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IN A CESTU

PODMÍNKY NÁRODNÍHO SMÍRU
Prsha(rl)* Devatenáct roků jc
vék dospívajícího člověka, Právě
tak dlouho přetrvává v Československu stav, vyvolaný v s tupom olších armád pěti atátů Varěuvaké
smlouvy do naáí republiky.
Mluvčí Charty 77 ve svém dokumentu opět připouiěli,že ae tok
stalo proti vůli obyvatelstva,bes
vědomí všech ústavních orgánů a
v rosporu s zezlnáj-odním právem.
Dokument upozorňuje na ekute&noet,že "posádky sovětaké armády
tvoří na naĎem dzemí jakýsi stát
vs státC,vymykající se Československá kontrole a pravomoci,oož
nážorně Ilustruje smutně proslulou doktrínu o omezené suverenit?
s trvají na obecném požadavku,aty

sovětská vojaka cpustlla naši tem*
"Následky srpnové Intervence
dodnes trvají," praví se v dokumentu, "proto Je nejduležitôjôí
neztrácet čas u proc*y51enou občanskou aktivitou je překonávst•"
Chtarta 77 vidí Jedinou per spektivu vo akutočném národním
usmíření n* demokratickém základě. Navrhuje* l.usmcatovet a propustit viechny politická vézně,
¿.umožnit volný přístup občanů ke
všem pracovním příležitostem podle ekutečných sohopnoatí a osobních vlastností, 3 «vyřeži t tíživý
problém exilu*
Dokument vydali mluvčí Charty
k 21.srpnu.

RAKETY. ČELEM VZAD!
teneve/ir/. Va pa¡řadu je příprava debedy s likvidaci oevětekých e amerických
raket etředníhe m k vir
kéhe deletu, tzv.dveJí nulté řešení.
Jednání v zenově
trvají řadu měaíců s
ve d »a se vlastně ul
několik let. f- dobré
paměti je skutečneet,
fte původní ameriekeu
variantu nulevéha řtAení Moskva okamžitě
spechybnile a evůj edrnltavý peatej směnila
teprve po Reykjaviku
Tleklý spor ae t
vede e 72 raket Pa*—
abing U , uikíattných
• VSI, s nukleárními
bisvlčeni americkými*

V téte eeuvieloeti
prehlaáuje sovětská
strsns, 2e VDB a Ceakeslavenaks budeu nuceny peiadat Sovětský
svat. aby tute hrexbu
pří služnými vejenekými apatřaníai oliminaval.
Fermulsoe "budeu
nuceny" nevymezuje
zcela jasně, zda je
tím míněné přání či
pevinneat. Vedeuaí
správy ministaratvm
zahraničí SSSR Yikter
Karpev ae přitaa zmi'»: e údajných Jádoe.. také aasioh ebčabUi Nezapomínáme. že
podobně ae v r.1968
edvelával Brežněv mm
dapis 99 pra^eváků.

než poslal de českaslsveneka půlmilienevau armádu, aby sabráuil obradnému pare ca au
auverénníhe atátu.
Odvelává-li ae aAk
kde na míněni obyvatel etva druhé semě,
měl by je skuts&aA
znát, když ul mi esabuje práva mluvit johe jménem*
Lidevé referendum
by jietě dsle Jednaznačneu edpevAd, jam
kdyby abčané měli oelnast říci bes vAelijttkých aanipulaeí avé
ane nebe ne.
Jedině takové reahodnutí je pak závazné a musí bVt reepekteváne vAeml stranami*

Co lze a co nelze očekávat
od těchto Lidových novin?
a s věcným nadhledem obzírat
Začnu tím, co je zřejmé:
evAt a oalovovat epoluobčanyj
stAlí lse očekávat, fte pokus
3/ dobrou vůli nebýt věst*
• nesávislé noviny s Širokým
nikom toho či onoho politic- '
sáběrem, uskutečněný v omekého kroulku nebo ideologicky
seaém prostoru možností a
tak či onak orientované -či
dokonce biograficky vyaezené
sil současného českého aamizskupiny /tím myslím například
data4 ss může vyrovnat ekupinu lidí, postižených
aspsa vs své první řási čistkami po roce 1968 a trvatradici, na kterou navazuje
la ss vracsjícíoh k tomuto
a k níž ss svým jménem hlásí.
treumatu/, alsi
'.< QAskávat avému
naopakosobnímu
lze
zkoumat věoi obecné co moftná !
. 1/ dobrou vdli udělat věe
nezaujatě a bez předeudků,
prs te. aby ss sávssku, vytedy tak, jak je velí zkouaat
plývsjicímu se svolaného názzvědomí demokratického novivu. isato pokus nazpronevAřonáře:
val a představám, které tento
aástv vyvolává, sa postupné
4/ snahu využít každé otepřibližoval;
vírající ss příležitosti k
.2/ s toho vyrůstající dobtomu, aby mohly tyto noviny <
rou vůli vykročit s poněkud
vycházet tiskem, protože dokud budou odkázány na psseí
Hfttřsaého světa součssné
ssaisdatové kultury, opustit' etroj a volný čas avých redaktorů, těžko mohou být
tedy aentální hranice ohoho
vakutku tím, Čím by být chtěpověstného "disidentského
ly.
stta", jehož duchovníau
lastu a rozmanitým návykům
wMelse naopak očekávat /as¿sou anozí s nás bezděčně popoň v začátcích/t
;
plétal( a hledat spůsob, jak
1J dokonalý přehled, per- i
liln^tfn* nssávislo, svobodně
Lfaktnl informovanost o .Rsá- -

e

|

Opatrní ~si~jiatě i
myslí, fts nám to asi;
den tak lehce neprojde, a profesionálo-1
vé kroutí hlavou, ca
na to tradice* Skepse na počátku ¿s
vidy IspAÍ aaft na
konoi, kdo nic aszkouěí, ničeho nedosáhne^
[
Jsas tady po pétatřiceti letech,
roslfsdní číslo Lidových novin vyAlo v
pátek tt. února 1952
a ukončilo tak Aedeaátiletou éru fturnallstioké Akoly. Po
ekroanýcn začátcích,
kdy Ja roku lfi$2 poprvé vydal paa Stránský v HrnA, se poatupně proaAnily v
noviny pana Basee a
|C, Z, Klímy, obychoa
vzpoanAli aspoň dvou
protagonistů čsského
novinářetví, a právě
jejich odkaz tolik
zavazuje.
V různých časech
Ss pochopitelně aěnil obsah Itidovýoh
novin a trochu nepochopitelně i jejich
název, fioku 1945 začaly vycházet jako
Svobodné noviny,
enad fte aély být
svobodnAjAÍ, sis o
tři roky později i
té svobody mnoho assbylo o brsy poté
zanikly aoela.
jsstlifte je nyní '
oheeme vydávat satia;
ako aAsíčník, mnohé
o irituje» Soudíme .
váak, fte aktuální je
stáls 1 to. co ae
Ateaář jinde dovídá i
krealenA, anebe eo |
e jinak vůbes nedoví. Proto jsao tady«;

Í
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V.HAVEL
různějěích sférách domácího
: i'světového dění. aktuálnost
i dobrého dsniku či týdsníku}
•
Z/ peroutkovekou či 'čap. kovskou brilanci kaftdého řádku /kde by se tu najednou - :
• mimo trvalý m každodenní styk
ss skutečnými a ekutečně aozávislými novinami - tolik
nových Peroutků a Čapků vsa- i
%
' .
Pesimista bude msi očská- |
vat, fte to celé sáhy zkrachuje, protože to je prostě uto-j

