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Konečně po gesti letech vyhrála Mirka Filipová autorský
spor s Jiřím Černým. Formální ping-pong a masívní tlak ze
strany nejsvětejsich známostí J.Č. konal své: prošlo to
všemi druhy soudů - obvodního, městského i Vrchního a nako
nec» když už byl výsledek pravomocný, napsal J.C. stížnost
na Ustavní soud proti porušení svých lidských práv!! Jak ří
kal už Bismarck: Všechny historické události se zákonitě
opakují - poprvé jako tragedie, podruhé jako fraška.•.Vše
chno bylo na základě nezvratných důkazů, včetně znaleckého
posudku, rozhodnuto podle práva. J.C. a Panton mají zapla
tit! a uveřejnit omluvu v novinách a televizi. Do nedávná
se z toho ještě nic nestálo. Jinak do boje nastoupili jeho
;poslušní kamarádi a jak v televizi, tak v rozhlase a v no
vinách ho začali vynášet do nebes a Mirku Filipovou ostou
zet hlava nehlava. Ano, "všechno je, jak má být, kdyby to
by,lo jinak, tak by mne to spletlo", jak říkával jeden zná
mým. Na druhé straně se však může radovat ten "neznámý pachaUvnitř čísla: -tel"-»—který Mirku brutálně1 zmlátil a dnes má vystaráno. Samet
1. Těsně před volbami
tu černou díru s černým svědovzniká nová pravico- mim řádně a černě zaretušoval.H
vá strana "Pravý blok”.
2. Přihláška do politické^strany "Pravý blok".
3. Jan P 1 a ch e t k a: Část rozhovoru s Jiřím Černým.
4. Mirka Filipová: "Dopis ministru spravedlnosti!
5. Marie Rút Křížková: Soud rozhodl ve prospěch Filipové
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ROZHOVOR
■ Potřeboval jste někdy po
vzbuzení?
Poměrné často po pořadu děkuju lidem nejen za to, že přišli
a že se jejich zásluhou můžu ži
vit tim, co mě baví, ale i za to,
že mě dostali z nějaké krize. Ne
dávno především v souvislosti
s prohraným soudem, který se
vlekl šest a půl roku.

■ Jak snášíte verdikt, podle
kterého musíte vedle peněž
ní satisfakce dopřát své býva
lé ženě - coby spoluautorce
knihy Hvězdy tehdejších hit
parád - i omluvu v tisku?
Vnímám rozsudek jako hlubo
kou knvdu. V doslovu ke knize
jsem Mirce Filipové poděkoval
za stylistickou a překladatel
skou pomoc a jsem přesvědčen,
že tím jsem přesně vyjádřil Její
podíl. Kromě toho jsem věděl,
že moje bývalá žena by nedala
souhlas k vydání té knížky, pro
tože - jak řekla i před soudem ji považuje za zbytečnou. Ten,
kdo někdy napsal knížku a ne
mohl ji dlouho vydat, se snad
vžije do mých pocitů.
Později žalující strana chtěla,
aby knížka vyšla znovu, ve stej
ném nákladu a zároveň pod je
jím jménem, což nechtělo nakla
datelství a už ani já. Došlo tedy
na peníze a omluvu v novinách.
Cítím to ale hlavně jako debakl
našeho vztahu. Málo platné byli jsme spolu čtrnáct let
a jestliže u soudu jeden tvrdí,
že v té knížce není jediná věta,
kterou by nenapsal on, a dru
hý, Mirka, že jsme každou ka
pitolu napsali každý zvlášť
a pak jsme lepší znění zařadili
do knížky - tak prostě jeden
z nás lže takovým způsobem,
že je to u lidí, kteří spolu měli
leccos společného, smutné.

■ Jste s rozsudkem smířen?
To nebudu asi nikdy. Smířil
jsem se s tím ledajako se zkouš
kou. I když vím. co dnes vím,
i když jsem musel zaplatit hroz
né peníze a navíc ta ostuda, pro
tože šest let vycházely články
ani ne o knize, jako o tom, jaká
jsem mrcha. Přes to všechno
bych nejednal ohledně té knížky
jinak. Rozsudek a průběh sou
du mi ovšem velice znesnadňují
vztah k naší justici. Je hrozné
být odsouzen v režimu, který
jsem si celý život přál.

■ Co považujete za nejtěžší
kalibr v kritikově výzbroji?
Nezájem. Když o něčem vůbec
nenapíše.
STRANA 30

■ Myslíte, že jste svou prací
někomu pomohl?
Někteří muzikanti mi to dali na
jevo. A v dobách Houpačky bylo
očividné, že jsme zařazením
amatérské nahrávky jejím auto
rům určité pomohli. Houpačku
poslouchala celá republika.
Pokud jde o publikum, tak ze
jména ve vysokoškolských klu
bech. kam jsem jezdil pravidel
ně, občas důvěra ke mně pře
růstala důvěru v kritika. Nejed
nou se na mé obraceli s problé
my, které se obvykle řeší spíše

s rodiči. Za totality se mě třeba
mnohokrát ptali, Jestli se mají
dát do svazu mládeže či do stra
ny. když Jejich názor je opačný.

