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Ján, nar. 15.5-1889, velezrada, zemřel na TBCplic,
-+I5.4.I959 v Leopoldové.
Jordan František, nar. 12.8.1897, vyzvědačství, zem
řel na zán"t žlučníku 4.10.1959, Leopcldov.
K a j p r Adolf, nar. 5.7.1902, velezrada, zemřel na skle
rózu mozku a cév 17.9.1959 v Leopoldové’.
Kaláb Vladimír, nar. 12.12.1898, vyzvědačství, zemřel
ne. celk. sklerosu 26.3.1959 , Leopoldov .
Měřič k-a Josef, nar. 26.2.1895, velezrada, zemřel na
celk. sklerosu 31.3.1959, Leopoldov.
Nevtípil Josef, nar.11.3.1888, sabotáž, zemřel na
celk.sklerosu 12.4.1959,Leopoldov.
0 u t r a t a František, velezrada, nar. 23.1•1912,zemřel
no sklerosu srdce 18.12.1959 v Leopoldově.
• - ■
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Před zásadním milníkem?
Prof. Milan Zelený
Akcionáři letecké společnosti
United Airlines (UAL) se na jaře
chystají hlasovat, zda prodat 53%
až 63% podniku svým zaměstnan
cům. To znamená, že 60 - 80 tisíc
námezdních zaměstnanců UAL by
se stalo držiteli akcií vlastního pod
niku, t.j. soukromými kapitalisty.
Tím by se UAL staly největším

majoritním zaměstnanecky vlastně
ným podnikem nejen v USA, ale i
na světě.
1 když smlouva ještě není uza
vřená (zbývá přesvědčit zaměstna
necké skupiny letušek a rezervač
ních agentů), jde zde jistě o důle
žitý mezník. V případě úspěšné pri
vatizace UAL by se pak většina
amerických podniků mohla vydat
touto atraktivní cestou, na rozdíl od
současného vyhazování zaměst
nanců po desetitisících.
Dosavadními vedoucími majo
ritními podniky byl Publix Super
markets (65 tis.), řetěz samoobsluž
ných prodejen, EPIC Healthcare
(14 tis.), soukromé zdravotní služ

{Morgan Stanley, 6,5 tis.), loděnice
{Avondale Shipyards, 7,5 tis.), oce
lárny {Weirton Steel Corp., 6,1
tis.), nemocnice {Health Trust, 30
tis.), kompjutry {Science Applica
tions, 13 tis.), stavební firmy {Aus
tin Industries, 7,8 tis.), noviny {The
Journal Co., 6,2 tis.), kožené zboží
{Swank Inc., 2,3 tis.), atd.
Některé podniky a koncerny jsou

Lynch, Arthur D. Little, J. C. Pen
ney, Phillips Petroleum, Procter &
Gamble,
McDonnell Douglas,
Rockwell International, Grumman
Corp., Hallmark Card, W. L. Gore
Assoc., U. S. Sugar, atp.
Celkově je dnes v USA 10 až 11
tisíc zaměstnaneckých podniků,
představujících více než 12 miliónů
zaměstnanců.
Kolem 1,5 tis. těchto podniků je
veřejných, t.j. prodávají své akcie
na veřejné burze: každý pátý pod
nik vedený na burze v USA je dnes
tedy zaměstnanecky vlastněný! Prů
měrné procento zaměstnaneckého
vlastnictví u veřejných podniků je
kolem 15%.
Mnohé podniky skupují {"buy
back") své vlastní akcie na burze a
stávají se tak soukromými podniky.
Přiklad zesoukromění či privatizace
Levi Strauss (texasky) je velmi
dobře znám. Nyní i známý
McDonald's (hamburgery), založe
ný Čechem Ray Krocem, privati
zuje a skoupí letos kolem US$ 1
miliardy svých akcií. McDonald's
skoupil za posledních 10 let již
přes USS 2,2 miliardy svých akcií.
Není to překvapivé, protože závětí
Ray Kroce bylo, aby McDonald's
jednou patřil plně zaměstnancům.
Co se výkonnosti zaměstnanecky
vlastněných podniků týče, je zcela
samozřejmé, že v americkém trž
ním hospodářství nikdo dobrovolně
nezavede systém, který by mohl
vést k nižší výkonnosti a konku
renční schopnosti. Óísla jsop cel16

Navrhované zásady zákona o zpřís
tupnění písemností StB dělí osoby do
čtyř skupin. N osoby, ke kterým byly
spisy vedeny, tedy osoby, kterým bu
dou zpřístupněny. Dále na osoby, je
jichž jména se do písemností dostala
v souvislosti s jejich úřední činností
(především jména příslušníků StB),
a na tak zvané třetí osoby. Těmto třem
skupinám osob je tedy společné, že se

v dokumentech vyskytují pod svými
skutečnými jmény. Je zde ale také čtvrtá
skupina lidí, jejichž pravá jména se zde
nevyskytují. Místo nich jsou uváděna
jejich nepravá (krycí) jména. To jsou
tajní spolupracovníci StB různých kate
gorií. Začerňování těchto krycích jmen
má smysl. Vláda přijala doplňovací
návrh ministra vnitra, aby byla přidá
na zásada, pro kterou se rychle vžil