.\

pi
*Óptiaista bude naopak očs-j
kávat, fte to. co ss v tato,
chvíli aůio Jevit jsko utopie. ss přaoi jsa uchytí o '
vzklíčí o fts to postupnA
vroste do soudobého politického s kulturního povAdoaí
jako jsbo nový o smysluplný
prvek.
Těftko někoho můfteaa nutit,
aby byl optimistou. 0 nAco
snad přeci jen ftádat aůfteast
nevynáAejte hned ps prvnía i
/respektive "nultéa"/ čísle 1
neodvolstelné rozsudky!
j
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Magická osmička
Kdo ví, proč nám
ta osmička tolik učarovala, osudy národů
pŕec* neurčuje kalendár. Snad nás svádí
k nspřidloŽeným ilúzia ne právě pominutelné zkušenosti,
kdy i si osmičky navlékáme jako korálky
na jednu šňůrku:
1848, 1918, 1938,
1948, 1968.
Všimněte ei, iu
každý z letopočtů se
dá vždycky vyložit
nejméně ze dvou
stran. A přiznejme
si taky, ze většina
s nicii nepřinesla
lidu obecnému mnoho
trvalé radosti, ale
přesto hledíme vždy
k další osmičce se
¿patni tajeními nadějemi. Asi z pohodlnosti. My jsme si
vůbec přílió zvykli
spoléhat na něco
/nebo někoho/ mimo
nás.
Blaničtí rytíři
však nadále tráví
svůj oddech v lůně
středočeské hory a
my jen trpně čekáme,
kdy konečně vyrazí,
aby vyčistili onu
zemi spanilou a udělali tak za nás špinavou práci, jejíž
sladké plody bychom
pak náležitě oslavili.
Jen se pořád nemůžeme dohodnout,
kdo ta chrabrá vojska povede. Sv. Václav není přijatelný
pro všechny, když
mnozí ňeou podobojí,
a Karel Marx už taky
nemá tolik žhavých
stoupenců. Saôa zmizel takřka beze stopy /aspoň pro některé/ a Míša Hovorka
zas nevyhovuje jiným.
Ale někdo se pře- :
ce musí najít, když
jsou tu najednou osmičky dvě. škoda
propást takovou příležitost. Naskytne
se zae až za sto
let, kdy už nikoho
z nás hlava bolet
nebude. Asi tedy nezbyde než se konečně
ujmout vlády věcí
svých vlastníma rukama a bez vojevůdce.
Bude to ověem fuška,
zvyknout si po tolika letech státní /a
stádní/ péče na svou
vůli a odhodlání.
Nelze přitom ani
slíbit, že to všum
bude po chuti a pře.ce nám nic jiného
nezbývá, jinak by se
ty osmičky naležato
mohly snadno proměnit v nekonečno. V
magii sice tak docela nemožné to není,
ovšem jen pro všelijaké kejklíře.
/aoc/

NEUVĚŘITELNÉ NÁMLUVY
Krátce poté, co americký
president Ronald Reagan prodloužil doložku nejvyšších
výhod pro Rumunsko, Maciarako
• Čínu o další rok, zesílil
zřejmě na příslušných místech
pražské státní či stranické
administrativy názor, ke by
něco podobného mohlo příznivě
ovlivnit také vývoj československého zahraničního obchodu.
Oficiální jednáni mají asi
pramalou naději na úspěch,
byl proto učiněn neobvyklý
pokus o námluvy v jiném směru.
Mluvčí Charty 77 dr. Libuše Silhánová byla při pohovoru s blížs neidentifikovatelným příslušníkem této složky
ministerstva vnitra dotázána,
zda by aa Charta 77 nemohla
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u amerických senátorů přimluvit, aby taková doložka najvyšších výhod byla poskytnuta
i Československu.
Ponechme stranou skutečnost, ta jaštš zcela nedávno
každá návštěva západních politiků byla provázena polloejními manévry, které měly takové setkání znemožnit, a
uvažujeme reálně: jestli ten
příslušník StB nevyjadřoval
pouze osobní otanovloko, což
nebývá v těchto službách zvykem, dalo by se e takové nabídce docela vážně uvažovat.
Ovšem daleko lepši by bylo,
kdyby 0« o tak závažných věcech jednalo jinde m sa jiných
okolností. Na věcný dialog není nikdy pozdě.
j"rú

SOLIDARITA NEPOTŘEBUJE VÍZUM

_

Kancem srpna se na českesleven-í tvářet nezávislé odborové erganiake-pelskyoh hr«nicíoh setkaly dvěl zaoe a oílevidomá úsilí e lépe
deaítky přátel z občansk^oh iniřunjwjíoí ekologicky zdravé heeoiativ těchte aausedníoh států a
pedářoké systémy* Výzva také navydaly spuločná prevelání k deva- vrhuje zkrátit vojenskou službu
tenáctému vjročí inváze armád 5
v zájmu seučasných edzbrejevaoíoh .
států Varšavské smlouvy de Ceake- jednání a zrušit byrokratické přeslevenaka.
kážky valného cestování občanů*
Účastníci setkání tak navázali
Z hmeničníhe setkání, kterého
na neformální čirmeet praoevní
aa účaetnile owlkem jednaovaoet
ekupiny polsjca-českwslovtmské se- záetupoů Solidarity a Charty 77»
lidarity a ve svém prohlášení ze- byl též odeslán dopis sovětskému
jména zdůraznili, že vyhlašovaná
akademiku Sacuarevevi ja*:e důkaz«
politika nevdhe sovětského vedení la epojenect\í a přátelství lidí
vyzni věrohodně a účinně, pakud
prenásledevanýoh a vězněnýoh za
nebude upíráno právo na svobodu
občanskou angažovanost nezná hrajiným národům a státům*
nic. Při vysílání téta zprávy Jsme
Společné komunikě pc/žeduje ví- měli pocit,jaka bychem tam s nimi
ce práva pra «Lčany, možnoet vybyli 1 my.
POSLUCHAČ

U TELEFONU FRANTIŠEK JANOUCH
Profesor teoretické fyziky ve
Stockholmu, nyní 561etý František
Janouch, vystudoval na universitéch v Leningradu a Moskvě. Do
roku 1970 byl vedoucím oddělení
teoretické jaderné fyziky v Ústavu jaderného výzkumu ČSAV v fieži
a přednášel na Universitě Karlově v Praze. V roce 1970 byl se
zaměstnání propuštěn a o čtyři
roky později směl odjet do zahraničí, konkrétně do Švédska.
Nemalou senzaci spůsobilo proto několik pohlednic, saslanýoh
Františkem Janouohem do Prahy ze
Sovětského svazu. Ocitl se tam
po 17 letech. Do telefonu nám o
tom stručně řekl: "Pozvání jsem
dostal od sibiřské filiálky Akademie věd. Odpověděl jsem, přihlásil se k účasti a nabídl referát. Jisté potíže nastaly až
se vstupním vízem, nedostal jsem
je pět týdnů. Napsal jsem tedy
ne velvyelanectví SSSR ve Stockholmu. Stěžoval jeem si, že
"glasnosi a perestrojka" asi
ještě nedošly na tamní konzulární oddělení, zcela proti duchu
politiky Michaila Gorbačova. Hned
telefonovali, Že vízum vydají a
opravdu jsem je dostal. Velmi
dobře přitom věděli, komu je dávají. Do SSSR jsem odletěl bez
problémů a bez nioh byl i celý
můj pobyt. Ihned jsem se vydal
do Novosibirská, kde sme dvě
stovky delegátů konference velmi
přátelsky uvítaly a o mé účasti
se dokonce zmínily jedny místní
noviny. Jménem zahraničních
účastníků jsem vystoupil s prípitkom - jak jinak, minerálkou i na banketu, fiekl jsem, že
vlastně nsvím, za koho hovořím,
protože první třetinu svého pra-

