První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
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Mezinárodní finan
LIDOVÉ NOVINY čník George Soros
varoval před nebez
pečím svobodného
trhu a usoudil, že
kapitalismus ohrož
uje demokracii. Obá
vá se, že kapitali
smus jenž šíří trž
ní hodnoty ohrožuje
otevřené a demokra
tické společnosti.
Úhlavním nepřítelem
už není komunismus,
AN& ( JSME. V ?Pt>EC|-. • AlE fbřAD JEzTb
ale kapitalismus
',
*
Z MVM2E.MEJCH ACTEPAjATIV TA NEJLEPSI . .
uvedl
Soros v eseji.
Kresba Miroslav Kemel
;
Takže ho osa hejsa
do Marxe a do fingelI Uvnitř čísla
s a.
VH .
1. Vyhláška Krajské komise Dro boj proti americ
kému brouku v Karlových Varech.
2. Václav Havel: Části projevu ke Svobodné Evropě.
3. Vladimír Hajný: Dopisy ’’Rudému právu’’ k soudružské
genocidě v Kambodži. 26.10x3 30.1’2.85
4. Pavel K r ý 1: Odpověď ”RF” ze dne 11.11.1985
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Encyklopedie
i

Prezident Václav Havel, 20. února 1990
(během své návštěvy v ústředí Hlasu Ameriky ve Washingtonu)
>

„Chtěl bych poděkovat českému a slovenskému vysílání
Hlasu Ameriky za jeho práci. Dlouhá léta byl
v Československu nejposlouchanější stanicí. Informovali jste
pravdivě o situaci ve světě i u nás doma a pomáhali jste tím j
k tomu, že přišla ona pokojná revoluce, které jsme se
dočkali. Tím ale nechci říci, že teď ztratila vaše práce smysl ;
— budete nás muset informovat, jak se dělá
demokracie, protože myji teď začínáme budovat, obnovovat
po dlouhých desetiletích a máme se hodně co učit.“

Na protější stránce: zástupce
ředitele českolovenského vysílání
Hlasu Ameriky Ludvík Čižinský
a Zdeňka Vozariková vítají
prezidenta Havla tradičním
chlebem a soli.

Prezident Václav Havel, 24. května 1990
(při otevření pobočky rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Praze)

„Já se domnívám, že svoboda, které se těší naše
sdělovací prostředky, zdaleka neznamená, že Svobodná
Evropa, její české a slovenské vysílání, ztratila smysl. Zdá se
mi, že je bezpočet sfér, v nichž může stále dobře sloužit i
našim národům — lépe, než jsou v tuto chvíli schopny tuto
službu poskytovat naše sdělovací prostředky.“

