První s o u k r c m ý týdeník
se samizdatovéu tradicí

19. prosince 1997
pumunský patriarchu Teoctist postaví v Buku.esti gigantický svatostánek
Projekt pravoslavné círk
ve na vybudování přepych
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se paktcval s komunisty,
se počátkem r.1990 nakrá
tko stáhl do jednoho klá
štera, za někdik měsíců
se vsak zr.-vu vrátil do
čela pravoslavné církve.
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Bolitičti v mni^zemřelí?_ve_yazběr/Dosud nepublikováno/

Josef, nar. 17.5.1896, sabotáž, zemřel na
kornatční tepen 13.3.1960 v Leopoldově.
Kut h a n Jaroslav, nar. 9.2.1893, velezrada, zemřel na
áĚter-iosklerosu srdečních tepen 4.7.1961,Leop.
M-o ž n ý Jen, nar. 23.5.1897, vyzv^dačství, + na arteriosklerosu srdečních tepán 12.9.196,Leopcldov.
H a v 1 í k Jan, nar. 7.5.1898, velezrada, vyzvědaeství,
zemřel na Tbc ledvin, 8.6.1961, Leopcldov.
R i ch t e r Peter, na^.23.6.1900, vojenská zrada, zemřel
na tvrdnutí jater 10.6.1961, Leopcldov.
Vlasák Bohumil, nar. 18.11.1903, velezrada, zemřel
na kornatění srdce 27.6.1961 v Leopoldově.
K o 1 a č n ý Eduard, nar. 13.6.1905, sabotáž, -zemřel na
kornatění tepen 25.11.196? v Leopoldově.
-- - ’
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"Rudé právo" se dnes stalo druhým největším českým deníkem a vzhledem k to
mu, že v něm dostali místo významní intelektuálové /na př.Petr Uhl/možno ří
ci, na základě informací, které o sobě vydává, že se stalo hlavním levicovým
deníkem, ovšem již pod názvem "Právo". Je to jistě dobrý pocit, sledovat,jak
neohrožení lidé nahradili Kojzary a Hoření za nichž nebylo možné ani zdaleka
okomentovat některou z výše položených otázek bez ideologického klišé.
VH.

MINISTERSTVO VNITRA
CIVILNE SPRÁVNÍ ÚSEK
U Obecního domu č. 3, 112 20 Praha 1

OS/1-2580/94

787 01

12.5.1994

Pan
ing. Vladimír Hajný
ČSA 34
Šumperk
K Vašemu dopisu ze dne 8. 5»t«r. sdělujeme následující*
Podle zákona č.83/1990^Sb.,^o sdružování občanů registruje
ministerstvo vnitra občanská sdružení, jejichž posláním
je realizace konkrétních zájmů svých členů.^Neprovádí se
správní řízení a ministerstvo vnitra^provádí pouzejej ich
r egistraci. Podmínkou je splnění požadavků uvedených v cit.
zákoně. Zasíláme vám proto výtah ze zákona, kde je uvedeno
jaké náležitosti má mít žádost o registraci a povinné nále
žitosti stanov.
Vedoucí oddělení:
JUDr.J.Teichmanová v.r.

správnost:/

Výtah ze zákona .jsem obdržel a publikoval
jsem ho již v předcházejících číselech a vě
řím, že se u nás lze velmi lehce zaregistro
vat, důkazem jsou asi 3 komunistické strany.

