První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
Časopis "Krtek" rozšiřoval velké množství
exilových periodik, které vznikly jak© hou
by po dešti v zahraničí a výrazně se podí
lely na odboji proti komunismu v ČSSR.
Vláda, která si hrdě říká pravicová však
nenašla odvahu, aby exillu poskytla nále
žité zadostiučinění. Alespoň možností z
volby do parlamentu na naši-

26.července 1996

fotek
alternativní levicově opoziční časopie - vychází zatím nepra
videlně, a proto zaslaná předplatná považuje za solidární čin
cena čísla 2,- DM nebo ekvivalent
předplatná na čtyři čísla: Evropa
zámoří letecky

DM 10,-

DM 15,-

Předplatná plait, prosící v hotovosti dopisem na naši
adresu; Seky musí být převoditělně na třetí osobu! U ěeků
je třeba připočíst bankovní provizi, neposílejte doporučené
dopisy.
čtenáři v Československu a v ostatních
východoevropských zemích dostávají náš
časopis zdarma.

RES PUBLICA

Překlatty a články, označené jako diskusní příspěvky, nepochá
zejí od redakčního kolektivu a nevyjadřují tedy nutně jeho
mínění.
Reprints and translations of our texts are welcome provided
that the source is mentioned. Me shall be gratefull for
complimentary copies.

/Verše- volný př.klad se samizdatové knihy Vladimíra Albrechta lak byl
rvidětělea, kresba - koláž z obálky kmihy Skrattsalvor mot Sovj.t, vy
dané Východoevropským výborsa solidarity ve švédská./

sh zastupitelských úřadech.Jsou
to určitě ty 2%, která pravici
Krtek /nebo jakékoli jméno/
BOX 19 OW
chybí. Ale tato t.zv. pravice
150 19 Uppsala 19
má raději dohody s levicí než
Švédsko
akceptovat autentickou prav i e i.
VH.
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B í ň e v e e

Václav, nar.14.2.1898, zákon na ©«hranu Mí
ru, SMrtelný úraz, 19.5.1954, Rtyně v Podkr
Č e ch Leopold, nar.18.8.1902, zákon na ochranu Míru, nez
jištěno jak ze«řel 27.3.1954, Rtyn*-ne«.Hr.Králové.
Č í s 1 á k Josef, nar.8.7.1922, vyzvědačství, SMrtelný •
úraz v dole 4.3.1954, 'R^yns v Podkrkonoší.
Jílek Jan, nar.3.1.1914, §85/1 tr.z., nezjištěno na
co zeMŤel 17.10.1955, Rtyně v Podkrkonoší.
Mareš Jaroslav, nar*. 15.9.1907,
tr.z., nezjištěno
na co ze«řel 20.5.1955, Rtyn^ v Podkrkonoší.
Beránek To«áš, nar.15.8.1898, §l/le,2 z.č.231/48 Sb,
rakovina ledvin?, zeMřel 3.1?.1955,ne«.Brno,
B o $ e k ToMáš, nar.15.12.1894, vyzvědačství, Tbc plic?,
zeMřel 1.10.1951 v neaoeniei Brno.
{ U v n i t r čísl»: ---------------------------------Pnkr.sčn.uázU.

1. JUDr.Richard P e t r á s e k: Vyřízení podnětu ke zří
zení nového časopisu "Veřejné Mínění" dne 5.12.1985.
2. Josef Dolejší: UMulousaná poudačka o Listopadu.
3. Anna a Josef Holátkovi-”NejspravedlivějŠí mezi všemi".
4..Dušan Chval: KoMunistická dialektika v novén podání.
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různých mítincích..... obsahují plno záště, vyzývají

neposlušnosti a dokonce i k nedodržování zákonných norem.
K příkladu stačí zákon -vysocká vyhláška. Kritika současné
demokraticky zvolené vlády hraničí s rozvracením a
pobuřováním. Za mnohem menší projevy nesouhlasu byli za