■ Co jste radil?
Říkal Jsem jim. že když tam
vstoupí, budou mít cestu snad
nější. ale ztratí spoustu času
schůzováním, a navíc je bude
hryzat svědomí. Nikdy jsem ne
tvrdil: Já bych udělal tohle. Ně
kteří se rovnou ptali, jak by se
měli vymluvit. Radil jsem jim
totéž, co své ženě Jitce - aby
řekli, že mají strašně žárlivého
muže, který je chce doma, a po
dezříval by Je, kdovíco tam s tě
mi komunisty nedělají, a že si
kvůli tomu nenechají rozvrátit
manželství. Účinkovalo to: před

tím othellovským argumentem
straničtí náhončí couvali. Proto
jsem na něj patřičně pyšný.

■ Kolikrát jste byl za Antidiskotéky udán?
Asi mockrát, protože jsem čas
to hrál Kryla a další exilové mu
zikanty, nebo Kubišovou, ale
v Bartolomějské jsem nikdy ne
byl kvůli tomu. Koncem osmde
sátých let jsem dokonce na ob
jednávku samotných pořadate
lů připravoval celé pořady vě
nované takovým písničkářům
a k mému překvapení z toho
nic nebylo. I v roce 1977, kdy
jsem měl devítiměsíčm distanc,
se našli organizátoři, kteří mě
nechali dělat, přestože to měli
telefonicky zakázané. Řekli, že

to chtějí písemně. A takové věci
se písemné nedávaly.

■ Vybavujete si nejhorší po
rážku?
Ten soud je velká prohra. Sa
mozřejmě i krach prvního man
želství ve dvaasedmdesátém.
A související pokus o sebevraž
du. Dodnes se za tu slabost sty
dím. Kvůli sobě. Kvůli mamin
ce. které bude dvaadevadesát.

■ Působíte dojmem nezdolné
osobnosti, a přitom vás tolik

poznamenal rozpad prvního
manželství?
Pro mě je v každém vztahu pod
statné neublížit. A já věděl; že
zatraceně ubližuju. když žádám
o rozvod. Myslím, že zvládám
stavy nepřízně, že jsem dobrý
pacient a tak. Ale to, když něko
mu ubližuju nebo když to k to
mu spěje, prožívám zle. To byl
také případ mého šéfredaktorování v Rocku & Popu, kdy jsem
musel propouštět lidi. Proti to
mu byly všechny potíže s estébáky opravdu legrace.

■ V listopadu 1989 jste pra
coval od začátku v ústředí
Občanského fóra. Proč jste se
pak stáhl z politiky, proč jste
nevzal nějakou funkci?
Důvodů je víc, ale ten hlavní
spočíval v soudu o knížku, kte
rý už tehdy běžel. Bylo mi jas
né, že dokud neskončí, nemo
hu se ucházet o nějaký vý
znamnější post. Čímž to skon
čilo jednou provždy. Na jednu
stranu je mi to trošku lito, na
druhou jsem rád, že to osud za
mě rozhodl, protože novinařinu
umím lip.

■ Jak jste byl vlastně za soci
alismu zaměstnán?
Nejdřív jsem fungoval normálně
pod Pražským kulturním stře
diskem. Po zákazu v sedmasedmdesátém mi doktor Straka
z ministerstva kultury poradil,
že na to, co dělám, se dá použít
vyhláška o odměňování osob
ností kulturního, sportovního
a politického života za netypic
ké akce. Tak jsem mohl dostá
vat honorář až do výše čtyř set
korun, což tenkrát nebylo málo.

■ Proč jste nesměl na gymná
zium?
Rodiče byli národní socialisté,
sokolové, v tom jsem byl vycho
váván. Bavila mě historie, milo
val jsem legendy o Masarykovi,
legiích... Chodil jsem do skautu,
do Ymky, prolezl jsem různé
mládežnické organizace. Bylo mi
něco přes dvanáct, když se
u nás ve škole zakládal Pionýr,
tak jsem do něj vstoupil. Začal
jsem chodit na schůze, a to byl
začátek konce. Příšerně mě to
nudilo a když tam pak někdo
přednesl, že by bylo dobré, kdy
bychom se stali jednou z repub
lik Sovětského svazu, tak mi
hystericky vhrkly slzy do očí
a odešel jsem. A protože jsem byl
dost silný element, tak mí kama
rádi taky přestali do Pionýra
chodit a nakonec se pionýrská

organizace v naší třídě rozpadla.
Pokusili se to založit znovu. Ře
ditelka Karabáčková šla mezi la
vicemi a ukazovala: Tý, ty. ty...
U mě se zarazila a zeptala se:
A co pan Černý? Já jsem se šíle
ně lekl a současně jsem si uvě
domil, že jsem asi něco trochu ji
ného, když mi říká 'pane'. Nade
chl jsem se a řekl: Pan Cemý ne.