To byt Antonín Chittussi, náš největší moderní
plenérista v nejkrásnějším slova smyslu, během
druhé půle XIX. století.
Z počá tku jakoby se Chittussi nevyhýbal žád
nému námětu - jeho první větší obraz byl histo
rický - teprve během pobytu ve Francii vykry
stalizoval jeho hluboký zájem o krajinu. Od té
doby se téměř výlučně zaměřuje do terénu, ať
již kolem Paříže nebo kolem Barbizonu (ve Fran
cii pobyl celkem 6 let), nebo po návratu domů v
f, Polabí či na jihu Čech (zde setrval posledních
šest let života).
Chittussiho obrazy možno spravedlivě rozdělit
na stejnoměrn.é části a nazvat je francouzskou
a českou. Sklizeň obou částí vyniká barvou
vzduchu, prvkem v dřívější české krajině nezná
mým. Jeho objev staví Chittussiho do popředí
mezi malířskými druhy.
Jubilantova plátna a plátýnka se nesnaží za
chytit drama, tak časté v přírodě. Naopak, žád
né bouře, vichry, řádění pustošivých živlů. K
Chittussimu musíme právě z druhého konce,
protože jeho práce dýší měkce, jsou zklidněné,
plnu jemné citovosti, kterou ve vystupování ma
líře byla zjevně okouzlena ušlechtilá umělkyně
Zdenka Braunerová, byvši Chittussiho žačkou
ještě ve Francii, ba co více, družkou významné
ho životního úseku.
Chittussi je také zapsán ve Zlaté kapličce. By!
Alšovým druhem, spolu s nim vyloučen z Aka
demie, byl blízkým přítelem Fr. Ženíška, s nimž
po nějaký čas sdílel ateliér. Krátce byl na vojně
v Bosně, odkud si přivezl ohromující množství
skic a námětu, jež využil k mnoha obrazům do
ma, po návratu. Potom už byla na řadě v jeho ži
votě vzpomenutá a rozhodující Francie.
Chittussi namaloval na sta obrazů, přestože
zemřel ve věku jen čtyřicetitří a půl roku. Jeho
práce jsou dosud vysoce oceňovány, rekordu
však získal "Pohled na Prahu ze Strahova ", uve
dený v katalogu rok po Mistrově smrti částku

’Svědomí ”

Malíř klidu v krajině

vážení bratři!
V předposledním čísle našeho Svědomí,
je bezvadný snímek bratra Míly Komínka na Mi■ rově, kde jsem ztrávil šesté Velikonoční svátky.
A protože se často setkávám s "Mírováky", a
kterým občas půjčím bohužel nenávratné Svě
domí, nechal jsem si oxeroxovat tyto snímky
"našeho hradu" a dávám jim je k potěše. Bratře
Míío, jsem rád, že jsi ten "tromb " rozehnal, také
já to tak dělám a jestli víš, že jsme si tam zpívá
vali - "Nedaleko malého města, města Mohelni
ce, stojí zámek červenavý, zubatou zdí obehna
ný, Mírovská trestnice. Mírovská trestnice cho
vá, ba hýčká trestance, generály, vrahy, žháře,
sedláky a též faráře i státní reakce. Po hradbách
"sonyboj” chodí, do oken se kouká, hrdinnost
však mizí válem, a utíká honem, dolem, když so
va zahouká"!
Když bych našel nějakého muzikanta, který by
to po mně zapsal do not, tak Vám to pošlu. Ale
bohužel za tohoto počasí mně, srdlčkáři a silné
mu Astmatiku dochází příliš dech, a tož nevím,
nevím.
Zdraví Vás všechny srdečně
Váš Stan. Rajnoch
v den voleb. 18. listopadu 1994

Smutek vymírající
generace
Vzpomínáte si všichni v listopadových událo
stech před léty na masová shromážděni, na spo
lečný cinkot klíčů, na nadšené projevy na Leten
ské pláni, na společnou, vítěznou cestu v nové,
opravdové demokracii po 40-ti letě drastické
temnotě totality? Co to bylo nadšení, slibů o
jednotě národa pod emblémem Občanského Fó
ra! / propuštěni vězňové skládali před veřejností
slib o poctivé práci ve prospěch Nové, opravdoPo listopadu jsem čítala Stu
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zanikly pro nedostatek peněz.