KSČM i nadále setrvává na ideologii a filosofii marxismu,

tedy na učeni, kteréje v přímém rozporu s principy demokracie.
Projevy a vystoupeni současných komunistů Čech a Moravy na

Karla Rychtaříka z "Rudého práva" ze dne 23-srp
na 1985 8 názvem "Realismus a strategie strany - na okraj

su "Veřejné mínění", který přestal vycházet jako když ut
ne, tuším že v r. 1948 či 1949, přesto, že měl světovou
úroveň.

máním veřejného mínění mají zásadní význam pro formování
státní politiky, ale naopak se čtenáři zase seznánují se
škálou názorů a učí tolerantnosti.
Obnova tohoto časopisu, by alespoň zčásti nahradila

jiny a současnost", "Mezinárodní politika", "Tvář" a j.,

násilně zastavených po r. 1969-

Dne 15. 10. t.r. přinesly "Haló noviny" z péra Taťány
Lankašové článek s titulkem "Pardubické faux pas aneb koho
tísni demokracie". Autorka v něm polemizuje s návrhem
"Vyhlášky o zákazu komunistické, nacistické a fašistické
propagandy na území města" a současně chrlí oheň a síru na
vystoupení funkcionářů místni pobočky KPV, a to na předsedu
Josefa Čecha a místopředsedu ing. Pavla Levého, předkladatelů
návrhu předmětné vyhlášky při konsultačních jednáních.
Polemika celého článku zcela jednoznačně vyznívá ve smyslu
ideologie současné KSČM - vzorné pokračovatelky bývalé Velké
Rodné Strany.

Závěrem mi dovolte ocitovat úryvek z básně ’’Polní
myšce když jsem ji v listopadu roku 1785 vyoral i s doutem" od Roberta B u r n s e /1759 - 1796/:

Lituju dost, že lidská vláda
přírodní svazky roztrhává,
člověk se hrčzou tvorstva stává,
a plna strachu
nevidíš ve mne kamaráda
v smrti a prachu!
Děkuji velmi srdečně za laskavé vyřízení!

Vladimír Hajný
Čs.armády č. 34
Šumperk

Mež i t í « o v se« po v o lb á c h se zBU^ni«
lo z a s tu p ite ls tv o a p řijra u lo t .z v .
"V ysockou v y h lá š k u ” . Ú s ta v n í soud

ztráty v naší ediční činnosti vědeckých časopisů jako "Dě

Vážení pardubičtí bratři, upřímný dík za vaše vystoupeni.

V článku Karla Ryhhtaříka se doslova říká: "Nová ko
ncepce není myslitelná bez systému soustevně prováděných
operativních sociologických šetření,...." A dále: "Při sh
romažďování, zpracování a poskytování informací se mimo
řádný význam přikládá výzkumu veřejného mínění. Je charskkterizováno jako nejvíce adekvátní odraz skutečnosti a da
né reality. Stává se jedním z významných prostředků jak se
radit s lidem o všech aktuálních sociálně politických otá
zkách."
Nejde samozřejmě pouze o to, že podklady získané zkou

Tací musíme být my všichni ntuklové, aby se KPV stala tím,
cojsnte do ní vkládali při jejím vzniku.
Dušan Chval

Při citaci pasáže projevu br. Josefa Čecha autorka píše (cituji):
"Při poslechu zvukového záznamu jeho vystoupení zaráží
nenávist, povýšená na politický program a nad zákon. Na výčet
hlavních zločinů "komunistického režimu" potřeboval necelé dvě
minuty. Ale jaké to byly minuty! Pak přišla na řadu současnost:
"Vycházeje ze zákona 198/93 Sb. (Zákon o protiprávnosti
komunistického režimu - pozn. autorky), jehož platnost trvá
necelý rok, jeví se nám registrace nástupnické KSČM- zločinné
KSČ - jako nelegitimní a protizákonná.

inspiroval k napsání mé žádosti o obnovu vydávání časopi

Nechávám, sestry a bratři, na vaší úvaze to, že autorka neváhá
ty, kteří prošli kalvárií utrpení, jež mnohdy nelze slovy ani vyjádřit,
bezostyšně zařadit k všem lidským zrůdám krvavého teroru a
vražd ve znamení kladiva a srpu.