■

pracoval název „dešifrovací paragraf
.
*
Každý občan má právo požádat minis
terstvo vnitra o sdělení, kdo se za těmi
to krycími jmény schovává. Minister
stvo vnitra je povinno mu to sdělit,
je-li to možné. V důsledku rozdělení
federace nemá MV ČR možnost iden
tifikovat ty tajné spolupracovníky, kteří
na občana donášeli na příklad ze Slo
venska. Tak zvané „Cibulkovy sezna
my“ nerozlišují mezi kategoriemi „dů
věrník“ a „informátor“.

městnanci, kteří dostanou 63%
akcií, porostou-li jejich tržní ceny
dostatečně rychle. Akcionáři již ny
ní dostanou v privatizaci USS 173
za akcii, což není špatné: na burze
se totiž ceny akcii UAL loni pohy
bovaly pouze mezi USS 110 - USS
155 za kus.

Přemýšlím o tom. jsme-li už
postkomunistickou zemí. Nedivím
se. že to zaujalo i pana prezidenta.
Ne. pane Havel, klídek, pořád jsme
ještě zemi komunistickou. Alespoň
v oblasti práva určitě.
Zatím se změnilo jenom pár zá
konů, ale v justici, bezpečnosti a
státní správě máme pořád ty samé
soudruhy z minula. Sedí na svých
židličkách a lustrační zákon se na
většinou z nich vůbec nevztahuje.
Ale ... Ten měl bráchu estébáka.
druhý švagra u Lidových milici,
třetí sestru v aparátu partaje a man
želka čtvrtého vařila a vaří kafičko
papalášům na odborech. Co může
me od nich čekat? Přece nepoškodí
svou velkou komunistickou rodinu!
A kolik z nich si za komunistů po
mohlo k domu, vile, chatě, nebo
parcele. Přece to teď nebudou vra
cet! A tak si vnuk národního uměl
ce přes červenou knížku koupil la
cino a "legálně" vilu po emigran
tech. Dcera zasloužilého komunisty
Začerňovat se nebudou ani jména
příslušníků StB, kteří se podepisovali
pod různá hlášení, návrhy, doporučení
a souhrny. Náš názor je, že podepíše-li
se pod úřední doklad, není zde žádný
důvod jméno před předáním do archi
vu začernit. Začerňování (anonymizace) se má výlučně týkat osobních úda
jů o tak zvaných třetích osobách, které
se do dokumentace dostaly prostě pro
to, že nikdo nežije ve vzduchoprázd-

Tento případ bude jistě zajímavé
sledovat a z jeho úspěchů či ne
úspěchů se poučit: obzvláště v ze
mi. kde se zaměstnanecké soukro
mé podniky, nutná to podmínka
pro zvýšeni produktivity a konku
renční schopnosti v moderní době,
stále ještě neujaly.

si pořídila za pět prstů majetek své
pomocného družstva a soudruzi z
KNV docela slušné "parcelky" na
okraji Prahy. Všechno to ale "bylo
v souladu" s tehdy platnými záko
ny. Výklad a eventuelní kosmetické
úpravy ve zněni zákonů mají zase
v pacinkách jenom soudruzi. Načali
to soudruzi Tomáš Sokol a Zdeněk
Jičínský a pokračovalo to až k sou
časnému "hodnému strýčkovi" Ota
karu Motejlovi. Ale i ty malé ryb
ky, vaši tak zvaně slušní právníci,
kteří z vás cucají penízky neznají
jiné, než komunistické právo. A
všechny ty dámy, které to dnes ma
jí u soudů na věčné časy, skládaly
přece především zkoušky z marxlen in ismu!
Ti obzvláště otrlí antikomunisté
mají občas odvahu se soudruhy
soudit. Pro ně tu máme v záloze
všechny ty komunisty schválené
soudní odhadce s tituly dr. ing. a
CSc. Ti vám podle systému kdo
maže, ten jede, hravě, dokáží, že
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nu, ale pohybuje se mezi lidmi. Třetí
osoby jsou prostě příbuzní, přátelé, spo
lupracovníci či náhodní známí, s nimiž
se třeba setkali pouze jednou v životě.
Shodou okolností však byla třeba náho
dou StB přitom. Začerňování se má
týkat výlučně osobních údajů, nikoli
tedy všech údajů o třetích osobách.
Navíc je tu jeden podstatný rozdíl.
Agent byl vybírán z osob, které měly