Zanikl pro nedostatek peněz,
obviněná
z
antiPolitika,

Stále dost peněz má Rudé

Monopol PNSky, která se teď

Pak jsem četla černé Zeměděl

semitismu

zakázána.

právo, Haló noviny, Mladá fron

už jmenuje jinak, ale vedou ji

ské noviny, které psaly pravdu

LidoVá demokracie prodána a

ta dnes, Lidové noviny a vše

stále ti sami soudruzi je scho

o transformačních podvodech

zlikvidována jejich novým ma

chny ty další tevičácké, či le

pen položit každého. Ale nej

na

jitelem.

necenzu

votočivé noviny. Na jejich le-

horší je trestuhodná tupost na

rované noviny zanikly pro ne
dostatek peněz. Čtu Český de

vičáckou propagandu šikovně

šich lidí, jejich nezájem a stádní

podha-

pud. "Kamarádka čte Lidovky,

ník a ten končí k 31. 1 2. 1994

zovanou je peněz dost. My má

já si je objednám taky." Nebo :

pro nedostatek peněz.

me pořád jen své holé ruce.

"Pan president odsoudil toho

dentské listy. Byly výborné, ale

Nedostatek
peněz?

vé demokracie a lepšího života celého našeho
národa! Ale ouha! Člověk je ve své podstatě
tvor křehký a zapomětlivý! Totalitní systém jed
né strany v níž měli pravdu a právo jen pravověrní straníci (běda těm, kdo měli jiný názor a
zvedli hlavu i hlas) naučili velice učenlivého
českého človíčka švejkovině v celém slova
smyslu a také v každém oboru! A tehdejší heslo,
"kdo nekrade, okrádá svou rodinu " se bohužel v
celé své nahotě přeneslo do celého hospodář
ského života naší Nové, tehdy ještě Federální
demokratické republiky. Volili se poslanci, vyfo
cení v nadživotní velikosti. Kolik to bylo progra
mů o prosperitě, v samostatně prosperujícím
vlastním podniku, (jen když by byla dosažena
vlastní materiální a finanční zabezpečenost).
A tak se žilo jak žilo, tak se tvořily narychlo
zákony pro rostoucí blahobyt a prosperitu celého
národa ubezpečovaného rozhlasem i televizí o
zdárně rozvíjející se "tržní" ekonomice. Všichni
Ti, brzy ráno spěchající do práce se nestačili a
bohužel nestačí divit privatizaci a trháni podniků
do vlastních rukou či společnosti s ručením
omezeným často s neprověřeným cizím skuteč
ným kapitálem, bez kterého by se prý naše hos
podářství a celá Ekonomika nedostala do tak vy
touženého EHS či EU, kde máme světovým kapi
talismem dosud vypálený punc komunistického
socialismu a proto naši "Kapitáni" musíjezdit na
Východ, aby znovu žádali o otevření trhu pro od
byt našeho průmyslu. Nechci se však zabývat
jen miliony našich spoluobčanů pracujících v za
střešených i klimaticky vybavených továrnách,
kde z připraveného materiálu mají vyrobit tolik a
tolik kvalitního tovaru. Já jsem totiž z jiného těs
ta, zrozený na poli i když jsem se museí ze "zná
mých důvodů" překvalifikovat na dělníka prů
myslu. Naši zemědělci, tedy dnes už. vlastně
druhá generace našich "bývalých rolníků" pra
cujících bez ohledu na přízeň počasí, často v
blátě i dešti zabezpečuji svůj denni chléb za ne
záviděných podmínek. O prosperitě je přesvěd
čuje p. ministr zemědělství poukazem na zahra
niční trh bez ohledu na vstupy k výrobě v naši
České republice. Ze spotřebních cen, totiž těží
nejvíce "Kartely" a společnosti s r.o. Ne, jako
naše bývalá námi vybudovaná Hospodářská
družstva, která svojí velikostí zaručovala pros
peritu proti tržním kapitálově silným jedincům. O
tato družstva, jsme bez jakéhokoliv vracení po
dílů byli připraveni, a to je také chyba celé naši

’