V nedávné době jsem si přečetl vynikající článek

j i v ša k p o z a s ta v il a tu š í« , že z ru 
š i l a ta k to jd e s tá le d o k o la . VH.

Proč se o tomto článku zmiňuji. Autorka totiž musela - chtíc
nechtíc - citovat slova jmenovaných bratři. Jsou to slova hluboké
pravdy, slova objektivního pohledu na současné postoje
stoupenců ideologické pokračovatelky Velké Rodné Strany,
slova, která jasně vyslovují to, kolem čeho mnozí chodí jako
koleni horké kaše. Autorka nedokázala při nedostatku slušné a
nedemagogující argumentaci nic lepšího než se uchýlit k až příliš
známému scénáři, a neváhám říci, v závěru její "polemiky" i k
určité hrubosti.

č .8 /9 4

Věc: Žádost o zřízení staronového časopisu "Veřejné mínění"

sovětských společenskovědních diskuzí". Tento článek mne

Komunistická dialektika v novéni podáni

’Z p r a v o d a j KPV ”

’

vlády komunistů posilám občané na mnoho let do žalářů. Dnes
se tito pohrobci KSČ dovolávají práva a konvenci a takto
demagogicky účelově matou veřejnost." (konec citace). Autorka
článku reaguje na tato slova takto (cituji): "Ponechávám stranou,
V Šumperku, dne 15» září 1985
že lahůdková argumentace pánů předkladatelů je v rozporu se
skutečnosti.... Nemůže vás nenapadnout, že se některým lidem
V závěru článku pak svou "polemiku" uzavírá těmito slovy
velice stýská po dobách, kdy bylo jednoduše možné člověka za
(cituji): "Faxem (protože rozhovor mi nebyl poskytnut z důvodu
politické přesvědčeni zavřít a politickou stranu zakázat. Jen přílišného pracovního zatížení) jsem se otázala paní primátorky
Váže ný
připomenu, že KSČM se od těchto praktik důsledně distancovala."
tag. Hany Demlové, jaké konkrétní projevy třídní nesnášenlivosti,
(konec citace)
jejichž nositeli by byli komunisté, byly ve městě zaznamenány.
Protože paní primátorkla byla také zdravotně indisponována,
Tiskový odbor
odpověděl mi JUDr. Kout, vedoucí sekretariátu primátora a
tiskový mluvčí: "Není mi známo, že by byly k dnešnímu dni hlášeny
Federálního shromáždění
projevy třídní nesnášenlivosti ve městě, jejichž nositeli by byli
komunisté". Také městská policie neví o podobných "projevech".
Praha 1
To ovšem znamená, že celá hra s vyhláškou byla postavena na
velmi mírně řečeno, zkreslené informaci. Otevřeně řečeno na lži."
(konec citátu) Psi vyjí, karavana jde dál.

FEDERÁLNÍ

URAĎ PRO TISK A INFORMACE
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Pan
Vladimír Hajný

Cesti občane mají svědčit v cause A. Lorence

Čs. armády 34
Šumperk

Praze dne 5. prosince 1985
Č.j.: 400/85
V

Ten je obviněn, že spolu s bývalým ministrem vnit
ra Františkem Kindern a šéfem kontrarozvědky Kar
lem Vykypělem od října 1988 do 17. listopadu 1989
organizovali v rámci mimořádných bezpečnostních
opatření izolaci většího počtu osob, ač pro to neměli í
oporu v žádném zákoně. Kinel a Vykypěl již byli za ty
to činy odsouzeni. Občané budou vyšetřovateli napří
klad dotazováni, jakou činnost vyvíjeli proti tehdejší-,

mu zřízení, kolikrát byli zajištěni, jakou tím utrpěli
škodu, zda byli zajištěni na základě rozhodnutí StB,
nebo jiné složky někdejšího SNB, či zda věděli, že fi
gurují na seznamech StB jako nepřátelské osoby. Lo
rencův obhájce uplatnil zákonný nárok být přítomen
všem výslechům, proto úřady vyšetřování žádají obe
slané občany, aby uposlechli jejich žádosti a k výpo
vědi se v určeném termínu dostavili.