covního života jsem strávil právě v Sovětském svazu, druhou doma v československu a třetí va
švédsku. Tou minerálkou jsem
připil na nový Sovětský svas.
V Novosibirsku jsem byl před
17 laty a právě sm tuto cestu
sem jsem pak byl doma vyhosen s
práce.
Zážitky po tolika letech? Byl
jsem dost šokován velmi zhoršenou ekonomickou situací, všeobec«
nou schátralostí země, všeho.
Příjemně překvapil tisk, roshlas
a televize. Bšhe$ mého pobytu
byl zrovna v Ogonku zveřejněn
dopis Raskolnikova Stalinovi...
kdykoli dříve věc neawslitslná.
Možnosti pro historická bádání
se otevírají, a tak aei dorjde na
věechno, i na novou historii.
Problémy, které se ted v SSSR
řeší, jsou velmi blízké našim
před dvaceti rolgr, před invazí
vojsk. Psdlivě se třeba studují
Sikovy referáty. Přirozeně,
skepse je tam ta)^, mls všude ss
derou nové rostlinky.
Sacharov? Ano, sešli jsme se
třikrát, hovořili jsme spolu
dvs dlouhé večery. Je velmi vyčerpán i deseti návštěvami denně, ale cítí se dobře v těchto
nových poměrech.
Když nové poměry - co tedy
důsledky erpnové invaze v roce
19687 Profeeor Janouch míní, fte
Oorbačov asi nechce otevírat nové problémy. - -Věřím však, že
toto téma bude nastoleno, ted
maji prioritu jiné věci, srnjisti t týl a posici.Ruka, která držela sluchátko
telefonu na pražské straně, podepírá nyní hlavu: "Takže pořád
nic#"
Anna Marvanová
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PROBUDIT OBČANSKÉ SEBEVĚDOMÍ
f

Při letošním prvoméjovém
průvodu v Olomouci vztyčili
dva «uži na chodníku podél
průvodové trasy, aai sto metrů od hlavní tribuny, transparent s nápisem "Charta 77
bízí k občanské kuráži*,
dé V průvodu si ten nápis
četli, navzájem se na néj po-šunky upozorňovali. Vydrželo
to tak asi dvacet minut. Pak
byli oba muži /a třetí, který
ftq všechno natáčel/ odvezeni,
'na okresní oddělení Veřejné
L bespičftosti a pozdě večer do

H

olomouckéno vôzení. V jejich
bytech mezitím proběhly do-'
movní prohlídky.
Snad každý, kdo o prvomájové příhodě z Olomouce slyôel, si představoval, že byla
dílem mladíků, nejspíôe studentů, protože především ti
- alespoň v jiných zemích mají odvahu. Chtěla bych tu
mylnou představu uvést na
pravou míru: oba naái "muži
od transparentu" jsou solidní
lidé středních let, spořádaní
otcové rodin, dobří pracovní-

ci. Jeden z nich - inženýr
Tomáš Hradílek, táta dvou
dospělých dcer a eyna-ikolá- 1
ka, naproti mni sedí: urostlý;
hezký člověk se sympatickou i
tváří, a příjemnou mluvou,
klidný a energický.
«o jste svou prvomájovou i
akcí sledovali?
angažovanosti.
Co toto zprofanované slovo
ve vašem pojetí znamená?
Větěi občanské sebevědomí,
občanskou odpovědnost.
"
Jak si to konkrétně před- ;
stavujete?
Třeba se nebát promluvit
na schůzi, poukázat""na nedost
mticy,fluaafiuiBtf s w e n ¿ W T "
Proč myslíteK že se takto
lidé - až na výjimky - u nás
stále ješti nechovají?
Zvykli si na to, že věci
jsou, jaké Maou, a ve své pohodlnosti se zabydleli. Ale
svoboda ~ťp "není "dar, ' ío qe
zasloužené vítězství,
Ing. Teaáš Uradílak, Rudolf Bereia a Ulehal Mrtvý
byli pp několika dnech m t q r
propuštěni, jejich saašatAavatelé dostali pokyn, aby ji»
neodpracované dny proplatili
jako školení. Písemnosti a
knihy, zabavená při domovní
prohlídce, dostali zpátky.
Obviněni a údajného výtržnic tví bylo překvalifikováno aa
přestupek a preti vyměřená
pokutě 2900 Kčs se datyČAÍ
t4v©l*U,

TATARSKÁ VÝZVA
likolikadenní demonstrace na Budám námi s U a před ÚV KSSS, volání "Qorbačov" a
•vlast", váhání policie, která aa zřejmě
musí učit chovat jinak než navykla, tu ne*
rušená, tu mařené rozhovory korespondentů
s krymskými Tatary, sřísení Oromykovy kosiac, která aá přezkoumat požadavek vrátit
•t aa Krym a sřídit autonomní oblast, atd.
• ta via anovu odkrývá draaa sovětského
obrodného procesu.
Stalin zruiil tatarskou Qblast a nechal
daportevat akoro čtvrt milionu Tatarů s
Kryaa f roce 1944. Obvinil je s kolaborace
a nacisty. Odhaduje se, že při tranaféru, •
hlavni do Uzbekietánu, ale také do aibiřakých lágrů, přes sto tiaíc deportovaných
zahynulo.
Obvinění národa a kolaborace bylo dávno
ofieiálAi zrušeno. Mikoli jeho důsledky a
kdo ta pokusil vrátit domů, byl akoro vždy
gase vyhnán. A jeiti nedávno byli odsuzováni do visení lidé, kteří se o tatarská
práva zasazovali.
Uatsriální smysl tatarských požadavků
lsa snadno zpochybnit. Kolik jich jeiti po
třiaityřiceti letech pamatuje Krym jako
domovinu? Minulé křivdy, atracené životy,
léta pronásledování, nic z toho nelze zruiit. Melae také páchat křivdy nové. Lidé,
kteří aa narodili v nikdejiích tatarských
sídlech, jsou tam určiti více doma než potomci vyhnanců, narosení v Uzbekistánu.
J* tedy aotva možný zpětný tranafér. Připadáš domovy důchodců na krymském pobřeží
mohou být jen symbolickým gestem.
Avisk spor je několikanásobně zásadní a
vyžaduje konkrétní řeiení. Sovitská orgány
učinily v tomto směru některé pozitivní
krofcj« Uznaly spravedlivost tatarakých požadavků. Jmenovaly Qromykovu komisi v situaci, v jaká by dříve automaticky nastoupila foliaia a za démonatranty by zapadly
aříle* Vadle plná morální eatisfakce za
r«k 1944 a aa pronáaledování všech, kdo »a