•

Text:
JAN PLACHETKA
Foto:
MAFA - JIŘÍ TUREK
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Ve dnech “vítězné
ho února“ slavil dvanácté naro
zeniny a psal si politický deník,
který mu pak maminka v oba. vách před domovní prohlídkou
spálila.
Ve čtrnácti byl druhý na mistrov
ství republiky v lukostřelbě
a v šestnácti odtelefonoval do
novin svou první, sportovní zprá

vu.
Po stavební průmyslovce vystu
doval novinařinu a tři roky psal
o sportu.
V pětadvaceti nastoupil do kul
turní rubriky Mladého světa, ale
o čtyři roky později byl vyhozen,
když na besedě se čtenáři neza
ujal patřičné stanovisko k od
souzení karikaturisty Liďáka za
znevážení státního znaku spá
chané záměnou lva za Švejka.

Ve třiceti, v roce 1966, vydal
průkopnickou knihu Zpěváci bez
konzervatoře a s tehdejší man
želkou Mirkou neméně záslužný
Poplach kolem Beatles.
Od prosince 1964 připravoval se
svou ženou pro rozhlas průkop
nický písničkový pořad Dvanáct
na houpačce. Labutí písní se mu
stalo neschválené zařazení protestsongu “Běž domů, Ivane“
v březnu 1969.
Téhož roku ještě vyšly Hvězdy
světových mikrofonů. Volné po
kračování této knihy, Hvězdy
tehdejších hitparád, se na pul
tech objevilo až s mnohaletým
zpožděním, v roce 1989. a při
vedlo Jiřího Černého před soud.
V listopadu 1989 mimo jiné mo
deroval statisícové tábory lidu
v Praze.
Od roku 1971 objíždí republiku
s klubovými Antidiskotékami
(nebo také Rockováním či Deska
mi načerno), kterých uvedl už na
dva a půl tisíce. Píše také recen
ze a průvodní texty k deskám.
Je jedním z nejrespektovanějších
hudebních publicistů.

Absolutní ukřivděnost relativních hvězd

ně bál, ale ve své většině nepáchal aktiv
ní podrazy, což se vůbec nedá říct o mno
žině populárních umělců. Národ dále ne
ní blb a ví, že Martě Kubišové nezakáza
la zpívat Helena Vondráčková. Stejně
dobře ovšem ví, že v době, kdy paní
Marta byla k nemalé radosti slabších
konkurentek tehdejším ředitelem Pragokonccrtu Karlem Spurným a jeho faleš
nými pomosnímky ze dne na den smete
na ze scény, kdy díky honu, který na ni
komunisté uspořádali, nejen přišla o dí
tě, ale dvakrát klinicky zemřela, i pozdě
ji kdy se špatně živila nekvalifikovanou
prací, a ještě později, kdy se stala mluv
čí Charty 77 a pravidelně ji eskortovali
k výslechům na StB, její kolegové ji pře
stali znát. Ne dosti na tom: svými podpi
sy Anticharty a uvědomělými žvásty do

□

. ncjrúznčjších mikrofonů tu štvanici na ni
aktivně podpořili. Jenom někteří se za to
dnes stydí.
Marta Kubišová nikomu nic nevyčíta
la a byla dokonce ochotna si dnes se Zla
tými kůzlaty Vondráčkovou a Neckářcm
znovu stoupnout na společná prkna. Ta
ké nikdo jiný bývalým hvězdám partaj
ních dýchánků nezkřivil jediný vlás.k,
ani nezpochybnil jejich nahospodařené
sociální jistoty. Jiří Černý svou nadby
tečnou obhajobou jenom rozhrabává sta
ré svinstvo, aby se pak mohl tvářit, zeje
uklízí. Proč asi?
Při listopadovém vysílání jsme se před
obrazovkou sázeli, jestli Cemý v prosin
covém Okénku vyzdvihne Ladislava Staidla. Vsadil jsem „ne“ a prohrál stovku.
Marek Erben

Viktorka" Jiřího Černého na jedné z listopadových tribun převratného pod

zimu 1989.

Foto Petr Mazance

Před šesti lety mírně rozčeřila hladinu novinářského světa aféra, v jejíž
spravedlivý konec asi nikdo nedoufal. V Lidové demokracii, Respektu a Re
portéru jste se mohli dočíst, že věhlasný hudební kritik Jiří Černý „uveřej
nil před listopadem 1989 pouze pod svým jménem a se změněným názvem
Hvězdy tehdejších hitparád knihu, jejíž spoluautorkou je publicistka Miro
slava Filipová a jejíž původní název byl Hvězdy světových mikrofonů IP.
Předchozí věta je v uvozovkách proto, Že se jedná o text,.který - vedle pří
slušných soudních poplatků - určil Jiřímu Černému co veřejné hlavy - po
pelem - posypání Městský soud v Praze. Co to znamená? Tolik, že J. Černý,
po listopadu velmi ambiciózně vystupující a zástupy milovníků rocku ctěný

Pekračsrájtí ’