’ Z eM ^dělské n o v in y ”

TZ 69 2015-82

Obdrželi jsme prostřednictvím federálního shromáždění ČSSR Vaše
podání ze dne 15. září 1985, kvalifikované podle čl. 29 Ústavy ČSSR a
podle vládní vyhlášky č. 150/1958 0.1., o vyřizování stížností, oznáme
ní a podnětů občanů, jako podnět ke zřízení nového časopisu "Veřejné
mínění". K Vašemu podnětu uvádíme po konzultaci s příslušným odborným
útvarem FÚTI následující:
Podle zákona č. 81/1966 Sb. (ve znění novel), o periodickém tis
ku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, mohou periodický
tisk (tzn. např. Vámi navrhovaný titul - pokud by vycházel nejméně 2x
ročně, pod stejným názvem a v úpravě typické pro periodický tisk) vy
dávat pouze politické strany, dobrovolné společenské organizace, státní
orgány, vědecké a kulturní instituce, hospodářské a jiné organizace k
plnění svých společenských úkolů. Oprávnění vydávat periodický tisk vzniká
registrací. Registraci provádí v rámci své působnosti buď Federální
úřad pro tisk a informace, Český (Slovenský) úřad pro tisk a informace
nebo KNV, a to na základě registrační přihlášky, kterou jsou oprávněny
podat výlučně výše zmíněné právní subjekty oprávněné k vydávání. Ještě
před podáním přihlášky k registraci probíhá velice složitý mechanismus,
při kterém musí být zejména znám vydavatel, tiskárna, která bude určitý
titul tisknout, redakce, která jej bude připravovat, údaje o materiálně
technickém, finančním a hospodářském zajištění vydávání apod.
Váš podnět tedy, jak vidíte, vychází ze značně zjednodušeného
pohledu na věc. Skutečně není možné, aby občan napsal, že žádá zřízení
určitého titulu a aby mu jakýkoliv orgán mohl obratem odpovědět, že jej
zřizuje. Jistě jste si také povšiml, že některé již vydávané tituly

’

-

P ra h a (api) Během prosince by měli být na kraj
ských úřadech vyšetřování Policie ČR vyslechnuti ob
čané, které StB před listopadem 1989 zadržovala po'
určitou dobu v celách předběžného zajištění. Městský
úřad vyšetřování Policejního sboru SR v Bratislavě o to
požádal na základě mezivládní dohody v souvislosti
s trestním stíháním bývalého 1. náměstka. MV. ČSSR
generála Aloize Lorence, dnes občana SR.

j

'

Věc
Vyřízení podnětu ke zřízení nového časopisu Weřejné mínění"

Naši příznivci vynaložili veliké úsilí o revokaci rozhodnutí a
prosadili, aby se o vyhlášce hlasovalo další den. Stalo se, ale k
hlasování přistoupilo zastupitelstvo v době, když "náhodou"

Při hlasování ze šedesátičlenného zastupitelstva bylo 30 hlasů
pro, ostatní se zdrželi, byli proti nebo chyběli. Třicet je sice
polovina ze šedesáti, ale bohužel jen polovina. Chyběl jeden
jediný hlas. Pro přijetí hlasovali zástupci všech koaličních
vládních stran kromě jednoho lidovce, který se zdržel, někteří
soc. demokrati a část moravistů. Proti byli komunisté. Ostatní se
zdrželi hlasováni.