i Jiří Dianstbier
po Čtyři deaetiletí za osud krymských Tata"
rů brali, bude třeba dohodnout praktická
opatření. Aviak akutečnou eatiafakcí by by
lo, kdyby atát definitivní zrušil oaesení,
která brání aovitakýa občanům atihovat se
tam, kde chtijí žít a vytvářet si taková
autonomní instituce, která budou pocitovat
jako výraz osobní i akupinové seberealizace.
Otázka krymských Tatarů je tak symbolem
společenských rozporů a kanfliktů, nikdy a
dávné minulosti zděděných, jindy aktualizovaných, prohloubaných neba novi vytvořených
svláiti v lstsch staliniaaa a bretaivovaká etagnaoo. Odpovid na ni aaaaaií, jak je sovětské vedení schopná reagovat aa požadavky moderního svita, v nimi jsou aoceaaká
prostředky schopná aadršovat v nehybnosti
velká koloay, nikoli však vytvářet podaíaky společenského rozvije. Otestuje tady»
nakolik ae v Sovětském svazu nejen nava
myslí, ale zda a ďak se tato politioká myšlení liší od starého, mooenakáhoi a také
zda a jak ae umí prosadit v praxi* Zdá aa,
že Gorbačov, fiyžkov a další chápou, fte na
této politÍ9ké logice závisí i výsledek ne*
jich ambiciózních plánů na přeatavbu sovětské společnosti, která teprve ted doatává
příležitost začít se učit politicky myslet.
Zdá se však, že toto vědomí je dosud vslmi
křehké. Vždy znovu hrozí nebezpečí byrokratických stereotypů a také - na atrans dlouho potlačovaných oprávniných zájmů a jako
reakce na eetrvačnoat aooenakých přístupů
- nekontrolovatelnost citových výbuchů.
Upozornily na to před čassa mj. události v
Lze-li z dostupných správ aoudit oprávni, dávají demonstrující Tataři společnosti politickou lekci svou pevností, a jakou
prosazují spravodlivý zájem, a součaani
umírněnosti svého vyatupování a aanifestací poznání, fte ppaitivní výsledek va společných konfliktech může vzejít jen a dialogu.
....v..
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HON ECKER NA RÝNĚ
Erichu Honeckerovi, který
vě v NDR. Cesta však byla v
navátéfuje od 7. do 11. září
letecn 1983 a 1984 z východoSpolkovou republiku Německo,
německé strany pod nátlakem
vylla na třetí pokus první
z Moskvy odložena - v roce 64
cesta hlavy východoněmeckého
dokonce tři týdny před dojedetátu v Bonnu. Za dvoudenního naným termínem. Moskvě připaoficiálního pobytu v hlavním
dala snaha o zlepšení nemeckoměstě ee eejde s kancléřem
-německých vztahů v době konfrontace o umístění raket
c Helmu tem Kohlem, s vůdci politických stran, bude přijat
středního doletu v Evropě,
presidentem Richardem von
včetně SRN, jako přílišná deWeisstcksrem. Ve zbývajících
monstrace východoněmecké sudnech navštíví Porýní-Veatfál- verenity. Souhlas Qorbačovova
sko a jeho předsedu vlády Jo- vedení s nynější návštěvou
hannese Raua. V Bavorsku bude proto většina komentátorů in- .
hovořit s předsedou místní
terpretuje především jako vývlády řranzem J. Straussem,
raz nová moskevské politiky,
iniciátorem půjček NDR. Zasta- demonstrované také nedávnou
ví se v Marxové rodiěti Treví- návštěvou prezidenta Weizslcru a po desetiletích se vrátí kera v SSSR a úvahami o Gordo rodného Wiebelskirchenu v
bačovově brzké návštěvě Bonnu.
Sársku, kde žije jeho sestra
Uonecker tu vystupuje spíše
a kde je hrob jeho rodičů. V . jako emisař této politiky než
Bonnu se očekává podpis dohod rjako reprezentant NDR. Z reao vědecké spolupráci, společ- lizace návštěvy se proto vyné ochraně životního prostře- vozují i naděje na zlepšeni
dí a o bezpeČnosti jaderných vztahů mezi oběma částmi rozreaktorů.
dělená Evropy. To ovšem význam
cesty nesnižuje; naopak: NěK návětěvě SRN pozval Ho- mecko je symbolem evropského
neckera už v roce 1981 kancléř Helmut Schmidt při návště-

CHVÁLA

rozdělení a pokrok v Německu
a Evropě jsou dvě strany té&s
mince.
Pro NDR jsou zvláštní vstahy mimořádně výhodné. Spolková
vláda garantuje vysoké úvěry
spolkových bank. Bezcelný
vnitroněmecký obchod je tím
významnější, že výrobky NDR ee
jeho prostřednictvím dostávají
na trhy EHS. NDR se tak podílí
na přednostech západoevropské
integrace, aniž by platila
příspěvky do společné pokladny. Značné prostředkyvvynáší
výkup politických věinů a občanů NDR, ch tějících emigrovat
na západ. V humanitní sféře
však došlo i k reálnějším změnám. NDR zrušila trest smrti,
odstranila automaticky střílející zařízení na hranicích. V
posledních dvou lstech značně
vzrostl počet návštěvníků z
NDR. Před třemi reky smělo vyjet pouze 20 tisíc turistů v
produktivním věku, letos «9
v SRN očekává - kroi^ě milionu
důchodců - též milion ostatních /loni 573 tisíc/.
-<j-

INFORMOVANOSTI

Mám se za dobře informovaného člověka,
ostatně jako každý Čech, Moravan anebo
Slovák, žijící na západě nebo jihu republiky, kam přesahuje televizní signál z Rakouska a NSR, a který měl dost trpělivosti
naučit se aspoň trochu německy, aby mohl
cizí televizi poslouchat.'Německé zpravodajství je vzácně objektivní, za televizní komentátory má muže a ženy s přehledem
a velice solidní, a Cech v západních Čechách si může díky jim být jist, že se
každého večera dozvěděl vše důležité pro
ten den o světě a že nebyl oklamán jakoukoliv ideologii. Pocit, že z vás nedělají
pitomce, je až povznášející.
k tak denně v sedm hodin spěchám pustit
hlavní zpravodajství ZDP, je dokonce o deset minut kratáí než televizní noviny, a
mohu si myslet, že jsem navštívila svět:
v Seulu maji studentské bouře, prezident
Reagan promluvil na dohled od berlínské
zdi, Margaret Thatcherová už potřetí vyhrála volby, lékaři i politici hledají
způsob, jak čelit děsu 20. století, nemoci
AIDS; a Jan Pavel II. znovu navštívil svou
vlast. 2e se s nim sešel generál Jaruzelski, je Čechovi srozumitelný politický
tah: generál si prostě v Polsku netroufá
vládnout bez papeže; pro Poláky má papežova návštěva podstatnější význam. Trasu
varšavských ulic, jimiž papež měl projet,
pokryli lidé kříži z květin; a když v Tarnówě sloužil mši, kamera jela a jela a jela, švenk neměl konce: do šíře i do daleka
se kolem bílého oltáře shromáždily dva milióny lidí. To jsou dvě Prahy!, uskupené
do jednoho šírošírého prostoru kolem stánku s bílou stříškou a seskupené pod jednou
myšlenkou polské vlasti. Mše se konala ve
vsedni den a zaslechla jsem i lidový hlas
z Čech, vychovaný jen pražskou televizí;
bodrý muž pravil, že jc dobře, že se u nás
s církví bacilo o zem, kam bychom při svých
potížích přišli, když papežská návštěva
stála Polsko kolik miliard zlotých jen na
prostojích. Na jakém ten muž byl školení,
nevím; já viděla,jak procesí poutníků šla
do Tarnowa celou noc, nořila se před kamerami z mlhy a zase do ni zapadala, dívky,
mladíci, děti, lidi starší 1 staří ušli