ten váš dům v době kdy vám ho
soudruzi kradli neměl už vlastně
žádnou cenu.
Očista bezpečnosti a justice pro
bíhá pod taktovkou tak zvaně pra
vicových ministrů k plné spokoje
nosti levičáků. Postupně byli odha
leni ti poslední slušní lidé v jejich
resortech a přinuceni k odchodu.
Šikana lidí jako prokurátor Setina,
JUDr. Kracík, nebo bývalý ředitel
věznice ve Valdicích Matucha byla
jen plánovitou likvidaci posledních
antikomunistů v jejich resortech.
Na ty ostatní lidičky, kteří nema
jí o komunistických paragrafech ani
ponětí se taky něco najde. Od vý
povědí z práce pro takzvanou nadpočetnost, nebo "zánik organizace
a vznik nové", až po zákon o hano
bení rasy, nebo zákon na ochranu
prezidenta a ústavních činitelů. Je
nom zavřeme ještě pár Cibulků,
pošpiníme dobré jméno několika
Stránským, objednáme ukradeni
starých autíček několika proti ko
munistům píšícím doktorům Jirás
kům a máme to v suchu. A to by v
tom byl čert, abychom toho Kud
láčka z Českého deníku také ne

zruinovali!
A pak přijdou teprve ty krásné
chvíle, jež popsal Marx ve svém
díle.
"Až všechno rozkradeni, nebudem pracovat, všechno si budeme
navzájem půjčoval ..." zpívalo se v
jedné písničce z doby totality.
Mám dojem, že naše komunistickoodéesácká vysoká společnost se už
k tomuto ideálu značně přiblížila.
A vyhlídky do budoucna? Na
právnickou fakultu v Olomouci se
letos hlásí několik stovek mladých
lidí. Přijato jich bude několik desí
tek. Tipněte si. čí dětičky to asi bu
dou. A taky kdo jiný, než zase bý
vali soudruzi bude mít pro své děli
na školné, kolejné, stravné atd.?
Marie Svobodová, Praha
«<»>

tak zvanou důvěru nepřátelského pro
středí. Mělo to samozřejmě logiku, aby
agent mohl nosit zprávy, muselo se mu
věřit. Byl to prostě někdo z přátel, ka
marádů či známých, o němž jste ne
předpokládali, že je nutno se míti na
pozoru. Ministerstvo vnitra dospělo
k názoru, že jednou věcí je vrozená
žvanivost, druhou zrada kamaráda, pří
padně dokonce za odměnu. Vláda se
s tímto návrhem ztotožnila.
-re-
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P oznám e čtyři skupiny osob

by, Avis (13,5 tis.), půjčovna auto
mobilů, atp. Mezi největšími větši
nově zaměstnaneckými podniky lze
nalézt bankovní a finanční služby

velmi dobře známé i v ČR: Merrill

kem jednoznačná: vezmeme-li se
znam 400 veřejných podniků, které
mají více než 10% zaměstnanec
kých akcií, zjistíme, že jejich prů
měrný index návratnosti investic
převýšil všechny ostatní burzovní
indexy za léta 1991, 1992 a 1993.
Někteří absentní držitelé akcii
(nezaměstnanci) se obávají, že se
mohou stát "druhořadými občany"
v zaměstnanecky vlastněném pod
niku. Podobné obavy jsou i v Uni
ted Airlines. Nejsou to obavy
opodstatněné: ani jeden ze zmí
něných 1,5 tis. veřejných podniků
se nedostal do těžkostí, ztrátovosti
či dokonce bankrotu. Navíc, neza
městnanci budou v UAL chráněni
13 Člennou kontrolní radou: pouze
4 místa jsou určena pro zaměst
nance (odbory pilotů, techniků, le
tušek a odborově neorganizované
zaměstnance). Odbory pilotů a
techniků již tento UAL ESOP
schválily.
Odbory si již zvolily nového
podnikového ředitele UAL: zkuše
ného,
bývalého
místopředsedu
Chryslera, Geralda Greenwalda.
Obavy, že zaměstnanci UAL by
dali přednost převodu zisků do vý
plat místo do kapitálových investic,
anebo, že by chránili nepotřebná
pracovní místa jsou také zcela ne
opodstatněná. Zkušenosti 10 tisíců
podniků nic podobného nezazna
menaly. Navíc je zde většina kreditorů ve správní radě UAL, kteří
by to prostě nedopustili.
Jak zaměstnanci za své nové
podnikové vlastnictví platí? Závaz
ným zvýšením produktivity a 10%
až 17% odpočtem z mezd, s kte
rým zaměstnanci již souhlasili.
Tento přístup je nutný, protože le
tecké společnosti ztratily v USA v
minulých letech více než 10 mi
liard dolarů.
Absentní
akcionáři-nezaměstnanci mohou pouze získat ze zhod
nocení svých akcií. Stejně tak i za
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Členové nové rady ministrů NDR pod vedením Hanse Modrowa
v budově státní rady NDR složili přísahu do rukou nejvyššiho před
stavitele NDR Egona Krenze.