_____ Kulturní marginálie 2/96

O programu ostravské redakce České televize DÜM PLNÝ PÍSNIČEKi Iclu poznat jak živou podobu amcrické(Karel Spurný - Ondřej Suchý) by nebylo proč psát. Vyhověl nostalgii senio• ho improvizačního jazz-tapu v podání
rů po šlágrech jejich mladosti a celý rok měsíčně prezentoval skladby 50. a 60.. Druinmin'Two Deep, tak tu filmovou
let nahrávkami mladých hlasů vpravených playbackovým zázrakem do) v muzikálových produkcích (tzv. Broamortizovaných již hrdel. Bez řiďounkého komentáře Ondřeje Suchého, kte■ adway-tap), kde samozřejmě Gregory
rý se po oslích můstcích horkou jehlou bezradně prostehoval až k žížalámi Hines, Savion Glover, Tedy Lovy, Jirnz Guinnessovy knihy rekordů, by se divák obešel. OKÉNKO HUDEBNÍHO1 my Slydc a jiní a jiní (když už nebudu
PUBLICISTY JIŘÍHO ČERNÉHO - to je, oč tu běží a co jsme sledovali s ně argumentovat retrofihny s Astairem,
kolika přáteli z divadelní branže.
Kellym aj. či vynalézavými talenty typu
Rozvalen v křesle sděluje pololcžící ní: na zneužívání obrazovky známými Herbina Van Caysccla nebo Diany Waldvoumetrový muž divákům veřejnopráv známých nemá veTký vliv.
kcrové) nejenže dokonale zvládají obč
Svoje Okénko otevírá Jiří Černý citací zmíněné formy, ale doslova ohromují
ní televize, kteří si za (o platí, jeden ne
smysl za druhým a očividně si toho není klasika - sebe sama, potom zmíní slavné svou všestranností: jsou skvělými taneč
vědom. Dlouholetý rozlet ve sféře pop jméno a podsune mu souhlas se svým ná níky, akrobaty, herci, zpěváky a v mno
music vykonal své: odborně neargumen hledem (tentokrát na Helenu Vondráčko ha případech i hudebníky.
Na muzikálových jevištích celého svě
tuje, bohorovně tvrdí. Co na tom,.že si tak vou), vzápětí se dovíme, že klasikova pa
počíná v oblastech, v nichž se nevyzná. ní matka byla živnostnicí a vlastnila kdy ta se pohybují stovky, nc-li tisíce podob
Suverenita je na programu dne, nelze se si Salon Černá, kterýžto fakt má ně disponovaných uměleckých osobnos
mu divil. Komu se naopak divit lze, je demonstroval autorovu kvalifikaci pro tí, které dřou od rána do večera, aby se
Česká televize.
následující tvrzení: „Helena kráčí vždy tam udržely třeba jen ve sboru. Nikdo
Milovníci a znalci operního zpěvu si před veškerou módou a jc u nás nejlépe z nich by se neodvážil ani jen pomyslet
i po třech letech vyprávějí o slavném lap- oblékanou zpěvačkou, respektive vůbec na to, žc „umí prostě všechno“ - jak se
su hudební redakce CST, která komento nejlépe oblékanou ženou v celé České re bezbranným divákům českého masového
vání přímého přenosu koncertu Luciana publice." („Všech dob!“ - glosuje pří média pokouší o Heleně Vondráčkové
Pavarottiho z londýnského Hyde Parku tomná módní návrhářka a odchází na namluvit Jiří Černý. Jeho závěrečná vize,
nepochopitelně svěřila právě Jiřímu Čer vzduch. Ostatním teprve začíná dochá žc tato zpěvačka „za dvacet let bude zpí
nému. Ten pak k všeobecnému zděšení zet, žc to Jiří Černý myslí vážně). „Hele vat tak výbomějako dnes" váží stejně, ja
předvedl cosi na pomezí fotbalové repor na Vondráčková hraje fantasticky na bu ko když lu o Pavlíně Filipovské řekl, žc
táže a rockového klipu. - V dalším přípa ben a na bonga! Výtečně stepuje! Jc po „má mandl a jc k zulíbání“.
Závěr Černého vystoupení tradičně
dě se za tohoto publicistu, který se při hybově, pěvecky i herecky perfektně
svém vystoupení v pořadu M-Session po vybavena pro muzikál! Umí prostě patří morálce. Tentokrát pokárá poslu- ’
koušel ovlivnit a přejímal soudní rozhod všechno - už se nemusí vůbec nic učil!“ .i chače, žc „mají Heleně za zlé lu věc
nutí ve věci autorského sporu vedeného (Přítomní umělci se plácají do stehen). ' s Martou Kubišovou", a vysvětlí, žc „za
proti němu, musela televize ústy hlasate „Okamžitě může být obsazována do dal ten zákaz přece mohla asi jako vy nebo já
le Jana Pokorného v ncjslcdovančjšírn ších rolí!“ (Konečně nám svítá).
- kromě těch pár hrdinných cli artistů jsme
(nejdražším) večerním čase dokonce
Po létech informační karantény, kdy na tom všichni stejně...“
Všichni ne. A Jiří Černý není první,
omlouvat.
tady mohl pomalu kdokoli komukoli na
Ujiš(uje-li ředitel České televize Ivo mluvit cokoli, se pro českého diváka kdo se pokouší tahat národ do žumpy,
Mathé při každé příležitosti diváky, jak otevřela i světová taneční scéna a on která v těchto případech bývá nazývána
mu na nich záleží, zbývá jediné vysvětle mohl vedle klasického a moderního ba- společnou lodí. Národ se, pravda, pasiv