desítky kilometrů. Kam však a za čím by
dneska šel Čech celou noc pěšky? Kde ne ta
vlast nebo jiná velká myšlenka, pro niž by
namáhal tělo* dřel podrážky a položil
srdce na dlan, aby ho vedlo?
Má informovanost je tedy sycena stejně
vydatně jako*německá - avšak já mám oproti
Němcům cosi navíc: možnost srovnání. Protože když v půl osmé přepojím na televizní
zpravodajství z Prahy, mohu porovnat, co
se tu říká jinak anebo co se tu neřeklo
vůbec. 0 papeži v Polsku se z Prahy dozvím,
že se s nim sešel,Jaruzelski; o nočních
poutnících a miliónech lidi na mších mi
neřeknou nic; ani o transparentech Solidarity. Zato jsem si mohla poslechnout předsedu československého parlamentu, jak vyhlásil gorbačovskou revoluci na sjezdu
architektů. 0 nespokojencích před devatenácti lety řekl, že marně toužili stát se
Husy, nikdo je neupalovalj a dneska si za
nastalé revoluce marně přeji, aby padaly
hlavy, a hlavy hodně vysoko. Hleděla jsem
na tu zachráněnou hlavu, zaç sebevědomou
několika větičkami z pěší zony, a můj informacemi nasycený mozek se pobouřeně
optal, oč že i největšího nás to okrádají.
0 onu velkou ideu, o ono cosi nad námi
všemi, co dává smysl národnímu bytí a
osmyslňupe každou jednotlivou lidskou
existenci; o myšlenku, pro niž jde Polák
celou noc k Tarnowu, tam se pomodlí s Vojtylou, kterého na tu dálku ani neuvidí, a
zas, naplněný tím čímsi, co Čechovi chybí
a oč je jeho Život smutný a prázdný, jde
domů. Ono cosi jistě v lidech neudusilo
ideologické lhaní, čeká to v nich jako semeno, vyčkávající příhodný déšt. Nedávno
se i lidem u nás zazdálo, že skráplo nadějí; jak snadno
ale uhasilo oněch pár
větiček z pěší zonyl k jako pozůstatek po
ní si lidi z kazet při zavřených oknech
přehrávají projev Miloše Kopeckého a žasnou i nad tou odvahou, i nad svou bláhovostí. k jistě ani předseda parlamentu a
ostatní vysoce postavené hlavy si nemyslí,
Že ono oduševněni, bez něhož tu zvolna
usycháme do spotřebitelství, by se mohlo
v národě vzkřísit pro záchranu jejich
židli.
, £va Kantůrkové

3TB. 5

ZÍŘl 1987

FAKTA, DOHADY, DOTAZY
TREST DO PŘÍŠTÍHO
TISÍCILETÍ
Po dlouhém procesu byl vynesen
¡rozsudek a Stanislav Babinský dostal
114 a půl roku. Kdyby měl celou tu dojbu odsedět, vyšel by na svobodu až v
¡příštím tisíciletí. Ptám se na potkání, sda nókdo pociluje uspokojení nad
¡tím, že spravedlnost zvítězila. Lidé
však jen mávnou rukou, jaká spravedl¡noat?"
Tři měsíce se v Bratislavě probíraily hiatorky z výpovědí a pikantní po,drobnosti ze života lepší společnosti.
Spekulovalo se o tom, kdo má zájem na
tom, aby se poodhalil závoj skrývající rozmařilý život mocenské elity.
Proces byl skutečně veřejný, chodili
na něj právníci, cizí novináři i důchodci. Očití svědkové mi vyprávěli,
co všechno tam vyšlo najevo. Proč
i jsem taa nešel i já? Asi proto, že
jsem cítil už jen ze samotných řečí
0 senzačních odhaleních zřetelnou nechuti lhostejnost a únavu. Poslouchal
jsem očité svědky a diskutéry a hledal
v jejich projevu mravní rozhořčení,
žádné nabylo. Co nového jame se vlastné dověděli? Že ministři jezdi střílet
jeleny. že si dopřávají jídla a pití,
že přijímají dary a rádi polaškují i
a holkaaa? Víme přece dávno, že tihle
lidé barou své funkce právě jen jako
branku otevřenou k bohatství, přepychu, honosným domům, drahým předmětům
a vynalézavým radovánkám. Pochybuju,
ža by aa v národě vyskytoval někdo,
kdo py to ještě nevěděl. Nikdo se nediví a nikdo se nerozhořčuje, politický život, devalvovaný na úpornou snahu
udržet aa nahoře a mít se dobře, leží
před náai jako hovno na chodníku a tak
ha radiji obejdeme.
Saaosřerjmě, že byl Babinský odsouzen, kdo jiný? Chodil s pány na led.
Čert ví, co ho hnalo. Zvýšil si svou
oenu tím, že mu velmožové klepali ne
rameno a říkali mu křestním rjménem?
Vsadil na to, že mezi mocnými se mu už
j4c Offtůle stát, že tam už zákony, veřejné mínění a mravní sáaady nedosahují. Předatevuji ai, že horší treatu ja zklamání nad tím, ia byl opuštěn,- vydán na poapaa a prostě odkop' nat, Ú l aa držet Tratené, je tam lip
. naft aasi pány a ja to odtud kouaek na
Baháeaj^jTBabinaký, Babinakýl
Lidé diakutují, upíjejí pivo a nedivíce, že zostuzení páni dělají jakoby nic a dále plní avé funkce. Z
oatudy kabát v celém evropakém tisku,
ala oni nic. I to patří ke stylu našeho politického Života. Kompost lží, na
ktáréa dřepíme, se jednou, bezmála galantní aférou ani nezvětší ani nezmen'Nebylo uvedeno přesně na korufty.
kolik toho Babinský zpronevěřil. Ale
1 kdyby to bylo milion, a lidmi to už
dnea ani tak moc nehne. Všichni přece
víme. kolik peněz a hodnot se prošuatruja aiaerným řízením národního hospodářství a mizerným řízením státu. Za
to» co aoudruzi projedli a propili v
Dolnom Kubíne nepoatavíš ani mateřskou
školku. Pes je zakopaný jinde a kde,
to už dnes také všichni vědí. Kvůli
nám tenhle proces ani dělat nemuseli.
Nevíme už snad přesně jen to, jak to
zda v této zemi bude vypadat, až Stanialav Babinský projde v příštím tisícilatí branou tábora na svobodu.
U. Šimečka