NEDtLE

Zásadní slovo * oudoucim postojům Čsskéno svazu ochránců příro-

*1

dy k vážným ekologickým problémům společnosti, k příčinám ně
kterých nedostatků v jeho práci, k jejim metodám a formám v dalším období i k celkové orientaci ČSO^ vyslovil II. sjezd této organi-

*

zace. jehož dvoudenní jednání bylo zahájeno v KD Ládvi v Prazé-Ďá-

blicich.
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Na 200 000 lidí se shromáždilo v ulicích Prahy na protest proti nea
dekvátnímu a politicky neuváženému zásahu pořádkových sil vůči
části spontánního průvodu studentů a mládeže, který se vydal do
centra města po uKončeni pístních aktů na Albertové a Vyšehradě
pri příležitosti 50. výročí událostí 17. listopadu 1939.

Na většině vysokých škol v ČSR a na některých vysokých školách

v 3SR pokračovaly v pondělí zahájené studentské stávky. Nevyučo
valo se ns
středních školách, nehrálo se v divadlech. Na Vá
clavském náměstí se v podvečer opět shromáždilo na 200 000 lidí,
kte;í se seznámili s řadou aktuálních informací, mj. i s provoláním
iniciativního sdruženi Občanské fórum. Ve večerních hodinách se
k současné situaci vyslovil v Československé televizi generální-ta
jemník UV KSČ a předseda ÚV NF ČSSR Miloš Jakeš.

a

r o lo u c n n lo A n n c ti

Na zasedění bulharského parlamentu v Sofii byl Todor Žívkov zpro
štén fun«ce předsedy státní rady BLR a novým předsedou byl zvo
len generální tajemník ÚV BKS Petr Mladenov.

c

KATEK

lo n a m

>J příležitosti 50. výročí listopadových událostí roku 1939 přijal v bu
dově městského výboru strany pražské vysokoškoláky člen předsed

nictva ÚV KSČ a vedoucí tajemník MéstV KSČ Praze Miroslav Ště
pán.

Sopečná erupce je nevyzpytatelná. M agm a z nitra zem ě
vyvěrá — jak chce. „Sociální" erupci se dá předcházet neu 
stálým řešením všech ekonom ických a společenských pro 
blém ů, tak jak je nastoluje život. A také — co nejširším dia-

ČTVRTEK

FOTO

15
15
17
18
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U příležitosti 50. výročí 17. listopadu — Mezinárodního dne studen
tstva navštívil pražské sídlo Mezinárodního svazu studentstva gene
rální tajemník ÚV KSČ a předseda ÚV NF ČSSR Miloš Jakeš, který
převzal z rukou předsedy MSS J. Skály nejvyšší svazové vyzname
náni — Ziatou medaili 17. listopadu.
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'O d p á tk u do p o n d ě lí na p ra ž s k ý c h u lic íc h

V pátek 17. listopadu byl pořádán Městskou vysokoškolskou radou SSM a ne
organizovanými studenty pietní akt na Albertově a průvod na Vyšehrad při
příležitostí 50. výročí událostí 17. listopadu.
Foto: Jan šilpoch

Rozšlapané brýle. Šála.
Kabelka. Dámská kozačka.
Strhané trikolory. Cáry státní
vlajky. Na dlažbě před
Sportturistem stopy krve.
Procházím sedmnáctého
listopadu v půl jedenácté
večer pražskou Národní
třídou. Pár set metrů odtud,
v Senovážné ulici, vzniká
prohlášení Městského výboru
SSM v Praze. Bude se zitra
čist na všech nárožích
našeho hlavního města.

!

„Abychom to vše, o čem jsem
mluvil, mohli uskutečnit, musíme
zajistit suverenitu samotného
svazu mládeže, to je vyhlásit
a prosadit nezávislost ne všech
politických stranách." Cituji z Ru
dého práva z úterý 14. listopadu
a měl bych asi dodat, že noviny
vydávané ústředním výborem
KSČ otiskly diskusní příspěvek,
z něhož tato věta pochází, téměř
celý, zatímco některé jiné diskus
ní příspěvky vyšly jen ve zkrácené
podobě.
čtu tu větu ještě jednou a pře-.
mýšlím o tom, proč se část dele
gátů celostátní konference SSM
po jejím pronesení pokusila uml
čet toho, kdo ji vyslovil. Zřejmě ji
považovali za přímý útok proti ko
munistické straně.
Nevidím samozřejmě Petrovi
Nožičkoví do hlavy a neznám je
ho motivy, chtěl bych však varo
vat právě před tím, co bohužel !
v naši zeměpisné Šířce stále pře- '
žívá: že se pozomosť nevěnuje
tomu, co konkrétně bylo řečeno,
ale spekulacím o tom, jak to bylo
myšleno. Ťo spolu s letitou tabuizací některých témat zřejmě způ
sobí, že pro určité lidi bude Petr
teď po konferenci odpudivým pa
douchem, zatímco pro jiné slav
ným hrdinou. Ale on přece pouze
vyslovil svůj názor a konference
byla svolána právě proto, aby růz
ní členové SSM vyslovili různé
názory.
.
Dovolím si také vyslovit svůj:/
Myslím si, že už sama skuteč
nost, že členy SSM jsou také čle
nově ostatních politických stran,
sdružených v Národní frontě, ho
voří proti představě SSM jato ja
kési přípravky KSČ. A nikdo ne
musí Spekulovat o tom, co tím
myslím a co je za tim, je za tím
jen a jen můj názor a ten názor mí
připadá logický.
Vycházím z toho, že už zřejmě
není udržitelné heslo „Kdo nejde
s námi, jde proti nám". Neosvěd
čilo se. Neosvědčila se ani umělá
jednohlasnost Celostátní konfe
rence SSM byla vlastně první vel
kou veřejnou události celospole
čenského významu, navíc s roz
pouze na „správné" a „špatné",
sáhlou publicitou, která zřetelně
ten zřejmé zaspal dobu.
ukazala, že názorové rozdíly mezi
Potud můj názor.
lidmi jsou přirozené a od podsta
Jiří Franěk
ty zdravé. Kdo názory rozlišuje