Josef Herman

15.000 zlatých!
Nedávno se zamýšleljeden z četných milovní
ku našich krajin, kdy a kým bude lépe vyjádřena
nějakým novým, umělečtějším způsobem. Aby
totiž měla přirozenou náladu a živou atmosféru
s vlastní barvou, aby byla jednotná, v částech i
celku krásná, stejně jak jsou obdivované krajiny
Chittussiho.
Malířovu bustu vypracoval ještě před odjez
dem do (JSA kouřimský sochař Jan Růžička
(1863-1911), qutorem připojené perokresby je
Max Švabinský.
A ještě životní data: Antonín Chittussi se na
rodil 1. 12. 1847 v Ronově nad Doubravkou,
zemřel v Praze na Vinohradech 1.5. 1891, tak
že se nedočkal vystavení svých šestnácti obrazů
na slavné Jubilejní výstavě.

naší vesnici. Ty zakouslo

Ministerstvo zemědělství, pro
tože vadily. V Brně vycházel
Radikální Republikán (neměl se

Sládkem

nic

společného).

byla

Jihočeské

mistry

dezinformace

Vážený a milý pane Komínek,

náhle v ní jásot zní.
Vstávej, lide můj, tmu z očí střes,

s tr

v městě Betlémě Bůh zrozen dnes.
Z lásky se člověkem stal,

F o k ra č o v á n í ze

z lásky se člověkem stal.
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Cibulku, tak ja to nebudu číst!"

Takovému národu mohl vlád-

I
I

nout opravdu i ten senilní Husák i ten blbeček Jakeš.

I

11

viny pro nás i pro zahraniční

krajany. Stmelilo by to všechny
Čechy doma i ve světě v exilu.

cím, ve kterých se údajné hu-

považují

A sametový podvod by byl de-

ná

dnes po létech fakt, že se u

maskován a nazván pravým
jménem mnohem dřív. Škoda

úředníků. Teprve to, co zbude

Za

největší chybu

I

nás po roce 1989 včas neusídlila třeba jen část redakce

I
|

amerického Hlasatele, která by "
u nás začala vydávat stejné no-

padesátých let, je doplněno au
tentickými fotografiemi, doku
menty, seznamem asi 800 au
torových spoluvězňů a jmény

Tichá noc, přesvatá noc,

SVĚD O M Í

jen Boží láska ta bdí.

hy na dobírku neposíláme. Pište
na adresu:

zdřímli dávno i pastýři stád,
jen Boží láska, ta bdí,

poštovní schránka 70,
738 02 Frýdek-Místek 12

Ticha noc, presvata noc,
v spánku svém, dýchá zem.
Půlnoc odbila, město šlo spát,

_

(Zpívá se na nápěv Tiché noci)

komunistických koncentrácích

Tichá noc

Cena 67 Kč včetně poštov
něho. S objednávkou výše uve
děných knih přiložte penéžn
poukázku na tento obnos. Kni

VÁCLAV RENČ

-

... Moc vzpomínám na naše společenství zde ve
Frenštátě pevně věřím, že nebylo posledním.
Je třeba být ve spojení a chci Vás ujistit, že
pokud budu moci, pomohu po stránce duchovní,
sloužením mše svaté, konceíebrací apod.
Bude to pro mne velká čest. S radostí jsem
četlhomilii vzácného otce ThDr. Antonína Huvara v č. 17 Svědomí, teprve dnes to bucju číst
pozorněji. Moc děkuji. Je velice třeba, aby zde
byty takové časopisy v té záplavě různých brků
vyloženě destruktivních tiskovin.
Situace je mnohdy velmi tristní, aíe na druhé
straně věřím, že dojde k probouzení, i když po
volbách je to spíše zklamání.
Nedokáži pochopit, že lidé tváří v tvář po
kračující devastací země jsou schopni volit stra
nu o jejíž roli není pochyb. Samozřejmě, že vět
šina Udí chce táhnout s mocnými a vlivnými, přiživovat se drobty padajícími z jejich stolů.
Ovšem, když pak můžeme číst i něco, tak hrů
zyplného jakým jsou dobrovolné příspěvky pod
nikatelů, hodlající povečeřet s premiérem této
země, tak není co dodat.Servilnost dosahuje tě
chto neuvěřitelných rozměrů proto, že všude je
potlačována čest, charakter, zelenou mají ti, kte
ří jsou schopni brát milionové úplatky apod.
Přirozeně je pak činěno vše proto, aby ze scé
ny mizeli ti, kteří jsou o těchto mravních hod
notách jasně hovořit Žádat jejich dodržování ve
společnosti.
A co sdělovací média, ty hory časopisů, které
se volně nabízejí, ženy, které prodávají svá těla
u silnic apod.
Může země s takovým image žádat něco či
nabízet. Tito lidé, často podobni dobytku, ne
schopni základních reakci odporu a mravní cti,
nechtějí vidět ty, kteří si lidskou mravní tvář
uchovali.
Pro mne jste velikým a silným vzorem v této
břečce jalovosti a chci Vám děkovat. Tato spo
lečnost a její pokračující propad, to, jakým způ
sobem šlape po Bohu, vlasti, Církvi tím, že ne
chává pronikat tyto zrůdné vlivy rozkladu mne
přímo zocetuje, takže si často připadám jako
Matka v Čapkově románu, která bere pušku, dá
vá svému miláčkovi Tonymu se slovy: "Jdi! Jdi
a haj, bojuj". Chápu, že než dojde na tu pušku,
musí se brát do rukou růženec, musí docházet k
vnitřnímu a mravnímu povzbuzovaní, neboť