Brněnská radnice se "vyznamenala"

Téměř měsíc od podání trvalo, než'se žádost brněnské
pobočky KPV o přijetí zákazu propagace nedemokratických ideí
na území města Brna, tzv. Vysocká výzva, dostala na pořad jednání
brněnských radních. V kuloárech se o tom hodně a dlouho
mluvilo, jednalo, propagovalo a zatracovalo, někteří radniční
právníci vyjadřovali nelibost nad snahou brněnské KPV
"likvidovat svobodu projevu a tím i demokracii!". Chováme se
prý stejně, jak se chovali komunisti a to se v právním státě nedělá.
(Dialektika po pěti letech.)

patřičná většina nebyla právě přitomna. Jsme přesvědčeni, že to
nebyla režijní chyba, ale režijní záměr lidi, poplatných
komunistickému režimu. A tak petice, kterou druhého dne
podepsalo více než 30 zastupitelů, nemohla být uplatněna,
protože městské zastupitelstvo se už nesejde. Rozpustili se.
uspořádali "rozlúčku", najedli se, napili a šli domů.

"Zpravodaj KPV" č.P/94

jsou tzv. nedostatkové a že není snadné je sehnat, i když jde o tituly
1*
velice společensky důležité. 3e to způsobeno omezenou výrobou novinové
ho papíru, který je přísně bilancován a naprostou přetížeností polygra
fické kapacity (tzn. tiskáren).
Federální úřad pro tisk a informace tedy není oprávněn zaregi
strovat na základě Vaší žádosti nový titul "Veřejné mínění", ani jej
sám vydávat (nesouvisí to s plněním jeho společenských úkolů) a ani nějaké
mu potencionálnímu vydavateli nařídit nebo doporučit, aby podal registrač
ní přihlášku k jeho vydávání. V současné struktuře periodického tisku,
která obsahuje přes 1 000 titulů, jsou však nesporné možnosti publikovat
o problematice veřejného mínění, a to i bez zřízení nového titulu.
Pokud však máte nadále zájem usilovat o zřízení výše zmíněného titulu,
doporučujeme Vám, abyste se obrátil na Vámi citovaného Karla Rychtaříka,
který vede Výzkumný ústav veřejného mínění při Federálním statistickém
úřadu a tento orgán by samozřejmě byl oprávněn podat přihlášku k regis
traci Vámi navrhovaného titulu.
Tímto považujeme Váš podnět ze strany Federálního úřadu pro
tisk a informace za vyřízený.
Hlavní kontrolor FŮTI
3UDr Richard Petrásek

N ik d y n a j e j i c h h r d i n s k ý č i n n e z a p o m e n e m e ! C
v ý c h l i d e c h s e má p s á t v e š k o l n í c h č í t a n k á c h .

Mimořádný snímek Anny a Josefa Holát
kových ze Šumperka, kteří drží primát
v záchraně židovských spoluobčanů.Svě
dčí o tom medaile Jeruzalémského parná
triku Jad Vašem ’’Nejspravedlivějších
mezi všemi’1. Zachránili za války pět
Židů i když sami měli
doma tři malé holčič
ky, což v případě
odhalení pxtc ně
znamenalo
jistou
smrt.Tato
neobyčejn
rodina se
zde sešla
ve výroč
ní den
zlaté sva
tby obou
jubi lar.tů
na MÚ v
Šumperku.
Dnes jsou
již Anna
i Josef
uolstkoviI —

VH.

ta k o 

v božích ru
kách n* věčno
VH.

Víme, že přijeti či nepřijetí vyhlášky výsledky voleb neovlivni,
ale mrzí nás, že daleko menši města mají na svých radnicích více
zástupců se širším rozhledem. A tak obě naše největší města Pralta
a Brno jdou ruku v ruce ve lhostejném názoru na současnost a
nám, kterým se záměr nezdařil, je stydno.
MilošSlabák

V Šumperku, dne 29* prosince 1985

Vážený
Federální úřad pro tisk a informace

Revoluční č. 2
11C 15

P r a h 8

t

1

Robert Burns /1759 - 1796/: z básně "Polní myšce,
když j3em ji v listopadu roku 1785 vyoral i s douoětem"
I domeček máš rozbořený!
Věchýtky větrem rozneseny!
Těžko je stavět nové stěny
ted bez ostřice!
A v prosinci se čerti žení,
jsou fujavice!
zahájení pololetí: 26.února, ukončení pololetí: 27. cei’-vna 1996