podporuje

řešeni současné situace
pokládáme za nezbytné
a jedině m ožné už proto, ze
v patek večer, stejně jako již
několikrát v posledních
měsících, stáli proti sobě na
ulici i členové SSM , mladí
lidé. Odmítáme extrémní
projevy a přístupy, a ť už z té
či oné strany. Násilí v danén

realscc-ismu/

Národní třídě a aby
československý parlament
vytvořil nestrannou komisi
k prošetření této události. Na
toto prohlášeni navazuje
pondělní prohlášení
sekretariátu ÚV SSM,
v němž se píše m im o jiné:
„Většina mladých lidi

M\e'
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mládi, ale upřímně. Politické
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V prohlášeni se žádá, aby

Letos snad už naposiea se všem čte
nářům omlouváme za výrobní hendikep, ktnrv je pro nás zvlášť dnes mi
mořádné citelný. Obsah minulých
i tohoto čis'a vám musí připadat jaksi
časové vyčpělý- Psali jsme o tom
mnohokrát a zpožděni které jsme
v říjnu a listopadu nabrali, už ie ořimu
trestuhodné. Tak se staio že wrame
jeón.ani celostátní konference víc než
týden po lejim ukončení, historické
události 17. listopadu 1939 připomíná
me aesei ani po událostech, jež —
vvvolany vzpomínkou tohoto výročí
— do historie tenrve vejdou. Aie na
vzdory technickému zpomalovaní se
tep události, jichž jsme byli svědky,
rozeběhl tempem přímo překotným.
První svědectví již unes, další zakrát
ko (ovšem daném možnostmi naši po
lygrafie).

In3

Generální prokuratura
přešetřila postup
pořádkových sil v patek na
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zásadní a nezbytné politické
reformy v naši společnosti.
Možná někdy s m enší
soudností a větší kritičnosti

TÝDEN V REDAKCÍ

požaduje

♦

Areál lékařské fakulty, pátek 17. 11. 1989 Albertov 16:10

Národní třída 19:45

případě pokládáme za
nedemokra tické,
neodpovídající politice
přestavby a demokratizace
společnosti."
Po ránu v sobotu
osmnáctého — ještě za tmy
— hořely na dlažbě Národní
třídy desítky svíček. Do

těchto míst došla v pátek ;
pokojná demonstrace
českých vysokoškoláků, která
měla původně skončit na
Vyšehradě. Nikdo už
nezabránil tomu, aby se lidé,
kteří si připomínali události
před padesáti let, nevylili do
ulic. Ozývaly se výkřiky

vydávají Provolání
k dělníkům a rolníkům: „Vás,
kteří vytváříte svou
každodenní prací materiální
hodnoty a umožňujete nám
se vzdělávat a připravovat se
na své budoucí povoláni
vyzýváme, abyste se
zamysleli nad vážnými
morálními, ekologickými,
ekonomickými a politickými
problémy naší společnosti.
Pokud nedojde k radikální
reformě našeho
ekonomického i politického
života, tyto problémy
přerostou do hluboké krize,
která se přímo dotkne nejen
vás, ale i vaši životní úrovně
a vašich životních perspektiv.
Obracíme se na vas, auyste
podpořili naše požadavky.
Znáte své problémy a proto
nedopusťte, aby vaším
Vyšehrad 17:50
jménem mluvili ti, s kterými
nesouhlasíte."
V pondělí večer hovoří
k demonstrantům na
Václavském náměstí Vasil
Mohorita. Mluví jasně
a přehledně. Lidé napjatě
poslouchali. Předseda ÚV
SSM a člen sekretariátu ÚV
KSČ vyjádřil podporu
požadavkům studentů.
„Pokud budou použity
represe proti stávkovým
výborům, půjdu od koryta,"
řékl. Reagoval tím na
veršovánku, kterou vymyslel
folkový zpěvák Karel Plihal
a která se poslední dobou
mezi mladými vžila: Chceš-li
vidět do koryta, přidej se
k nám — Vaška Mohorita.
Demonstranti mají
k předsedovi svazu mládeže
různé výhrady. Oceňují ale,
že se stal prvním politikem,
Václavské náměstí, pondělí 16:10
který k nim v této „eruptivni
zesměšňující čelné
v rukách byla na Národní
době" lidsky promluvil. Dav
Bezpečnosti
na
Národní
představitele KSČ. Na
pod svátým Václavem
třídě sevřena kleštěmi bílých třídě.
transparentech převažovaly
obsypán hrozny svíček
přileb.
Nebylo
kam
utéci.
V
pondělí
odpoledne
vyšlo
výzvy k celospolečenskému
skanduje: „Dialog . ..
V neděli večer se scházejí | v Praze do ulic na dvě stě
dialogu. Nejvíce hesel mělo
Dialog . . . Dialog .. ."
v
posluchárnách
fakult
a
na
tisíc
lidí,
žádajících
radikální
recesistní nádech: „Pendreky
kolejích
studenti
a
vytvářejí
politické reformy.
do řeky ... Možná přijde
stávkové výbory. Žádají
”He3 nub li ct”
Demonstrace je pokojná.
i kouzelník." Část průvodu
objektivní prošetření zásahu Pražští vysokoškoláci
č. 47/9 7
mladých lidí se svíčkami