zhoubný mor pacifismu má udusit všechny mož
né plamínky života. Vše má pohltit zhoubný mo
loch konzumismu, který hubí zárodky duchov
ních hodnot a modlitby. Je až šokující jakým
způsobem se společnost odkřesťanštuje, jak
sem pronikají zhoubné vlivy sekt a spirituality
neslučitelné s křesťanstvím.
Není třeba však jenom úpět. Probouzejí se de
sítky a stovky mladých a oni procitnou ještě ví
ce. Mnozí mají sprach, protože sám na sobě po
ciťuji, co to znamená žít pod tlakem, odsouván
mimo a přehlížen, nebo dokonce přímo napadán.
Již byl dokonce učiněn pokus poslat za mnou
psycholožku, jako bych si někomu stěžoval.
Jistě jde o to, že některým tento postoj velice
vadí, aíe je nevyhnutelné pokračovat. Velice
mne sílí tyto projevy nespravedlnosti a to jsem

I

těch peněz, které naši krajané

manitnfčinnosti přiživuje počet
armáda

administrativních

dostanou postižené děti, nebo

nemohoucí lidé. Kolik dobrých

darovali všem těm špatným li

a tolik potřebných novin by se

dem a těm špatným organiza-

dalo za ty peníze natisknout!

Rozhodně by jejich využití bylo
účelnější,

nežli

na

platy

pra

viny. Jsem zvědavá, jak potom
vládní garnitura, která má sama

covnic různých těch "Dobrých

se

vůli".

zformuluje zákon,

kterým sa

mizdat

začne

Zůstal

nám

poslední

pro

středek - samizdat. Bojím se to

samizdatem
zakáže

a

zkušenosti,
jeho

tvůrce pronásledovat.

i

Anna Honcová

Svědomí i Necenzurované no-

Praha

tiž,

T o to d r u h é a p ř e p r a c o v a n é v y 
d á n í z a jím a v é d o k u m e n tá r n í
k n ih y M ilo K o m ín k a o ž iv o t ě v

vládnouc! společnosti. Těm totiž promiňte - smr
dí, sociální cítění, i když všichni vystudovali za
“socialismu". Ohánějí se naším prvním prezi
dentem Masarykem, a nechtějípfiznat jeho tézi,
že bez sociálního cítění, soudržnosti a práva, se
žádný stát se svými občany neobejde, protože
toto cítění je zárukou spokojeného života nejen
různých profesí, aíe celé lidské společnosti na
šeho národa. Tak jsme o tom za dlouhých let v
kriminále uvažovali, a tak si to i přáli.
Ale skutečnost je jiná! Dozráváme! Našim dě
tem je už skoro cizí naše bolest, a gór ostatního
národa se stává netečným ke skutečnostem to
tality, která s klidem tehdy vyškrtávala lidské ži
voty. Zdá se, že KPV s námi zanikne a pravda
zůstane jen pravdou napsanou krví nás a spiso
vatelů v knihách. Kolik jmen Muklů a žen se
ztratí v seznamech Komunálních voleb v anony
mitě politických stran, kdy je zapotřebí tolik jed
noty!
A proto držme, dvojnásob, při sobě.
Stanislav Rajnoch