Chíčl jsíc ío honKréínč,
pane »ministře spravedlnosti«!
Nevím, jestli ministr spravedlnosti Novák řekl o umučeném Pavlu
Wonkovi to, co řada lidí slyšela na vlastní uši, ale na základě své zku
šenosti s jinými jeho tvrzeními si o lom mohu něco pomyslel. V tele
vizní Debatě na téma soudů a bezpečnosti nejprve sám sobe radostně
pochválil za dobrou práci a pak sdělil národu:
1) Rehabilitace jsou dořešené. 2) Soudní případy byly u nás loni uza
vřeny v průměru za pět měsíců, letos dokonce za tři. 3) O korupci u soudu
mu není nic známo, pan Baltčk by musel mluvit konkrétně. 4)'Staré
. struktury jsou ze soudnictví vymýcené.
Ad 1) Chartu 77 jsem podcpsala v první skupině, v prosinci roku
1976. Díky špatně formulovanému zákonu do této chvíle rehabilitaci
vyřízenu nemám. Městský soud mé odvolání zamítl, sociální ministr na
můj dopis slůvkem nereagoval, kancelář bývalého spolubojovníka Havla
mi doporučila, abych si zažádala o sociální podporu(!).
Ad 2) Vzhledem k uváděnému „průměru“ musí existoval causy trvající
i s odvoláním ledva pár minul, ncbofsoudní pře, v níž jsem publicistu
Jiřího Černého žalovala pro autorský podvod, je uměle protahována již
šeslýf!) rok. Nemůže tu být třeba tím (Ad 3), že pan prezident v.Hovorcch z Lán vyprávěl, jako chodil s Jirkou Černým do tanečních, nebo
tím, že právní zástupkyní žalovaného je čirou náhodou manželka JUDr.
Martina Slumpfa - poradce ministra vnitra Jana Rumla?
Ad 4) Jiří Černý mi ukradl knihu ještě za komunistů, a tehdy jsem to
i zažalovala. Pro JUDr. Šrámka u odvolacího soudu jsem byla předem
diskvalifikovaná. Ze dne na den zrušil předběžné opatření a kniha Hvězdy
tehdejších hitparád vyšla pod jménem zloděje. Po revoluci JUDr. Srámkovi případ vzali a u soudu I. stupně byla věc na základě důkazů roz
hodnuta v můj prospěch (viz ČD 10. 6. 1992). Žalovaný se odvolal,
a hle: JUDr. Šrámek opět na svém místě. Patrně proto, aby tuto totalitní
causu rozhodl opačně než tenkrát... A lak to tam leží.
Novinář Vlastimil Ježek upozornil na vzniklou situaci předsedu Měst
ského soudu v Praze. Deset dní nato jsem našla ve schránce úmrtní oznáme
ní na své jméno. Když mi před pěti lety anonym v telefonu vyhrožo
val, že ncstáhnu-li tuto žalobu, budu přizabita, nevěřila jsem mu.
Udělala jsem chybu - přerazil mi páteř. Kriminálka nic nevyšctřila ten
krát ani teď, já se lečím dodnes. Uklidňuje mě ovšem sdělení ministra
spravedlnosti z nedělní Debaty, že se soudy a s kriminalitou je to u nás stá
le lepši, stejně jako názor ministra vnitra, že „Česká republika není stá
tem, ve kterém by bylo nebezpečné pobývat“.'
.

Miroslava Filipová, absolutně nezávislá invalidní osoba, Praha

’

muž prostě a jednoduše využil politické situace v níž - na rozdíl od své bý
valé manželky a spoluautorky směl veřejně publikovat. Kniha Hvězdy teh
dejších hitparád totiž byla do Pardonu zadána v roce 1985, to jest v době,
kdy Mirka Filipová (dříve Černá) jakožto signatářka základního dokumen
tu Charty 77 nejen nemohla zveřejnit pravdu, ale ani se jí domoci soudní
cestou. Platnost rozsudku je založena na nezpochybnitelném znaleckém po
sudku rukopisu, který provedl známý dr. E. Macek z Ústavu pro českou a svě-

osobně příliš dobře neznal, zato si vzpomněl,
že archívními materiály prokazatelně společ
ný hudební pořad manželů Černých Houpač
ka Československého rozhlasu konce šede
sátých let se jmenoval Houpačka Jiřího Čer
ného, se kterým neměla Filipová nic společ
ného. Skutečnost, že do tohoto pořadu při
pravovala Filipová rozhovor - mimo jiné s vycházející hvězdou Karlem Krylem, vy
světlit nedokázal. Ještě pozoruhodnějším ty
pem ztráty paměti trpěl u soudu tehdejší šéf
redaktor Melodie Tůma, který svou původní
výpověď po konfrontaci se svým vlastním
článkem z konce šedesátých let do protokolu
odvolal, aby vybruslil z nebezpečí obvinění
z křivého svědectví.
Tenký led obhajoby pomáhají prolamo
vat i články z dvacet let starých novin
a časopisů, na které by u předlistopado
vého soudu pravděpodobně vůbec nedo
šlo. V roce 1969 Jiří Černý v rozhovoru
s Rudolfem Křesťanem kupříkladu uvá
dí: „Všechny knížky jsme dělali spolu.
Dělá se nám spolu dobře. Hodně jsme se
jeden od druhého naučili. Teď píšeme
dvoudílnou knihu Hvězdy světových mik
rofonů. Ze všech našich knih je tahle po
slední nejpracnější. Přímo na ní děláme
už dva roky, ale je neodmyslitelná od na
šeho katalogu zpěváků, na kterém děláme
už Šest let.“ Tentýž Jiří Černý uvedl do
soudního protokolu o dvacet let později
toto: „Já jsem psal knihy a žalobkyně
vedla domácnost.“
Šest let se vlekoucí soudní spor skončil.
Příznačné je. že žalované strany s naplně
ním rozsudku nespěchají. Rozsudek sám
však považuji z obecného hlediska za věc
podružnou. Soudy tohoto typu totiž nikdy
nevyřeší morální stránku věci, neudělají
z trpaslíků obry. I kdyby Černý pro knihy
z konce šedesátých let udělal víc než Filipo
vá (jeho původní tvrzení o nulovém podílu
své tehdejší manželky soud jasně vyvrátil),
neměl se v roce I9S9 obrátit k vlastním ve
řejným prohlášením z konce let šedesátých
zády. Jeho slovům budu díky tomuto soudu
už sotva kdy věřit. VLASTIMIL JEŽEK