Byl soudně trestán pro výtržnictví, příživnictví a zanedbání povinné
výživy. V roce 1981 mu byl vysloven zákaz pobytu v Praze po dobu tří let.

V únoru t.r. byl odsouzen k nepodmíněnému třestu odnětí svobody v délce
12 měsíců za organizování tzv. vzpomínkového aktu na Václavském ná

vidět značný rozdíl. Výše jejich příjmů ze zaměstnání nemůže zdaleka

pokrýt takovou činnost, jako je vydávání samizdatové literatury a dalších
tiskovin, telefonické relace vysílané západními rozhlasovými stanicemi,

organizování různých sympozií a setkání s mezinárodní účastí, produkce

městí, výtržnictví a útok na veřejného činitele.

agitačních materiálů apod. To vše představuje nemalé náklady.

Mnozí z exponentů těchto nelegálních skupin prohlašují, že jejich

Vondra Alexandr, 1961
Po maturitě na gymnáziu studoval geografii

na přírodovědecké

fakultě UK v Praze, kterou absolvoval v roce 1986. Po dva roky se
zúčastňoval "soukromých filozofických seminářů" Ladislava Hejdánka. je

náklady na vlastní dopravní prostředky, cestování a rekreační chaty či
chalupy. Pomineme-li honoráře, které plynou jednotlivým autorům

za

pamflety zveřejňované na Západě "bez jejich vědomí či proti jejich vůli"

zaměstnán jako programátor.
Od počátku 80. let působí v "nezávislé kultuře", tzv. undergroundu.

Od roku 1986 je jedním z redaktorů "literární" Revolver revue. Publikuje
jak v tomto samizdatu, tak v dalších nelegálních listech, například ve

zejména v emigrantském tisku, a přímou finanční a materiální pomoc
v podobě darů, stipendií apod., pak jedním z hlavních způsobů financování

jejich činnosti je udělování různých cen.
Počet cen za "literaturu", za "boj o demokracii a svobody", za

Vokně, Lidových novinách a v Infochu (Informace o Chartě).

Je členem Kruhu československo-polské solidarity a snaží se nava
zovat spolupráci s dalSími "nezávislými" skupinami nejen v Polsku, ale

i v ostatních zemích střední a východní Evropy. Chartu 77 podepsal na

"spolupráci v mezinárodním měřítku" neustále roste. Finanční částky
spojené s těmito cenami, dotovanými středisky antikomunistické emigrace

v Paříži, Londýně, Stockholmu aj. (např. cena Jana Palacha, cena Jarosla

va Seiferta a další), se zvyšují o výsledky lobbystické činnosti čs. antikomu-

jaře 1987 a pro rok 1989 vykonává funkci jejího mluvčího.

Patří k iniciátorům protispolečenského vystoupení v Praze, jež se
konalo 16. ledna t.r. Za své jednání na tomto vystoupení byl odsouzen

k

výdělek sotva stačí na základní provoz domácnosti. Z čeho tedy kryjí

třestu odnětí svobody na dva měsíce s podmíněným odkladem na

zkušební dobu dvou let a peněžitému třestu 2 500 Kčs (v případě zmaření
tohoto třestu byl uložen náhradní - odnětí svobody na jeden měsíc).

nistických emigrantů, která přispěla např. k udělení holandské Erasmovv

ceny V. Havlovi, rakouské ceny za evropskou literaturu P. Kohoutovi, nebo
také k nedávnému zřízení Chelčickéno ceny soukromou nadací The Chel-

Čický Price (Londýn).
Finanční dotace jsou impulsem k aktivizaci dalších osob, aby
usilovaly vyniknout mezi sobě rovnými. Udílení těchto a dalších cen
(viz dále uvedené příklady) má však přinést i širší publicitu "nezávislým

PODPORA TZV. NEZÁVISLÝCH INICIATIV ZE ZÁPADU

iniciativám" a čs. antikomunistické emigraci ve světě.”