že časem nám zanikne

O humanitě

vXx/i^°

Aleš Novotný

_
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člověka, tvrdit ani ten nejžhavějši za
stánce potratů na přání. Ale i ta správ
nější „abrupce“ je jen vytlačení strašné
pravdy o zabití člověka do podvědomí.
Díky moderní medicíně, umělým
oplozením a genetickému výzkumu už si
totiž dnes nikdo neodváží polemizovat o
tom, je-li „to“ vlastně vůbec člověk, a
jestli ano, tak „odkdy“, pokud se mu ti
druzí nemají vysmát. Ano, tady už potratáři prohráli na celé čáře, definitivně.
Druhým slovem, používaným zcela
bez skrupulí i na těch nejoficiálnějších
fórech, je pojem „přestárlí“. Označuje
člověka nejen starého; je tím myšleno vě
tšinou „tak starý“, že je závislý na svém
okolí i co se týče té nejběžnější péče.
Tento strašlivý termín, pokud jsem ještě
nezapomněl úplně česky, říká, že je-li
někdo „přestárlý“, pak je víc než starý, je
starý nad určitou míru prostého stáří.
V Československu končí rok Jedna

Koho ponechává nová ústava předem <
bez ochrany a kdy? Budou to jen ti nena
rození v prvních dvanácti týdech života,
nebo i ti „přestárlí “ v jejich týdnech po 
sledních? Že je to absurdní? Pročpak?
o Kdo je schopen určovat „zákonné
lhůty “ na zabití v počátku lidského živo
ta, udělal princinielně krok k fpmu^ i

Ať už měla jakákoliv strana prvního
pokusu o diskusi o umělém potratářství
jakýkoliv názor, nazývali inkriminovaný
„zákrok“ všichni (dokonce i vášniví
odpůrci) stejně: umělé přerušení těho
tenství, interrupce. Tento pojem je věc
ný nesmysl, vědomě zavádějící lež a je
lehce prokazatelné, že v jeho kořenech je
neúcta k člověku — a to k tomu nejs
labším ze slabých, ještě nenarozenému.
Ať už má kdo názor na zákonné opatření
o umělém ukončení těhotenství jakýkoli,
jde především o zabití člověka, teprve
potom o to, že se cosi děje i s těho
tenstvím.
V Německu trvalo dvacet let, než se
prosadil alespoň o málo správnější pojem
„abrupce“, ukončení těhotenství. Slovo
„přerušení“ obsahuje v sobě zcela záko
nitě možnost „pokračování“ jakékoliv
přerušené činnosti, což jistě nebude o
těhotenství, „přerušeném“ zabitím, roz..^drcením nebo odsátím nenarozeného '

na
chází z tak strašlivé devastace politické,
společenské a mravní, že si to ještě ani
zdaleka sama neuvědomuje. Zatím nelze
asi očekávat víc. Lze jen apelovat na
všechny, především na ty, kdo pracují se
slovem, tedy intelektuály, politiky a pu
blicisty, aby se zamysleli nad slovníkem,
jenž používají, aby alespoň jím, jen tepr
ve zvenčí, zprostředkovali těm ostatním,
že se cosi mění, že se to musí měnit, chceli se jednou i tato země nazývat humánní.
Jen tak je možno doufat, že se to jednou i
vnitřně změní.
Skončil rok Jedna a experti nového
parlamentu píší novou ústavu, zatím jen
Listinu základních svobod, z níž mají
vzejít všechny (tři!) ústavy další. Dou
fám, že návrh bude ještě změněn, neboť
tato základní listina svobod vychází stále
ještě z představy o důstojnosti člověka,
která má k humanitě — k té běžné, tak
jak jí rozumí tento nedokonalý a hříšný
svět po dvou tisíciletích — daleko:
Hlava druhá, oddíl první, článek 10
stanoví, že
1/ Každý má právo na život.
2/ Nikdo nesmí být usmrcen vyjma
případy, kdy trestní zákon vylučuje
protiprávnost takového činu.
3/ Trest smrti se nepřipouští.
Když se trest smrti nepřipouští, jaké to
případy sankcionuje předem základní li
stina svobod, které to zabití povoluje ten ‘