V Šumperku, dne 26
*

října 1985

Vážená redakce ’’Rudé právo”
Na poříčí 30, Praha 1
Děkuji vřele za Vaši odpověž, ze dne 17.1C.1985 na můj doois,
avšak mohu jen konstatovat, jak už jsem předeslal, že Vaše odpověň.
na záležitost polských voleb mě uspokojila na 1C5 %, tak ale s vysvět
lením o genocidě vlastního národa soudruhem pol Potem, jste neměli
štastn^u ruku, spíš naopak. Nicméně po pravdě třeba říci i to, že tomu,
kdo by s úspěchem dokázal vysvětlit účast zemí soc. tábora v čele se
Sovětským svazem na více než dvouleté vojenské a materiální podpoře
hrůzné diktatury soudruha Pol lota, by si zasloužil ještě za svého
života postavit pomník.
Vaše vysvětlení spočívá v neexistenci vlastního zpravodaje na
území Kambodže a znovu napadáte západní tiskové agentury ze zorgani
zování jakési kamoaně, ačkoliv i každé větší dítě školou povinné ví,
že rozhodující pro uveřejnění informace je vždy její sovětská verse
a že by ani taková tisková velmoc jako TSSS neměla v Kambodži alespoň
jednoho zpravodaje, vedle vojenských a hospodářských expertů, to zní
skoro jako pohádka.
Vaše vysvětlení a vlastně celý dlouhý článek nechvalně proslu
lého Časopisu ’’Nová doba” s názvem "Nové machinacefl od Jurije Kuzmičeva£ se však zabývá pouze současným stavem v Kambodži a ev. roky po
svržení Pol Pota, čehož se můj dotaz netýkal, Mühu si však s Vámi vymaěnit doois i na toto téma a je-li pravdou o čem píšete v této souvis
losti pak samozřejmě platí, je-li to ovšem pravdou, že blbost kvete i
na druhé straně železné opony.
3 prominutím, ale články komického časooisu "Nová doba", zvláště
o Kambodži, i když uznávám, že mají tu vědeckou metodu poznání vývoje
společnosti, ve mně budí zvláštní asociace. Posuňte sami. Jakýsi taky
Juřij a sice Jurij A n t o š i n v časopise "Nová doba" ze dne 31.
října 1977 v článku "Kambodža - lid rozhoduje" t.j. už téměř po tříle
té vládě soudruha Pol Pota napsal přesně to co jsem Vám citoval v před
cházejícím dopise a navíc i toto: "KSSS a sovětská vláda vytrvale pod
porovaly boj kambodžského lidu vedeného KS Kambodže za svobodu, nezávi
slost a územní celistvost. Počátkem října letošního roku zaslal tfVKSSS
Komunistické straně Kambodže pozdravné poselství u příležitosti slavné
ho výročí. Tlumočil ji v tomto poselství přání úspěšného budování soci
alistické Kambodže • ••«• atd." Považte, to vše po vyvraždění 3 milionů.
No a tady jsme u toho jádra pudla, kdyby totiž soudruh Pol Pot neudělal
malou chybičku t.j. nevsadil na čínskou kartu tak bychom se i my i kambodžské děti za několik desetiletí učili o "kultu osobnosti" soudruha
Pol Pota, ale jinak, že to byl v podstatě hodný strýček, který se musel
bránit všelijakým těm potouchlým kampaním západního tisku. Již v roce
1979 jsem žádal po této redakci vysvětlení jejího slušně řečeno tragic
kého omylu, při čemž z české redakce tohoto časopisu mi odpověděli, že
můj dopis posílají do moskevské redakce a z Moskvy, z Moskvy nic, vždyč
přece Moskva slzám nevěří.
Možná, že je však lépe mlčet než podávat vysvětlení tímto způ
sobem, cituji z Vašeho dopisu : "... proč v době, kdy už začala řádit
v Kampučii /Kambodži/ polpotovská klika, uveřejňoval Máš tisk ještě
články, které změnu v této zemi nezaznamenaly." Jak decentně jste za
balili to vyvraždění třech milionů lidí - vraždilo se tam přece od
začátku do konce.
Nakonec mi dovolte, vážená redakce malou připomínku, totiž od
té doby, co se titulovalo soudruh Pol Pot, mi oslovení souhdruhu Haj
ný nepřipadá příliš zdařilé. A taky proto, abychom nedopadli jako v
Rusku, kde oslovení "gospodin" se užívá jen při oficiálním oslovová
ní cizinců /Velký Rusko-český slovník, ČSAV/.

Se srdečným pozdravem
"Res oubLiea'

č.20/07

Vladimír Hajný
Čs.armády č. 34
787 01 Šumperk

RUBÍ PRÁVO
ORGÁN

ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU

KOMUNISTICKÉ

STRANY

ČESKOSLOVENSKA

Redakce Praha 1, Na poříčí 30. Telefon 249851 -8, dálnopis 00184, 00226

Soudruh
Vladimír Hajný
Čs. armády 34

Šumperk
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V Praxe

Hale značka
(uverfte v odpovědi)

11.11.1985

Vážený soudruhu Hajný,

děkujeme za dopis, z kterého vyplývá, že nejste uspo
kojen s odpovědí na otázku, proč, když byly v Kampučii vyvražcíovány milióny lidí, nebyla o tom naše veřejnost informována.
Namítl jste, že jestliže jsme neměli v té době v oblasti našeho
zpravodaje, mohli jsme převzít zpravodajství od agentury TASS.