Činnost

nezávislých iniciativ" je ve všech svých projevech

a celkovém rozsahu velmi náročná jak na materiální a finanční prostředky,
tak na čas. Porovnáme-li nezbytné náklady na početné akce, jež tyto
skupiny organizují zejména v následních dvou letech, s výší příjmů
získávaných jednotlivými exponenty nelegálních skupin ze zaměstnání, je

Cena Jana Palacha

Cenu Jana Palacha uděluje Mezinárodní výbor pro podporu Charty

77 se sídlem v Paříži. Cena byla zřízena v roce 1978. Byla dotována
částkou 25 000 francouzských franků, později se dotace zvýšila na 50 000.

Nezávislé iniciativy"
v ČSSR
číslo 3/ 1989
Vydává Oddělení
propagandy 8 agitace
ÚV KSČ
50

Cena se uděluje za "vynikající dílo nebo společensky významnou
činnost jednotlivce či skupiny v Československu v oblasti literární, umě

lecké,

vědecké, vzdělávací, ediční, humanitární a

publicistické".

Jako první obdržel cenu Jana Palacha v roce 1979 Výbor pro obranu

nespravedlivě stíhaných za "hájení lidských práv". V lednu 1981 byla tato

ve prospěch vydání některých Tatarkových děl

v jednom z exilových nakla

datelství".
Za rok 1937 byla cena J. Seiferta udělena L. Vaculíkovi za jeho
fejetony, opět s dotací 35 000 švédských korun a za rok 1988 emigrantu
Ivanu Divišovi, básníkovi žijícímu v Mnichově.

cena udělena ilegální edici Petlice, v roce 1983 samizdatovému časopisu
Infoch, v roce 1986 Ladislavu Hejdánkovi za vedení "filozofických semi
nářů" v Praze, v roce 1985 Josefu Vohryzkovi za "celoživotní dílo a za

práci v samizdatovém časopisu Kritický sborník". Za rok 1986 byla udělena

Milanu Simečkovi za "literární dílo" a za rok 1987 Zdeně Ertlerové z Prahy
za její "obětavou práci v samizdatové edici Petlice". Za rok 1988 byla cena

Cena Jiřího Lederera
Cenu Jiřího Lederera zřídily časopisy Zeszyty Literackie a Svě
dectví (Paříž). Uděluje se s dotací 5 000 francouzských franků Polákům,

Čechům a Slovákům, kteří "soustavně přispívají k rozvoji vzájemného,

svobodného kulturně politického poznání a porozumění".
Poprvé byla udělena v roce 1986 Andrzeji Jagerdzinskiemu z Varšavy

Jana Palacha udělena Evě Kantůrkové.

za překlady z češtiny do polštiny. V roce 1987 byla udělena Petru

Pospíchalovi z Brna (signatář Charty 77 a člen VONS, jeden z mluvčích

Cena Františka Kriegla
V roce 1987 zřídila Nadace Charty 77 ve Stockholmu cenu Františka

Kriegla, která má být udělována každoročně "za aktivity a vědecké nebo

Kruhu čs.-polské solidarity) za "spolupráci mezi polským a čs. hnutím
občanské iniciativy v oblasti lidských práv, literatury a umění".

publicistické práce na poli boje za lidská práva a občanské svobody, za
národní suverenitu a za demokratický socialismus v Československu".

Pro rok 1937 byla tato cena udělena Vladimíru Kadlecovi za jeho

knihu Dubček - 1963. Druhým nositelem této ceny se stal Jaroslav Sabata.

Cena Egona Hostovského
Cena se uděluje za "nejlepší beletristické dílo českého nebo slo
venského autora, který nemůže publikovat v Československu". Uděluje ji

Středisko ruských a východoevropských studií univerzity v Torontu. Členy

poroty jsou J. Kovtan, A. J. Liehm. J. 5kvorecký, Cleb Žekulin.
Cena Jaroslava Seiferta

Cenu zřídila Nadace Charty 77 ve Stockholmu.

Je udílena za

"nejlepší díla české a slovenské literatury, která nesmějí být publikována

Za rok 1986 byla udělena Janu Křesadlovi za román Mrchopěvci

(Publishers, Toronto. Kanada).

v Československu". Je dotována částkou 10 000 - 17 000 západoněmeckých
marek. Uděluje se na návrh komise, jejímiž členy jsou J. Grůša,

M. Kundera. A. J. Liehm, S. Rychterová, J. Skvorecký, J. Vladislav,

Fr. Janouch a "dva spisovatelé žijící v Československu".
Poprvé byla tato cena udělena v září 1936 Dominiku Tatarkovi za

trilogii Písačky. Její udělení bylo spojeno s peněžitou odměnou 35 000
švédských korun. Navíc Nadace Charty 77 poskytla "kulturní subvenci