zatím ješrě neexistující, teprve z ústavy
nutně vycházející trestní zákon? Jaká
dvířka si to nechává pootevřená základní
listina svobod nového, nejen demokratického, ale prý i tak humánního státu, že
bude příkladem celému světu, včetně
těch několika už pár století jakž tak fun| eujících západních demokracií?

Málokdo z nás „krajanů“ ještě v posledním roce nenavštívil svou bývalou vlast.
Co si myslí o jejím stavu a především o stavu jejích obyvatel, o tom svědčí desítky
příspěvků v mnoha domácích i zahraničních tiskovinách. Kritizuje se hojně, někdy
neoprávněně a každý si vybírá podle vlastní zkušenosti a zážitků. Jsem přesvědčen,
že tato kritika, pokud je slušná a věcná, je to nejlepší, co můžeme pro dnešní Čes
koslovensko udělat, je to ta jediná smysluplná „pomoc k svépomoci“, k poznání, co
jsme vlastně zač. Tato kritika stále ještě chce pomáhat, horší by bylo, kdyby krajané
v cizině jen mávnuli rukou...
Chci se dnes zamyslet nad úctou k člověku, jak ji zažíváme v osobním styku i na
stránkách tisku, a to na příkladu dvou pojmů, dvou slov, používaných běžně a bez
ostyšně, že jen upozornit na ně se setkává s podivem. Prvním je „interrupce“ a dru
hým „přestárlí“ — a je jasné, že patří k sobě, jsou to dvě strany jedné mince.

< " .J

Naší domácí prací
chceme zdůraznit
naši osobnost.

Jak můžete zaplatit?

Vámi zvolenou
částku můžete
zaslat pomocí
přiložené složenky
na náš účet.
Děti s různým postižením

Můžete také zaplatit

převodem částky
z Vašeho konta

Originál tohoto dopisu
napsala H. Oriová,
která Je postižena od narozeni.

na náš účet
u IPB Šumperk,
J. Beranová po nemoci na invalidním vozíku

č. ú. 125311478/5100

Dokončení

Kdo „přerušuje těhotenství“ může
bez nejmenších skrupulí i „tišit přestár
lé“. Naškrábat o tom nějaký zákon je
přece ta nejlehčí věc na světě.
Jaká je to míra, ptám se s husí kůží, kolik
let, nebo jaký je to tělesný nebo duševní
stav, který posune člověka vyššího věku
mezi „přestárlé“, čím se provinil, že už
nesmí být pouze starý?

Hynais
za oponou

Svědom í

třeba na jeho konci. Pak už jde jen o defi
nici a délku „lhůty“ a o ten všezamlžující
pojem.

Z jaké představy o úctě k člověku, z
jaké humanity pochází toto hrozné slo
vo? Já vím, především ze socialistické, z
toho přes všechny „drobné vady“ prý
přece jen “humánního“ marxismu, jak
zarytě tvrdí tolik jeho dnešních poh
robků. Z toho vulgárního kolektivismu,
kde chudák člověk, determinovaný
prostředím, je jen malinká a nepodstatná
částečka společnosti, této svaté modly
všech socialismů. Je to postoj tak hu
mánní, že nutné končí v plynových ko
morách národního nebo uranových do
lech mezinárodního socialismu pro třeba
i miliony těch jednotlivých nepodstat
ných lidí.
S úctou k člověku jako jedinci, a to ke
každému člověku, nemá potíže jen ten,
jehož stupnice hodnot, jeho vnitřní
mravnost, pramení v křesťanské etice. I
ti nejstarší, nemocní, postižení, ba i ti
nanarození, jsou stvoření Boží, před Bo
hem si rovní a stejné hodnoty. Není a
nemůže být proto dovoleno člověku,
ukracovat jejich život pod záminkou ja—kéhokoliv zákona pouze lidského.
Už klasický liberalismus úctu k člo
věku rozmělnil. Ten si váží sice člověka
jako jedince a jeho svobody nade vše, ale
především člověka silného, samostatné
ho, hlavně dospělého občana, voliče. Li
berálové jsou sice rovněž pro určitou
ochranu slabých a postižených — však
ještě nepotlačili vše, z čeho vzešel jejich
světonázor — ale u těch nenarozených
už mají velké potíže uznat, že jejich prá
vo na život musí stát výš, než právo na
sebeurčení těhotné, pokud se společnost
chce nazývat humánní.