Ve skutečnosti v době, kdy se Pol Potová klika dopouštěla svých
zločinů, působilo v zemi pouze šest zahraničních zastupitelství
a z novinářů pouze Jugoslávci, ale i ti byli později odsunuti.
Píšete také o sovětských vojenských a hospodářských poradcích,

kteří údajně v Kampučii v té době byli. Pol Potová vláda opravdu,
jak píšete, vsadila na "čínskou kartu" a od SSSR a jeho spojenců
se izolovala. Žádný z odborníků těchto zemí v tom čase v Kampučii
nepracoval, proto i ten nedostatek informací. Zvěrstva polpotovců vyplouvala postupně napovrch až poté, kdy začali vraždit a
drancovat i ve vietnamském pohraničí, jejich politika genocidy
překročila hranice a již nešla utajit.

L it e r a t u r a f a k t u

To bylo několik informací, ke kterým jsem se dopídil.
Mohu ale přidat i něco z vlastní zkušenosti, i když jsem v Asii
nikdy nebyl. Od pětasedmdesátého roku jsem pracoval v Zahraničním
vysílání Čs. rozhlasu s kolegyní, která byla provdána za Kampučana. Pol Pot tenkrát vydal výzvu všem Kampučanům, žijícím v zahra

ničí, aby se vrátili do vlasti. Tehdy se něco proslýchalo o tom,

že Pol Potová vláda vysídluje obyvatelstvo z měst na venkov.
Manžel mé kolegyně do Kampučie odjel, domníval se, že jde jen
o pomluvu, jiné přesnější zprávy neměl. Přitom by se dalo předpo
kládat, že by měl o vývoji ve své zemi vědět podstatně více než
našinec. Po svém návratu do Kampučie se už nikdy neozvala je
takřka jisté, že se stal jednou z obětí polpotovskéhďý^feděrzf