ANGLIČTINA NĚMČINA

ITALŠTINA FRANCOUZŠTINA ŠPANĚLŠTINA
ÚPLNI začátečníci. Mírně a více pokročilí. Konverzace.
Již 6. rok pořádáme výuku pro veřejnost (12-65 let). Výuka se koná lx týdně
2 hodiny mezi 17-20hod. Cena celého pololetí 1050,-Kč je splatná při zápisu.

Závěrečný zápis se koná od 18°° do 1830 v ZŠ:

Vladimír Hajný
Čs.armády č. 34
787 Ol Š u m p e r k

Praha 6, S a n tro c h o v a 2 (Petřiny) ................................
čtvrtek, 22 .ú n o ra
rah a 6 ná™S v o b o d y 930B (A-metro:Dejvická) ...... : čtvrtek, 2 2 .ú n o ra
(lze se zapsat i do školy: P6, A ra b sk á 682 (Červený vrch))
raha 7, S tro ssm ay ero v o nám . 4 (C-metro:VJiavSká)..: pondělí, 2 6 .ú n o ra
I raha 5, D rtin o v á 1 (B-metro:Anděl) ..........................
slředa> 2 L ú n o ra

K.J.Hus : Výklad modlitby

I

Ústy svými tělesně Pán Kristus ani latinou ani česky
ani německy neříkal. Höhe! kde jsou utrhači a plísccači, již
brání českým neb jiným hlaholem míti čtení? Kuseji to čte
ní "Otče náš”, jež židovský Kristus můuvil & svátý ?atouš
židovsky napsal, česky učíti, ač-li chtí spaseni býti.

Výuka probíhá v uvedených a dalších školách v Praze 5,6 a 7,
E STE LA -jazyková škola, Kafkova 19/139,160 41 Praha 6, tel.364132 (10-15)

Obdržel jsem Váš doooručený dopis ze dne 5* prosince
1985 s odpovědí na mou žádost o zřízení časooisu ’’Veřejné
mínění”, za který vám srdečně děkuji. Upozorňujete mne na
značně zjednodušený pohled, nebot prý ážádám Váš ctěný Úřad
o zřízení takového časopisu. To mi eni ve snu nenapadlo, že
právě Váš úřad by byl kladně nakloněn této skutečnosti a
měl sebemenší zájem na jeho publikování jak ostatně svědčí
Vaše upozornění, že naše periodika mají 1CCO titulů a tak
lze tuto problematiku v jejich rámci zcela postihnout.
Připomíná mi to jeden vtip z Dikobrazu, kde se rodině
žádající po 6 denním i nočním čekání /což ale není vtip/' na
zájezd do Svobodného světe odpovídá - poslyšte, cožpak není
u nás doma dost krásných míst k trávení vaší dovolené. Ne
bylo by výhodnější, kdyby potom prosím pěkně se uvedenou
problematikou našeho veřejného mínění zabývaly přímo perio
dika našeho Velkého bratra, kterých je jistě kolem 1C.0C0,
takže by tuto naši záležitost daleko vědečtěji prozkoumávaly.
ZáDomínáte, že jsem tuto žádost zaslal Federálnímu
shromáždění e je to patrně ono, které se domnívá, že ke
zřízení nového časooisu "Veřejné mínění" má Váš úřad co
říci. Jen t&k mimochodem v Africe zbývají již jen dvě
země Sierra Leone a Středoafrická freoubliKS v čele s
nedávno svrženým císařem Jeanem Bedelem Bokassou, které
postrádají časopis tohoto typu s stojí v tomto směru v
jedné řadě s překrásnou zemí ve střední Evropě budující
reálný socialismus.

Nováček
Mexická televize slíbila doma odvysílat krátký šot.