Opona Národního divadla je
Hynais, ale Hynais není jen
opona v Národním divadle.
Vojtěch Hynais, předn! člen
generace prvního Stánku represen ta ční mís tnos tipři kráío vské
loži, ale pořád to nebylo jediné,
čím oslavil české malířství dru
hé půle devatenáctého století.
Od Hynaise máme řadu nádher
ných portrétů, symboliku či
alegorie, malbičkyna porcelánu
s půvabem české "míšně", mal
by církevní, množství skvost
ných dekorací, ze studentských
let dokonalé kopie starých Mis
trů, výrazné úspěchy pedago
gické a znalost důležitého světa
pro tehdejší malbu - Vídeň, Be
nátky, Florencí, Řím a - Paříž.
Paříž, známá Mekka hrdinství
i v umění, završila do tehdejší
snahy svědomitého Hynaise. V
Paříži získal jméno a nejen to.
Vyjádřil brilantním způsobem
“krásný" portrét, v jistém smě
ru cíl tehdejších časů. S tímto
úspěchem, ověnčen čerstvými
vavříny se vrátil do Prahy jako
profesor Akademie.
Však Hynaisova cesta byla
trnitá. Cesta vzhůru uměním
vede křovin a tou strží, přes bal
vany, někdy sutí. Cesta umě
ním představuje mnohdy vysi
lující proces od myšlenky k je
jímu vyjádření. Moji milí, jak
hluboce měl všechny radosti i
strasti takové cesty Hynais pro
žity. Ničeho nebyl ušetřen, ani
trapné episody s definitivním
'1
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provedením slavné opony a
zbabělých intrik kotem nástěn
ných maleb v Národním divad
le. V pravdě s francouzskou
noblesou zmohljednu překážku
za druhou, takže nakonec ne
ohrožován, stanul na špici. Je
ho umělecké výhry tisíckrát
předčily bojová vítězství, proto
že jsou projevem ducha. Antika
vyjádřila důležitost uměn! nejtrefněji: dokud mluví zbraně,
Musy mlčí. Kolikrát už byly dě
jiny světa trpným svědkem a
válčící mocnáře. On spolu s
os ta tnímikumštýři, jejichž umě
ní má punc pravosti. Není jich
mnoho ani mezi literáty..
Hynais byl velkým umělcem
před malbou opony, i po ni. Ře
kněme, že přímým pokračova
telem portrétu Mánesů a Machka, snad ještě před Ženiškem.
Nevyznačova! se loketní agresi
vitou, aby světu řekl sám nebo
někdo jiný v jeho zastoupení,
že prací paži nahoru nejde a ne
půjde.
Paříž mu ukázala lidskou tvář
jinak. Podoba stála v novém
světle, jaké na paletě dlouhou
cestou do Francie hledal a tam
nalezl.
Narozen 74. XII. 1854.

1998

Jaroslav

Vrchlický

Vánoce
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká.
Dnes všechny struny v srdci
znějí,
neb radost se jích dotýká.

Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledně křišťály,
rampouchy ze střech visí k
zemi
jak varhan velké píšťaly.

Zem jak by liliemi vzkvetla,
kam sníh pad, tam se
zachytil...
Bůh, úsměv v tvářích,
v oknech světla
a v nebi hvězdy rozsvítil.

A staré písně v duši znějí,
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.

Můj duch zas tone v blaha
moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří o vánoce, o vánoce!