Chelčického cena
Soukromá nadace The Chelčický Price (Londýn) se rozhodla odmě
ňovat jednou za rok Chelčického cenou autora eseje sepsané na dané téma.
Hodnota ceny může dosáhnout výše 500 liber štcrlinků.
Uchazeči o cenu musí byt občané ČSSR trvale bydlící v Česko

slovensku. Esej nesmí přesáhnout 10 000 slov a má být publikován
v čs. tisku nebo v samizdatu. Nadace zajisti překlad a publikování
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v některém zahraničním časopise. Práce by mčla osvětlit povahu a dějiny

ZÁ VĚR

čs. kultury a společnosti.
Pro úspěšný postup přestavby a demokratizace života naší společ

Cena Erasma Rotterdamského

nosti má základní význam upevňování vědeckého světového názoru, prová

Za rok 1986 byla udělena

V. Havlovi, převzal ji

Fr. Janouch,

zené zásadovou politickou praxí, důsledným plněním závěrů XVII. sjezdu

tajemník Nadace Charty 77. Předání ceny, o němž je natočen video

KSC a zasedání jejího ústředního výboru. Podílet se aktivně na tomto

záznam, byla přítomna holandská královna Beatrix. Havlův projev, zaslaný

procesu je mimořádně důle z i tým posláním ideologické práce strany.

písemné, přečetl emigrant Jan Tříska.

Ckoly ideologické práce z hlediska zabezpečení přestavby a demo

Cena byla založena v roce 1958 princem Bernhardem. Uděluje se

kratizace byly projednány na 10. zasedáni C'V KSČ v říjnu minulého roku.

každoročně osobám a institucím, "jež mimořádně závažně přispěly k

Jedním z těchto úkolů je ofenzivní působeni proti stupňujícím se útokům

evropské kultuře, společnosti nebo společenským vědám". Cena je dotována

nepřátelských sil. K jeho zvládnutí patři odhalování politických záměrů

částkou 100 000 holandských guldenů.

ťzv. nezávislých iniciativ, motivů jejích postojů k socialismu a politice

KSČ a podstaty jejich požadavků, směřujících k oslabení vedoucí úlohy

54

strany, k destabilitě společností a v konečném důsledku k destrukci

socialistického zřízeni v naší zemi.

zneužít jednáni o závěrečném dokumentu následně schůzky ve Vídní

Antisocialistické sily v naši společnosti se nikdy nesmířily s (.'norem

k protičeskoslovenské kampani. Dá se od nich očekávat svérázný výklad

19-18 a chtějí zneužívat přestavbu k oživeni tendenci předcházejících roku

vídeňského dokumentu, především pasáže o lidských právech a humanitární

1963, stéjne jako ti, kteří jím ze Západu poskytuji nemalou podporu. Tyto

spolupráci, ale i pasazi o svrchované rpvnosti a . nevměšování do .vnitřních

nepřátelské sily parazituji na problémech a potížích, jež jsou předmětem

záležitosti, o právu každého státu svobodně si vybrat a rozvíjet své

oprávněné kritiky a nespokojenosti lidi. Tuto kritiku nedostatků se snaží

politické, '-sociální, hospodářské a kulturní systémy, stanovovat si vlastní

změnit v kritiku socialismu. Uchylují se k demagogii a dalším metodám

zákony, předpisy a určovat politiku.

spekulace a manipulace, které odpovídají charakteru jejich cílů. Zpochyb

ňuji právo našeho státu zasáhnout proti těm, kdo porušují naše zákony,

Politika našeho státu je jednoznačná. Uskutečnění významných

změn, které se týkají jeho dalšího rozvoje, klade vysoké nároky nejen na

organizují proyokačni akce, narušují veřejný pořádek, snaží se vyvolovat

činnost komunistické strany, ale celé Národní fronty a každého, kdo žije

atmosféru neklidu a zneužívat politické nezkušenosti a nezralosti časti

osudem své vlasti. Přestavba a demokratizace vyžadují mj. uplatňovat

našich občanů, nebo náboženského cítěni věřících proti socialismu.

^socialistický pluralismus názorů, rozvinout široký dialog se všemi, kdo stojí

Je pravděpodobné, že antisocialistické síly budou i nadále po svém
interpretovat mezinárodni dokumenty, které nesou podpis CSSR. a"zneu-

na platformě socialismu, vidí v dialogu cestu ke tříbení názorů a hledají
v něm možnost ujasnit si, jak co nejlépe přispět svým dílem k řešení

zívat je tak k pomluvám paši země. Nasvědčuje tomu například jejich

problémů a úkolů spjatých s dalším rozvoje společnosti. Je to Komunistic

dosavadní interpretace Závěrečného aktu helsinské konference, spojená

ká strana Československa, kdo k takovému dialogu vyzývá, otevírá pro něj

s osočováním Československa z nedodržování lidských práv nebo snaha

;

prostor a také takový dialog vede.
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