Dále se rozebíral postoj KPVk naší vládě a k umělcům, kteří v
minulosti podepsali Antichartu.

Vždyť jedině v České republice nepřejmenovali komunisté
svou stranu tak, jak to udělali jejich soudruzi v okolnich státech.

komunistům. Drobný podtrhl. že političtí vězni se snažili zachránit

Zahraniční novináři pozvali bratra JUDr. Stanislava Drobného
k diskusi do Mánesa.
Předseda při zahájení krátce charakterizoval naši organizaci,
zmínil se o rehabilitačních zákonech a restitučních potížích. Jako

vztah politických vězňů k uvězněným a popraveným

•

svobodu a lidská práva v naší společnosti. Uvěznění nebo
popravení komunisté byli poraženi v boji o moc v totalitním
režimu a jejich vítězní protivníci ani s nimi neměli slitování. To
byl ten podstatný rozdíl. Jen velmi málo bývalých exponentů
diktatury se vnitřně vyrovnalo se svou podporou zla., změnilo
se, uznalo své chyby a poklesky a snaží seje odčinit.
nejbolavější bod současné situace uvedl nepotrestáni viníku z
dřívější éry a příliš velkou infiltraci do politických a
hospodářských institucí bývalých členů komunistické strany.
Ve dvouhodinové rozpravě se také soustřeďovaly otázky na
i

Naše myšlenky je nutno propagovat i v cizině

5 Panovnici a vlády se udržují u
moci té mi legendami, pomocí
nichž se k moci dostali. Tato sku
tečnost však je a jejich služebníky
přivádí nezřídka do slepé uličky
nebo k čirému zoufalství. Aby
udrželi zdání legitimity, nezbývá
jim nic jiného, než-li na věro
hodnosti legend trvat. Ty se však
stávají časem a přirozenou cestou
poznání neudržitelnými až absurd
ními. K zachování statusu quo je
nutné buď učinit lid obecný slabo
duchým, nebo ho k víře a věrnosti
přinutit násilím. Podle možností
lze oba postupy kombinovat, což
známe dobře z nedávné minulosti
zvané totalita.
Jak hluboké musí být pohrdání
tvůrců legend o 17. listopadu 1989
veřejností, již jsou určeny, jsme
měli opětovnou příležitost se pře
svědčit při zasedání federálního
shromáždění dne 22. března. To,
co zde zaznělo jako zpráva komi
se, pověřené vyšetřováním dotče
ných událostí, může být bráno
vážně jen o Silvestru v divadle Na
zábradlí nebo Činoherním klubu.
Jak nízké musí být mínění jejich
autorů o inteligenční úrovni záko
nodárného publika a občanů toho
to státu a jak je tato úroveň vskut
ku nevalná, jestliže ve FS zazněl
po přečtení této zprávy souhlasný
potlesk, je zřejmé.
Zpráva samotná má bezmála
tolik slabých míst, kolik obsahuje
vět. Kdyby šlo o doznání upřímné
a kající, bylo by možné ocenit
pouze několikeré tvrzení, že o
důležitých momentech a pozadí
událostí "něžné revoluce" nemá
komise druhého sledu po více jak
ročním úsilí ani potuchy.
Fabulace literárně nehodnotné
story, kterou bez invence přednes
Jiří Ruml, je opakovaně a do
omrzení založena na podezřelém
scénáři britské televize z loňského
roku. Jejím dějovým jádrem je

tragikomické položení je tím
ostudnější a povážlivější. Ti ak
tivní agenti čilé sítě StB, KGB a
ostatních zpravodajských služeb,
lhostejno zda přitrouble klasifi
kovaných jako přátelské, méně
přátelské či nepřátelské, si mohou
za takových lustrací ve zpravodaj
sky totálně otevřeném a nekrytém
Československu klidně kouřit svůj

