělníci - lli opět do ulic
s holýma rukama proti octne nabitým zbraním. A opět tekla krev nevinných
Mechanismus okleštování přirozených práv člověka se dal potom do pohybu.
r^k přišel ten lednový den roku «76$, který e óděso-i obrátil pozornesl celého světa znovu k staroslavnému českému vysokému učení. Student
filosofické fakulty university karlcvy Jen lalach zvolil smrt ohněm v naději, že jeho oběl vyburcuje svědomí ustrašených a zastaví zbabělé
ustupování lil a násilí. žx:cvu byli studenti a s nimi národ v ulicích
Prahy i jiných xěsx. ’»lny studen Lekách stávek prošly Cílo’2 zemí...
lajná státní policie vě&k znala metody, jak obnovit sxmosfíru strachu.
A nyní, po dalších dvaceti letech je tu nová generace, vyrostlá
v horším Klimatu, než za vlády povolněno. Otcové teto generace prošli
traumatem okupací zmařených nadějí z roku 19óč. Unozí &s přizpůsobili
pravidlům života ve lži a svůj strach nazývali "rozuunc&tí**. Vštěpovali
svým dětem pokryteckou přetvářku, často v touze mít z nich vysokoškoláky
Motiv hmotného efektu cestou přizpůsobení Čemukoliv byl prioritní. Tak
pomohli stabilizovat klima pro zahni vání všude kolen·. ·
Teď slýcháme, žo mládež je poznamenána hrubým materialismem a
krutým cynismem, s mentalitou "užít dne", utrhnout ze života.co se dá.
Stranická prověrovací kritéria, Etranické protekcionářství i korupce to jsou mechanismy, které mnohý nadaný uchazeč o studium na vysokA.
úkole jen těžko může překonat. JJůsledky jsou nasnadě. Ptal jsem se na

2
úroveň dnešních vysokoškoláků. Odpověď: jen malé procento studuje z
touhy pc poznání, většině stačí "nějak projít". Jedna studentka'mi vloni
ŕc.'.lr·, 'e dostali cve dny volno z. přednášek a příkaz opustit ŽHlBKMst
Koleje ’.'vůl?, opravám ústředního topení, ale že všichni věaí, >e je to
proto, že nějací chuligáni chystají ve měetě demonstraci. Jakou, to už
nevedel?, ale sebejistě mě přesvědčovala, že jde opravou o chuligány.
vysvětlení, že jde o pokojné modlitební shromáždění ze propuštění
zjr-vénc člověka, z nespravedlivé internace na psychiatrii / Aug .ua vráti V,
vyslechla naprosto netečně. leptal jsem se jí m.j., jestli zná Deklara
ci li2í;:jct práv. odpověděla: "Neznám, o takové věci se tcsiari-, já
chci udělat školu!" byla ve II. ročníku pedagogické fakulty, íazj
buue ĽÍ+ rprobeci k vedení té další generece.
mL.il pocit, že duch studentů generace 17· listopadu 1939 Je dnes
silnějsi v rudách dělnické mládeže. Nu, i to je dobré. Střední a vý
chodní Lvrope se probouzí z mnohaleté agónie a v této kritické době
civí -rév“ učlnictvo vj luzné najevo, žo chce žít vu skutečně demokracii.
Vh-.’Í '. vlak, že i dnešní studentská generace se probere z letargie a
t ’o.p hlejpt ocpověai k otázkám o tvorbě zdravé Lidské společnosti jak přísluěí jejímu stavu a povolaní. Tu & tam už i na fakultách svítí.
V-;dyt jitru v naší zemi už na sebe nemůže* nechat dlouho č^k-at.
Přeji našim studentům dobrou mysl .nejen ke zkouškám, ale i
k zamyšlení nad vnitrní hoonotou Mezinárodního dne ctUuentstvs.
Nový Jičín 19· 11· 19b9

ING. BOHUMÍR KUBA

Výborný samizdat vycházející na Moravě měl. tu zvláštnost
že vydavatelé svá jména i adresu uveřejnili. Tuto malič
kost si dovolili z vydavatelů samizdatu jen málokteří a
z těch většina až v roce 1989. Klobouk dolů!
V.II.

Sick of Sikhs
Zle ze Sikhů
Je mi zle
ze Sikhů
Sikhove to přehánějí
Sikhove to přehánějí

i Sikhove náboženská sekta
usilující o odtržení

Pandžábu
cd Indie__J;r -Nm
--

Zabili Ahmeda
a. jeho ženu
Zabili Ghandiovou
bouchačkou
Zatracení Sikhove

Pozvedneme zbraně
proti Slibům
pozvedněme zbraně
proti Sikhům
pěkně jim to natřen
Sikhovcům