V restauraci Studentaká v Praxe 6 byl ld. 5.
1987 amrtelně postřelen
obsluhujíeí Číšník J. S.
Denní tlak o tom informoval 20. 5. a den poté
psnámil. ta obét útoku
caatou do nemocnica avéau
zranění podlehla a zadrženi barii dva výtržníci,
čtenáři aa však nedozvěděli, proč ka střelbě došlo, který ze zadržaných
pachatelů atřílal a jaké
použil zbraně.
Začaly dohady a šířily
aa pochopitelně fámy. Tak
aa roznealo, ža zadriení
byli důstojníci Státní
bezpečnosti, ža použili
služebního samopalu, Sa
pro něj jeden z nich dokonce odběhl do nedaleké
"vnitřácké
budevy v Sadové-.
Všechno mohlo být včas
uvedeno na pravou míru,
kdyby příalušné úřady měly odvahu proaluvit, Neatalo aa a Budé právo ai
za 50 dní po vražedném
činu muselo 7* 7» čtenářům odpovídat na zvídavé
dopiay, ovšem dříve než
tento liat upozornili na
tento případ mluvčí Charty 77 va evém dokumentu
č. 42 ze dne 24. 6. 1967
zaslaném Federálnímu
shromáždění ČSSR a dalším
inatitucím. V něm aa mj.
píše: "Nedostatečná informovanost občanů o závažných případech treataé
činnoati posiluje pocit
právní najiatoty a nedůvěru k právnímu řádu«" Pro-

to Charta 77 navrhla, aby
Federální shromáždění
ustavilo parlamentmi Vyšetřovací skupinu, která
zjisti jak proběhle a jak
probíhá vyšetřování zmíněného případu a Prahy 6
a jaké jsou důvody jano
utajování.
Rudé právo - ai ul reaoválo na dokument Charty
7 či z vlastní iniciativy - upřesnilo pouze, že
"věc ja v pravomoci vojenaká prokuratury", čímž dalo jaan* najavo, že pachatelé jaou příelušníky
ozbrojených ail atátu. A
tím jen okyaličilo' doutnající ohýnek lidového hněvu.
•niž chceme mařit vyšetřování celého případu,
ptáme aa miniatra vnitra
ČSSR dr. Vajnarai
1/ Ja či není pravda, ia
zadržaní pachatelé náailného činu byli příslušníky StB?
2/ Jaké důsledky vyvodí
příalušná aložky sa zneužití tak nebatpačmá služební zbraně?
y Co učiní pro to, aby
občané neměli pocit, ia
veřejní činitelé /k mimi
příalušníoi SNB bezpochyby patří/ najaou v aašl
apolačnoati nedotknutelní
a tudíž všemocníT
4/ Bude, či nebude proces
přístupný aspoň novinářům. »ty mohli•© celé věci informovat vařojaoat?
Rádi bychom aa přilícení zú$Mtnili\
[JňU

f

Nezávislý poslanec
Dne 7. 8. 1987 vyneel
Nejvyšší soud ČSSB rozsudek ve věci Jiřího a Pavla
Wonkových z Vrchlabí, kteří byli odaouzeni Městským
soudem v Praze za to, ža
se kriticky vyjadřovali k
politickému, aociálnímu a
hospodářskému stavu naší
apolačnoati. Paval Vonka

skupině. I^rto rozsudky byly Najvyšším aoudem ČSSR
potvrzeny.
Pavel Wonka aa na jařa
1986 přihláail jako nezávialý kandidát k volbám
do Federálního shromáždění
a avůj program zaslal redakci Krkonošaké pravdy.
Z jeho programu citujemei
"Neadílím ¿tanoviako «rgánů Národní fronty, které
jaou plně epokojeny se-',
současným atavem. Z naši
apolačnoati ae vytratila
jakákoliv dialektika a polemika aa státními úřady,
nezbývá nic jiného, než - .
projevovat pocity uspokojení. Já osobně se domnívám, že aoučaaná politická
realita vyžaduje předetoupit před lid a pravdivým
hodnocením daného stavu
apolačnoati a a programem,
jak tento atav zlepšit/
Pospěl jsem k závěru, ia
ČSSR a celá epolečnoat
byl odsouzen za pobuřováni dospěla do závažné apolea za útok na veřejného či- čensJce i hospodářské krinitele k 21 městcům ztráty ze. jejíž existence není
svobody nepodmíněně ve II.
nápravné výchovné skupině přiznávána."
J
a následně ke třem letům
/Z dokumentu Charty 77»
ochranného dohledu; jeho
zaslaného mluvčími presibratr Jiří Wonk;a bvl odrepubliky a Minisouzen rovněž k pobuřování dentu
sterstvu spravedlnosti
k 1 roku ztráty svobody
nepodmíněně v I. nápravné ČSR./
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JAK JSEM SE NESTAL
HROBNÍKEM LIDOVEK
Na začátku padesátých let jsem šéfoval
krajové redakci plzeňskéno rozhlasu. Bylo
nás tam pár, ale dobrá parta a tak ňsme měli ilušné jméno mezi krajovými stanicemi,
což málo i stinné stránky. Pražské rozhlasové ústředí začalo totiž lanařit. Nechtělo se nám, byli jsme doma, ve svém prostředí, které jsme dobře znali a tak jsme
odchod do Prahy oddalovali, jak se dalo.
A pak najednou přiděl dálnopis ze sekretariátu ÚV KSČ. že se mám dostavit k
Čestmíru Císařovi. Takové předvoláni nevěstilo nic dobrého, i když jsme v poslední době neměli žádný velký průšvih. Navíc
sa f podobných případech chodilo na koberec k nižěím refernetům tiskového odboru
strany. A tady přiělo pozvání od samotného
ěéfa, o němž jsem pochyboval, že vůbec ví
o nějakém Pátkovi v Plzni.
Věděl. A hned po úvodních slovech bylo
jasné, ks nepůjde o nějaký běžný malér.
Hedu teklo plno, mám prý v té.Pl.sni úspěchy a v Praze se jim zdá, že už jsem tam
zbytečně dlouho a že bych měl převzít nějaké odpovědnějěí místo. Zamrazilo mě
v sádech, vypadalo to na odchod z rozhlasu
a nejspíš i od novinařiny. Bránil jsem ss
dost naivně, že mám rozhlas rád, v Plzni
jsem doma - a po odmítavém mávnutí rukou
jsem rychle dodal, že pražské rozhlasové
vedení chce, abych dělal vedoucího mluveného slova.
Stranického šéfa všeho tisku, rozhlasu
a kultury to rozladilo, zřejmě k němu příslušný papír ještě nedošel, ale nedal to
na sobě znát a nasadil svou proslavenou
žoviálnost. Prohlásil, že ta nová funkce
je jako ssdšt na střeše u komína a jenom
čichat, jaký jde kouř a při tom nemít možnost sasahovat do toho, co se bude v kuchyni vařit. A on má pro mě místo, kde si
budu moci říci, že jsem při tom a kde budu
rozhodovat o důležitých záležitostech.
Strana si myslí, že bych měl dělat Lidové
noviny.
Z této strany jsem pohromu nečekal.
Stačil jsem vykoktat, že je to přece svazový orgán spisovatelů, s kterým jsem nikdy neměl nic společného. Opět mávnutí ruky, o to se nemusím starat, na tiráži zůstane jako šéfredaktor Jan Drda, ale jak
dobře vím, soudruh Drda má mnoho funkci,
což mu zabírá spoustu Času, strana by
chtěla, aby také opět psal a tak je třeba,
aby Lidovky za něho někdo řídil. Á to má
být Miloslav Pátek. Nad mými argumenty se
pousmál - to právě potřebujeme, aby to byl
někdo, kdo se v těchto kruzích nikdy nepohyboval, nemá tam žádné známé a konexe.
Bude ss třeba v redakci zbavit těch, kteří
tam ul nepatří a začít všechno nově, stranicky atd., atd. Náš rozhovor neskončil
dobřs. Odcházel jsem z obrovské pracovny
Čestmíra Císaře, provázen neho ledovým pohledem, Byl zvyklý, že po oeho návrhu se
sklapnou kufry a já jsem odmlouval. Jeho
rozladěnost a nespokojenost jsem o něco
posději - jak se dalo čekat - pocítil na
vlastní kůži.
Kamarádi, kterým jsem rozhovor na uv
reprodukoval, se shodli, že jde o velký
podraz a že k tomu potřebuji neznámého
venkovského novináře, aby se stal hrobníkem Lidovek. Moji odmítavou odpověa doplnilo o něco později rozhlasové vedení
návrhem na moje přeřazení do Prahy. Místo
oné funkce u komína jsem se stal zástupcem šéfredaktora rozhlasových novin. Ne
nadlouho. V Plzni bylo z popudu kultpropu
KV KSČ zahájeno disciplinární řízeni proti mAě a bývalému řediteli stanice /byl
v té době rovněž v Praze, ve funkci
ústředního programového ředitele/. Oba
jsme byli 2. ledna 1953 vyloučeni předsednictvem KV KSČ ze strany s dodatkem,
že máme být rovněž vyhozeni z rozhlasu.
Snad jenom jako doušku sluší dodat, ž*
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v roce 1952 došlo k některým přesunům
i v ústředním sekrstariátu strany /nedlouho poté začaly procssy/. A v jejich
rámci byl přesunut do Písně i Čestmír
Císač. Jako vedoucí kultpropu KV KSČ.
Miloslav Pátek