I

í

Marně. Proč? Jiří Černý je přece známý
a uznávaný publicista, i když úřady spíše tr
pěný než milovaný, zatímco Filipová je pro
předlistopadový režim člověkem třetí kate
gorie; jako signatářka Charty 77 nemá u pří
padného soudu mnoho šancí. Filipová je ale
tvrdohlavá a s pomocí výborné advokátky
JUDr. Peřinové podává na Jiřího Černého
a vydavatelství Panton druhého května 1989
žalobu doplněnou o návrh na vydání před
běžného opatření, kterým by se již vytištěná
publikace s upraveným obsahem a pozměně
ným názvem (na Hvězdy tehdejších hitpa
rád) zakázala prodávat až do soudního roz
hodnutí o autorství. Soud skutečně předběž
né opatření vydává, městský soud je však,
ještě před listopadem 1989. obratem ruší.
JUDr. Ladislav Šrámek rozhodnutí městské
ho soudu zdůvodnil mimo jiné takto: Před
běžným opatřením by bylo porušeno autor
ské právo J. Černého, ..které ani sama žalob
kyně nepopírá“...
Hvězdy světových mikrofonů II autor
ské dvojice Černých alias Hvězdy tehdej
ších hitparád Jiřího Černého jdou do
prodeje. Černý inkasuje něco přes sto ti
síc, soud o autorská práva pokračuje. Pak
však přichází něco, s čím aktéři soudního
sporu rozhodně nemohli počítat. Listopad
1989. Jiří Černý z balkónů skloňuje mo
rálku ve všech pádech, Miroslava Filipo
vá ho nevěřícně sleduje v televizi se sád
rovým krunýřem kolem krku. Kdosi jí
nejdříve vyhrožoval zabitím, nestáhne-li
žalobu, což neudělala, a kdosi ji krátce na
to skutečně téměř zabil. Policie útočníka
či útočníky nikdy nedopadla. ..Již nikdy
nebudeme lhát!“, hřímá Černý na Vác
lavském náměstí. Soudní spor je vzhle
dem ke špatnému zdravotnímu stavu Fili
pové odročen na neurčito. Až v květnu
1990 lékaři povolují Filipové účast
v soudní síni. V soudním sporu nastává
vleklé období svědků obhajoby s pozoru
hodně špatnou pamětí.
Karel Kryl (jehož v tehdejší ČSFR obchod
ně zastupovali obhájci Jiřího Černého) man
žele Černých v době vzniku sporné knihy

D ekoačoaí

Hvězdy hitparád, mikrofonů a balkónů
,,Hudební publicista Jiří Černý, dříve
předseda správní rady akciové společ
nosti Rock a pop, nyní stály spolupracov
ník soukromé rozhlasové stanice Echo
(ukončila činnost 31. 7. 1995 - pozn.
aut.), oznamuje svým čtenářům, že před
listopadem 1989 uveřejnil pouze pod
svým jménem a se změněným názvem
Hvězdy tehdejších hitparád - knihu, jejíž
spoluautorkou je publicistka .Miroslava
Filipová, dříve Černá, a jejíž původní ná
zev byl Hvězdy světových mikrofonů II.
Panton, s r. o., jako právní nástupce Pon
tonu - vydavatelství Českého hudebního
fondu, který knihu Hvězdy tehdejších
hitparád v roce 1989 vydal, se k tomuto
oznámení připojuje a omlouvá se spoluautorce i čtenářům.“
Tímto rozsudkem (samozřejmé finanční
vyrovnání ponechávám stranou) Městský
soud v Praze devátého června roku 1995 de
finitivně ukončil šest let trvající soudní spor
bývalých manželů Černých o autorství knihy
Hvězdy tehdejších hitparád. Podle rozsudku,
proti kterému již není odvolání přípustné,
měli hudební publicista Jiří Černý a společ
nost Panton zveřejnit text s omluvou M. Filipové-Černé formou placeného inzerátu v tý
deníku Nové knihy, v časopisu Melodie a na
redakční stránce čtvrtečního vydání Mladé
fronty Dnes. Ačkoliv od vydání rozsudku
uplynulo půl roku, nezachytil jsem ve jme
novaných médiích ani zmínku. Trapné
a smutné, napsal kdysi o tomto soudním spo
ru Klement Lukeš. Trapné a smutné...
Celý případ začal na podzim roku 1988.
Tehdy bývalá novinářka, te.xtařka ostrav
ské skupiny Flamingo a signatářka Char
ty 77 - tou dobou uklízečka v invalidním
.ůchodu - Miroslava Filipová náhodně
zjistila, že tiskárna v Českém Těšíně tisk
ne knihu o populární hudbě, kterou prý
napsal publicista Jiří Černý. To Mirku zaužilo. Vzpomněla si totiž na společné au■ rské dílo někdejších manželu Černých
Hvězdy světových mikrofonů II, které ko
munistický režim nedovolil vydat.
Šest měsíců se Filipová snaží o dohodu.