S pozdravem

■
Pavel/kérýyr

- Z

■J

šumoerku, dne 3- • nrosince 1985

Vážená
Redakce ’’Rudé právo”
Na noří čí č. 30
112 86 p r a h a 1

Děkuji Vám velmi srdečně za Vaši odoověč zed dne 11,11.85 v níž
je nepřesvědčivější ta osobní tragedie, která však ooětně jen dokazu
je, že stalinské formulky o prolhanosti buržoesního tisku dokonale po
slouží ještě v 70. letech brutální diktatuře. Je jistě charakteristic
ké oro osud nebohého Kambodžana a Jistě i dalších pracovník1’ z kembodže pracujících v jiných oborech, že navštívili-li naše knihovny se za
hraničními periodikami, vzhledem k jejich znalosti francouzštiny, po
oožádání o zapůjčení jsou odkázáni známou formulkou reálného socialis
mu, kterou jsem sám vícekrát slyšel na vlastní uši: ’’doneste si potvr
zení od svého zaměstnavatele, že to potřebujete ke své práci” a není-li
člověk zrovna novinář /nebol musí se pracovat i v jiných oborech/ ost
rouhá mrkvičku. lak tomuhle říkám zase já informační imperialismus.
Francouzský tisk zejména, uveřejňoval v letech 1975-1978 podrobnosti o
vybíjení stovek tisíc Kambodženů za vlády tehdy ješts drahého soudruha
Pol-rota. Je to jistě důsledek vpravdě přímo zásadně stalinsky chápané
rovnoorávnosti, tentokrát v ideologické oblasti, kterou lze s úspěchem
praktikovat právě v zemích s vyvinutými demokratickými institucemi, a
sice, my u vás budeme vydávat a zasílat k vám i vysílat co chceme, ale
vaše informace u nás budou dostupné jen úzkému kroužku poddané šlechty.
a řekněte mi orosím, k čemu například vládnoucí síla naší společnosti
t.j. dělnická třída potřebuje třeba ’’Paris Latch” ke své práci. Ona to
tiž se nešiří podívat přímo ani na obrátky, protože by tam mohl být tře
ba kreslený fór na Brežněva či foto o člověku zvláštního ražení jakým
byl a je bezesporu ?ol-Pot.
Nevím jestli je to přednost či velký nedostatek, že R? a Čs.roz
hlas byly zcela neinformovány o životě v Kambodži a dozvěděly se to až
po více než dvou letech, až Když začalo, jak píšete, vyvražčovaní i v
okolních zemích a mohou pak ne toto tvrzení svalit všechny své demago
gické články a relace hlásající po celém Československu o radostném bu
dování socialistické Kambodže. Tato ’’neinformovanost” je jistě produk
tem toho malého českého informačního imperialismu, který uzurouje myš
lení našich novinářů^tek dalece, Že se nenašel ani jediný, jež by o tom
radostném budování štastné Kambodže vyslovil malou pochybnost, ale na
opak öhvala bestiálního režimu neznala mezí.
Cvšem tak naivní mohou samozřejmě být čtenáři a posluchači našich
sdělovacích prostředků a zejména ti, kteří si neposlechnou zahraniční
stanice při vysílání v Češtině, eventuelně i novináři a reportéři našich
sdělovacích médií. Nic proti tomu, každý má přece právo se informovat
jak chce. Ale~promiňte, takovou slušně řečeno "neinformovanost”, jako je
rozdíl mezi štastným budováním a genocidou 3.0C0.CCC lidísi si nemůže
nřece dovolit celá státní mašinérie první země socialismu. Spíše se jed
ná o úmysl Stalinových dědiců, který lze tak dobře vystopovat ve 30. a
40.letech ve velké krásné zemi blízko pólu, kde štastné budování mělo
podobné výsledky.
.Vožná, že máte pravdu v tom, že v té době sovětští poradci v Kam
bodži nepůsobili a ani žádný sovětský novinář a reportér tam nevkročil,
pak ri prosím. Vás vysvětlete, z kterého z 10 prstů si^ty žvásty agentura
TaSS - nejinformovanější mezi všemi, vycucala. Tu stát o sovětských pora
dcích jste n.i opravdu dobře vysvětlili /i s počty agentur atzest.úřadů/,
přesto ve mně hlodají takové malé i velké pochybnosti, nebot mám zkuše
nost, že zejména za soudruha Brežněva se přátelům vždycky poskytovala
praktická pomoc osobní účastí, byt by těch přátel mělo být sebeméně tře
ba 40 nebo 7C , dokonce v jistém roce a v jisté zemi tato přátelská pomoc
obnášel« 800
000
*
vojáků maršála Jakubovského. Tak proč by zrovna soudruh
Brežněv neměl s přátelskou pomocí přispěchat soudruhovi Pol-Potovi,
zvlášt když o něm měl tak vysoké mínění o čemž se můžete Přesvědčit na
haldě Sovětských Článků z té doby.
Vladimír Hajný, Šumperk

Krajská komise'prorbojJpfoti americkému brouku
? v Karlových Varech
' . Karlovy Vary, 7. července 1952

Zn.: IX-623.3 - 1952

lv

Krajská komise pro boj proti americkému brouku ý Karl. Varech
♦
»
vyhlašuje dne • •
......
;______________ ď '

19» července Í952'

celokrajskou generální hledačku na největšího škůdce našeho
hospodářství
•

amerického brouka
•

.

•a

Jesť, vlasteneckou povinností .každého- občana zúčastnit se této
celokrajské hledačky, aby americký brouk - posel amerického impe-.
rialismu byl v našem kraji zničen a zabráněno mu jeho další šíření
do východních krajů a k našim východním spojencům.

hodin před MNVarv městech

1 Sraz všedi hledačů jest v,
na určených seřadištích.
.
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• Krajský zmocněnce pro potírání amerického brouka:
Beneš Jöseip v. r. •
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