Červen v Budapešti
Maäarsko nám podalo svou vizitku už
na hranici, když do rumunského vagonu,
v němž jsme ve špíně a bas vody na záchodě
projeli Československem, nastoupila uklizečka. Se smetákem a kbelíkem nás proválela až do Budapešti a ve prospěch hygiany
udělala, co bvlo v jejích silách. Dalším
příjemným překvapením bylo oavětlené město,
které je dnes patrně nejživějěí, nejpestřejší a nejčiatší metropolí v socialistickém táboře. Má na tom zásluhu barevná paleta obchodů - těch státních a především
těch průjezdových, které vystrkují do ulice své sboží, xde se jen dá. Pravda,
návštěvník poučený výprodeji na Západě, má
pocit, že je na velkém bleěím trhu /a zdá
se, že značná část těchto velemodních textilií je této provenience/, ale at tak Či
tak, je nač se dívat. A turisté z ČSSfi a
Polska to oceňují - byt je omezený příděl
deviz vede k tomu, aby hledali méně legální zdroje forintů /Poláci například tady
na trhu prodávali ruksaky/«
Máš-li na to, můžeš mít bez fronty téměř všechno, nač si vzpomeneš: V obchodním domě řontana na krásně restaurované
Váci utca ti nabídnou konfekci všech možných světových firem, dokonce i VSB Berlín
tu má svůj stánek - naši konfekci jame
hledali marně, v této konkurenci nemá jak
materiálem tak střihem žádnou ěanci.
Máš-li na to, můžeš si vybírat v tržnici i v pouličních stáncích skvěle čerstvou
zeleninu, nepomačkané, nenahnilé ovoce,
maso opracované jako v kapitalistických
zemích, můžeš posedět v některé z nesčetných kavárniček a hospůdek, pochutnat si
na kávě, která je hodna svého jména, i na
dortech, honosících se právem šlechtickými
tituly.
Máš-li na to. můžeš si zajít po nábřeží
Petra Orozy /jediného Rumuna, kterého tu
uctívadí a který nemá s Ceaufeecem, tvrdě
utlačujícím Madary, nic apolečného/ do hotelu Gellsrt, kde ti za 50 ft /asi 23 Kčs/
na tři hodiny nabídnou secesní koupaliště
a každou půl hodinu tě ¿ohoupou v teplých
léčivých vodách.
Máě-li na to.... V Maáarsku se však stále hlasitěji hovoří o tom. že některé skupiny obyvatel /ty nepodnikatelské/ na to
maji stála méně, otevřeně ae kritizuje
stoupající inflace i skutečnost, že mnozí
lidá. pracují ve dvojím zaměstnáni, což jistě není ideální. Viděno československýma
očima, které jsou zvyklé na csny potichu
stoupájícl, měřeno hodinami, prostátými ve
frontách a promarněnými sháněním toho či
onoho i zbytečnými pochůzkami po nefungujících službách, to nevypadá tak zlf L Možná, že v jiných"madarských" městech ío vypadá jinak. Možná, že za fasádou bohatě
zásobených obchodu metropole je ekonomická
propast; vesele pulzující budapešlská ulice o ní však nedává představu.
Je plná západních turistů, pro něž js
výměna natolik výhodná, žs si sem g Vídně
dokonce jezdi opravovat zuby; naplnují
hotely na březích Dunaje i pozoruhodný
Hilton na Hradě, který byl vestavěn do
starobylých trosek. Památkáři se ošívají,
ale Maďarsko volilo mezi rozvalinami /na
rekonstrukci Horthyho paláce dodnes nesbylo/ a devizovým přínosem. Pragmatický přístup. ztěkající dogmatické bariéry, je vidět i jinde: V zewi například*^xistuje
tzv. Sorosova nadace, 100 milionů z kapsy
židovského emigranta, který udělal v Americe štěstí a rozhodl se prospět své rodné
zemi. Nadace sídlí na Hradě a pod patrona-
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cí Akademie vô<} a jinoch institucí ročné
ozděluje milion dolarů na atipendia ma*
arským vědcům a umělcům, financuje jejich
atáže v cizině, nakupuje drahé prístroje
i know-how. J« zajímavé, Že nikdo z poděleních nezůstal venku, ale všichni se vracejí, aby nabyté vědomosti zúročili doma.
Je nepochybné, že všechno v Madaraku
zdaleka není v pořádku. Ala: 0 roce 1956
se mluví, píše, točí se filmy - i když,
samozřejmé, se neříká všechno. Dosud leží
400 popraveních - mezi nimi Imre Nagy - u
hřbitovní zdi v jámě zarostlé travou.
Avšak měli jame v ruce brožurku s mapkou
hřbitova a fotografiemi této zarostlé jámy i s požadavkem, aby rodiny mohly své
mrtvé důstojně pohřbít. Toho se režim
. přirozené po zkušenostech s Bajkovým poi hřbem bojí, ale na druhé straně při osla/ vš Kádárových pětasedmdesétin - mimocho-

S

dem velmi skromných - nebyla ani v blahopřáni ÚV, ani v jeho poděkování zmíněna
jeho úloha v říjnu 1956. Kádár jen vyjádřil svou optimistickou víru, že současné
ekonomické potíže budou překonány - lidový
vtip, kolující po Budapešti, tvrdí, že neodešel se slávou jako tvůrce tzv. maďarského zázraku před pěti lety proto, aby
mohl zemi odevzdat v takovém stavu, v jakém ji převzal. Doufejme, la gorbacovsfcé
klima nebude příznivé pro to, aby Žaslo pc
něm převzali dogmatici, kteří přirozené
v maaarské straně také jsou, ala žs naopafeekonomická reforma překoná onen mrtvý be4»
na němž se zastavila ze strachu před' poli-^
tickými důsledky, tylo by škoda, kdyby mál
ze socialistického tábora vymizet onen liberální komunismus, který dává Budapešti
dýchatelnou a příjemnou atmosféru.
fjM