tovou literaturu AVČR. Etické zhodnocení tohoto pádu modly z (hlměnýcl
nohou nechť si dovodí každý sám. Pro ilustraci dodejme, že odsouzel
J. Černý rozhodnutí soudu ignoruje, takže na něj byla podána další žalob
pro změnu o výkon rozsudku. Připomíná to (asi ne zcela náhodou) jedí
velmi lidové rčení o šlápnutí a následném rozmazání exkrementu.
Sobota 3. února 1996
Petr ŽANTOVS1

Jiří Černý a Panton se mají veřejně omluvit za autorský podvod

Soud rozhodl ve prospěch M. Filipové
„Hudební publicista Jiří Černý, dříve předseda
správní rady akciové společnosti HOCK a 1’01’ a stá
lý spolupracovník soukromé rozhlasové stanice RA
DIO ECHO, oznamuje svým čtenářům a poslucha
čům, že před listopadem 1989 uveřejnil pouze pod
svým jménem a se změněným názvem HVĚZDY
TEHDEJŠÍCH HITPARÁD knihu, jejíž spoluautorkou je publicistka Miroslava Filipová a jejíž původ
ní název byl HVĚZDY SVĚTOVÝCH MIKROFONŮ II.
- 1’ANTON, s. r. o., jako právní nástupce Pantonu
ČHV, který knilui vydal, se k tomuto oznámení při
pojuje a omlouvá sespoluaulorce i čtenářům.“ (Text
soudem nařízené tiskové omluvy.)
Konečně ledy po šestiletém (!) řízení Městský
soud v Praze definitivně rozhodl causu bývalých spo
luautorů a moderátorů kdysi slavné rozhlasové Hou
pačky, a to tak, že potvrdil rozsudek soudu I. stup
ně z roku 1992(1) a určil, že M. Filipová je spoluaulorkou knížky, kterou J. Černý na základě pod
vodného smluvního prohlášení o svém výhradním
autorství zadal v roce 1985 k vydání v Panlonu. Vy
užil tak tehdejšího bezprávního postavení M. Fili
pové, která se jako signatářka základního doku
mentu Charty 77 prakticky nemohla bránil, i když
se o to pokusila.

Soud pak mohl pokračovat až půl roku po re
voluci, neboť na podzim 1989 dosud nezjištěný
pachatel po předchozích anonymních telefonic
kých žádostech o stažení žaloby v této věci si na
M. Filipovou počkal před domem, kde bydlí již
30 let, zbil ji do bezvědomí a způsobil jí tčžké
zranění hlavy a páteře.

ve společném díle je způsob psaní M. Filipové
dále na základě řady svědectví (mj.tří tehdej
ších nakladatelských redaktorů) a platné auto
rské smlouvy z roku 19G7, tříčlenný městský od
volací senát zhodnotil tvrzení Jiřího Černého
(mimochodem zcela opačná než jeho tvrzení
v tisku šedesátých let) jako účelová a autorství
Miroslavy Filipové vyhlásil za nezvratně proká
zané.
Neznámý pachatel ji zbil do
Oba odsouzení musí zaplatit veškeré soudní
bezvědomí a způsobil těžké zranění
výlohy, spoluaútorce pak- polovinu honoráře,
morální odškodnění, úroky a v určených sdělo
hlavy a páteře
vacích prostředcích na vlastní náklady formou
reklamy zveřejnit povinný text omluvy. 1’anton
Ponton i Jiří Černý (jehož právními zástupci i Jiří Černý poslední rozhodnutí soudu, proti ně
byli JUDr. Mariin Stumpf - současný právní po muž již není odvolání ani dovolání přípustné, půl
radce ministra vnitra - a jeho manželka) uměle roku ignorují,'takže advokátka žalobkyně JUDr.
protahovali soudní řízení lak dlouho, dokud do Olga Peřinová byla nucena podat žalobu o výkon
jednání nevstoupil Vrchní soud; poté na zákla rozsudku.
dě dochovaného rukopisu původní knihy,
Jednání občanských senátů státní zástupce
znaleckého posudku dnes již legendárního nedozoruje. Nicméně zneužití autorského práva
dr. Emanuela Macka z Ústavu pro českou a svě je trestný čin se. sazbou od dvou do pěti let vě
tovou literaturu Akademie věd ČR (jurisdikce zení. Záleží pouze, na žalující straně, jestli podá
ve vančurovských procesech), který dokonce do či nepodá trestní oznámení.____
. _
Marie'Rút KNÍŽKOVÁ.
šel k závěru, že „určujícím stylotvorným tlakem“