"Svědomí" č.IC/91

Umlousaná poudačka
o “Vítězném listopadu"
Josef Dolejší, Unhošť
(23. března 1991)

vlastně návštěva dvou vysokých
činitelů KGB, kteří přilétají do
Prahy těsně před vyvrcholením
sjednané hry, aby spokojeně po
večeřeli v břevnovské konspiračm
vile FMV, shlédli na monitoru
průběh událostí, kterým sami dali
krycí název "Student" a když zji
stili, že vše je v dobrých rukou
mravně neotřesitelných dramati
ků, herců a pop-zpěváků, jakož i
"v politické zodpovědnosti se pro
bouzejících davů", odlétají bezsta
rostně zpět do Moskvy. Aby celá
záležitost byla proti předchá
zejícím nutným verzím dramatič
tější, připojí se k textu vyprávěnka
o možnosti startu dvou proudo
vých letounů, které měly na Le
tenské pláni v rozhodující chvíli
ochromit sluch davů, zabývajících
se zde momentálně sametovou re
volucí. Přemýšlejícím oponentům
má být zabráněno v námitkách
demagogickým a vágním tvrze
ním, že "doba konečně dozrála a
lid vzal správu věcí do svých ru
kou". Málokomu z lidu to alespoň
chvíli neudělá dobře a nezalichotí.
Ani za nanejvýš lukrativní mzdu
se členové komise nenamáhali
tento trapný scénář něčím pozoru
hodnějším oživit, či jej alespoň
učinit vtipným. Naopak, nezarděli
se hanbou při tolikerém díků
vzdání, které se na jejich hlavy
sneslo, a aby toho nebylo málo,
děkovali sami sobě navzájem. Rumlova zmínka o "Husákovi bloudí
cím osaměle Hradem" je bezzubá
a politováníhodná, zvláště v uve-

deném kontextu bezobsažných
sdělení či trapných mystifikací.
O britské Intelligence Service
jsem měl vždy romanticky vysoké
mínění, ačkoliv její pověst byla od
konce poslední války dosti často
narušována neobvykle značným
počtem průvalů sovisejících s
veleúspěšnými a dlouhodobými
průniky KGB do jejích řad, včet
ně řídících center. To, že nás její
agentura, či odvozená kulturní
garnitura obdařila, zřejmě na za
kázku sponsorů, tak neprofesio
nální, ubohou a nejapnou verzí
17. listopadu, svědčí o tom, že
nás její tvrůrci či bossové pokláda
jí za jakési primitivní poloasijské
etnikum, teprve se probírající k
civilizaci. Snad je možné, že by se
Sir Francis Walsingham cítil i ta
kovou prací svých následovníků
uspokojen.
Věru, zdá se, že si ono nevyř
čené a v podtextu zdůrazněné ho
dnocení duchovního a mravního
stavu plně zasloužíme, neboť z
pátečně prořídlého federálního
shromáždění se ozvaly pouze dva
hlasy poslanců (oba za Lidovou
stranu), kteří odmítli učinit ze
sebe přijetím této "zprávy" klauny
či cvičené, byť dobře placené
opičky. Ostatně máme v plné mí
ře to, nač naše duševní úroveň
stačí a čemu odpovídá. Bez uzar
dění a odporu je nám třeba snésti,
dnes jako dříve, skutečnost, v níž
nás jedinci bez politické kultury
učí politické kultuře. Naopak, naš<
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doutník, pít whisky se sodou či
bez, užívat v Praze potěšení z
nejlevnějších erotických služeb na
světě, či asketicky otáčet v prstech
Prorokův růženec, případně žmolit modlící řemínky. Hlavně se ale
mohou věnovat naprosto nerušeně
své nejvlastnější práci, což nemá
na většině obydleného zemského
povrchu obdoby. Všichni totiž vel-

mi dobře vědí to, co pregnantně
formuloval někdejší ředitel CIA
A. W. Dulles již před čtyřiceti
lety: "Dnes musí zpravodajská
služba držet v rukou všechny nit
ky k informacím a důležitým oso
bám, pokud možno ve všech čás
tech světa současně, přičemž je
zcela lhostejné, o co se právě di
plomaté a vojáci zrovna zajímají,
či jaký zájem předstírají."