Pravý
SABĚZBSXA 13
120 00 PBABA2

Neočekávejte od nás plane a neuskutečnitelné sliby - těmi
budete zahrnuti v dostatečné míře ostatními politickými stranami.
Naše prosté, lehce dosažitelné cíle vycházejí z reality
současnosti, v níž doposud morálka a právo nenalezly své místo.
Nápravu spatřujeme v zásadních přeměnách současné tržní
společnosti na společnost vnímající evropské kulturní a duchovní
hodnoty, odvíjející se od tisíciletých tradic české státnosti.
Neprávní a totalitní předlistopadový systém, založený na
represi a demoralizaci společnosti, se přeměnil na stejně, ne-li
více nebezpečný systém spotřební, stavící v žebříčku hodnot
občana s jeho nezadatelnými právy, až za finanční prostředky
a majetek, bez ohledu na jejich původ a způsob získání.
Neuznáme žádnou tlustou či tenkou čáru za minulostí, dokud
nedojde k důstojné nápravě majetkových a morálních křivd.
Nadále se těchto křivd beztrestně dopouští pod rouškou vše
zamlžujícího sametu nezměněné zločinné uskupení, rozkrádající
opakovaně vše, co již kdysi v rámci třídního boje ukradlo.
Sponzorská snídaně v trávě
Pravý blok pořádá na Žofíně dne 20. dubna od 9 hodin,
nedaleko místa sponzorské večeře ODS, neméně okázalou snídani.
Postrádat budete strojené úsměvy a vybrané lahůdky, místo
nich naleznete tradiční česká pohoštění a potřebný vtip a humor.
Pro návštěvníky budou připraveny lákavé soutěže - například:
rána obuškem do příslušníka LM, přetahování silných levičáků
s neméně silnými pravičáky o "tlustou čáru za minulostí" a pod..
Přitažlivou bude nesporně i dražba stále aktuálních relikvií
nepříliš vzdálené minulostí zasahujících doposud naší přítomnost.
VSTUPNÉ :
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NAŠE ÚČAST V NASTÁVAJÍCÍCH VOLBÁCH JE OHROŽENA NEDOSTATKEM
FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ,
NUTNÝCH
K
ZAPLACENÍ
NEMORÁLNÍCH
A NEÚSTAVNÍCH VOLEBNÍCH KAUCÍ, SPLATNÝCH DO 21. DUBNA 1996.
NA ROZDÍL OD FINANČNĚ
ZAJIŠTĚNÝCH NÁSTUPNICKÝCH USKUPENÍ
BÝVALÉ KSČ, JEJÍŽ
REŽIM BYL OZNAČEN ZÁKONEM 198/91 SB.,
JAKO
PROTIPRÁVNÍ, ZAVRŽENÍHODNÝ A ZLOČINNÝ, ZŮSTÁVAJÍ JEHO OBĚTI, MEZI
NĚŽ SE OPRÁVNĚNÉ POČÍTÁME, PŘED BRANAMI VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ.
KASTOVÁNÍ SPOLEČNOSTI
NA BOHATÉ A CHUDÉ SE OBJEVILO
DOKONCE
JAKO PODMÍNKA ÚČASTI VE VOLBÁCH:
CHCEŠ - LI
BÝT PRO SPOLEČNOST
UŽITEČNÝ A CHRÁNIT JI PŘED KORUPCÍ A ZLOČINEM, TAK ZAPLAŤ.
PŘEDPOKLÁDALI JSME, ŽE ÚSTAVNÍ SOUD TENTO NEDEMOKRATICKÝ PRVEK
VČAS ODSTRANÍ, COŽ SE ZŘEJMÉ DO ZAHÁJENÍ VOLEB NESTANE.
CHCETE-LI SPOLEČNÉ S NÁMI ABY KONEČNĚ "PADLO KOMU MÁ PADNOUT”
PAK NEVÁHEJTE A POSKYTNĚTE RYCHLOU A ÚČINNOU FINANČNÍ POMOC.

Co uděláte dnes pro PRAVÝ BLOK - udělá zítra PRAVÝ BLOK pro vás.
BANKOVNÍ KONTO: - PRAVÝ BLOK - 10 7 657 184 / 5100
INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA - 120 00 PRAHA 2, MASARYKOVO nábř.2
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:

.............................................................................................................

okres :

.............................................................................................................

obec
PSČ :

PRAVÝ BLOK

.................................................

tel. dom.

:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.
Prohlašuj i, že jsem nikdy nebyl členem ani kandidátem KSČ, členem
Lidových milicí,
pracovníkem
či spolupracovníkem StB.
Dále
prohlašuj i,
že v současnosti nejsem členem žádné politické
strany. Souhlasím s tím, že tyto skutečnosti mohou být ověřeny.
V .....................................

dne ...............................

podpis ..........................................................

Vyplněné přihlášky zasílej te na adresu:
PRAVÝ BLOK, 120 00 - Praha 2,
tel. fax 691 0457
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