MLUVČÍ OBČANSKÝCH PRÁV
.. /Varšava/ Nejpozději do
2. listopadu má polský Sejm
¿maaavat mluvčího občanských
prát» který nebude závislý na
státaieh orgánech a má mít
sékenem zaručenou širokou
pravomoc. Orgány státní a
společenské kontroly povinni
poskytnou mluvčímu veškerá
infoimace o problematice,
kterou bude prošetřovat a
analyzovat, aby mohl bránit
ahyvatale před zvůli či nesehfpaostí úřadů i jednotlivců* Mluvčí bude mít v jednotlivých oblastech své zvláštní
»plfpmocnšnce.
/Praha/ Dotázali jsme se
mluvčích Charty 77* co si o
tom myilí. Libuše Silhánová:
Jde asi o chvályhodný počin,
«1« tfáct »i myslím, U by to

ten mluvčí měl dělat v kooperaci se zcela nezávislými zástupci. Josef Vohryzek; Bude-li mluvčí občapských práv v
Polsku působit opravdu jako
nezávislý právní subjekt, aby
mohl své povinnosti plnit m
nebyl přitom ovlivnován a omezován pokyny a tlaky se
etrany státní moci nebo stranických činitelů, pak bude
•jeho činnost, myslím, prospěšná, i kdy i bude limitována ohledy k gealitám, které
jsou s uplatňováním občanských práv v-rozporu a jsou
zakotveny mimo justiční aféru. Bude-li však vystavován
mocenským tlakům, pak ss tato instituce stane pouhou kamufláži porušování občanských
práv.

Lidová slavnost

Zdá se nepopiratelným fak, že nejtěžsí pronru utrpěideologie materialistického pseudohumaniamu ve svém
zarputilém boji proti lidské
zbožnosti - fenoménu, který
prováai lidstvo od nepaměti.A
!tak"po~čtyřiceti letech neúprosného popírání, zatlačování a ničení zůstává jednou
iz yiditelnýcn realit lidská
potřeba božského, zbožnosti
a niterného vnímání dobra
i zla. blahobytu i chudoby,
nenávisti a lásky.
Proto přišly i letos a
přicházejí ve stále větším
počtu desetitisíce lidí,
křestanů, katolíků i nekatolíků k bazilice Panny Marie
Levočské, aby se zúčastnily
církevních obřadů na posvátném poutním místě, zanechávajícím v dušícn a vědomí
poutníků povznášející pocit
soudržnosti obce věřících.
Ale přicházeli i lidé necírkevní, lidé bez víry, aby
íviděli ty druhé, viděli to,
co se jim zdá vzdálené a ne
'zcele pochopitelné; přicházeli /iledí, kteří chtěli vidět
ji vědět - vědět o tom, co se
"nedoporučuje", za co se
¡člpvšk vystavuje nepřízni
.moci i zlobě vládnoucích.
Na tuto nejvýznamnější
katolickou poul na Slovensku
přišly také dvě staré ženy
z podtatranské obce. I ony
jely autobusem, sebou měly
»tládaci židličky, deštník a

ií r

naději, že noc bude milosrdně
tepla
n e dusná a ne deštivá,
svěřovaly se mi se svým lidským žalem a bolestí nad ztrátou svých dcer, jež je zde
zanechaly nespravedlivému
osudu:
•Aj pán farár mi vraveli,
že nikto nevieme prečo Pán
vkladá na naše bedrá takú tarchu, jaj veru lažko mi je,
nepýtal sa, prečo ona musela
odísl a já mám tuňák ostat
v utrpení, a tak ja som prišla, aby som svoju bolest odovzdala, aby som sa o ňu podelila, aby som mohla uniest,
čo ma gniavi, čo mi nedá spal,
čo mi aj pochybnosti nanúka, •
keä sa pýtam, prečo nie ja,
prečo ona musela zomriet."
Jaká zvláštní schopnost
prostého neintelektuálního
gové*. Přibit na poul .. ..ojí bolestí a poskytnout ji
jako dar tomu, kdo ji na Člověka seslal. Takový dar může
uskutečnit jenom duše prodchnutá vírou a tušením absolutnosti Kristova evangelie.
To je něco, co my bezbožní či
jenom povrcnně zbožní neumíme
a těžko dokážeme. My jsme vyzbrojeni logikou svých rozumů, která se při nejlepším
pokouší pouze pochopit emotivitu srdce, ale nedovede se
připojit k celonočním modlitbám a zpěvu těch, kdož obsadili všechny prostory kolem
kapliček a baziliky, aby
v jistotách svého rozjímáni

POZDNÍ ÚTLOCfT
Malý společenskovědní lexikon Tvorby tentokrát /Číslo
24, 17. 6; 87/ informuje o
Vladimíru Clementisovi. Na
tak malé ploěe lze stěží žádat více. Avšak pointa je tajemná: "Na počátku padesátých
let se stal Clementis obští
porušování leninských norem
ve straně a v socialistické
zákonnosti. V březnu 1950 byl
odvolán z funkce ministra,
v lednu 1951 zatčen a v listopadu 1952 odsouzen k trestu
smrti; zemřel 3. prosince
1952.• Má si snad věci neznalý člověk myelet, že zoufalstvím na infarkt či milosrdenstvím božím? I tato zpráva je pokrok v porovnání a
dobami, kdy se nám osobnosti
vytrácely neznámo jak, existovaly-ll vůbec. Ale vůči komu ještě dnes ten útlocit?
Vůči Clementisovým katům?
*
~
" -dbyli na posvátném místě spoluúčastni obřadů "omše svätej"
i kázání spišského ordináŕe
nebol diecéze nemá dosud svého biskupa.
Když se paní Anna a pani
Mária vrátily do svého domova!
sdělovaly své zážitky} "Tohto:
roku bolo o vsla viac íudi a
nevypnuli miestny rozhlas,
hádám sa aj dočkáme, že budú
raz aj cez televíziu vyaielal
levočskú pút."
"Ale čože,* řekla paní Mária, "vsi v noci by nemohli,
ved by n?bolo nič vidiel."
/ -Tak sa zapnú reflektory •.'.!
a keby aj farebne vysislali,
visš akfi peknô by to bolo.0
Tak nevím,-zda jsem oprávněně označil levočskou pout
za lidovou elavnoet, obzvléšt
když lidová slavnost oficiál^ ^ f f i l L S U S S T
ná, totiž mezinárodni folk
lorní festival, se konala
právě v téže době -ve Východné
Nisméně p účaat na levočaké •
pouti prostřednictvím televize, byt v barevném provedeni,
bych nestál, to raději jít
kus pěšky, bos a s botama
přes ramena. Ale na to jsem
už moc pohodlný. Vy však,
jste-li zvědaví a chcete-li
se zúčastnit něčeho, co se
rozhodně nětěší přízni vládnoucích, jděte příšti rok na
levočskou pout. Zase bude a
bude nás víc. 2e jste nevěřící, není překážkou. Bůh o Vámil
——^-a-r-b-i-r-
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JEDEN NÁZOR: Celonárodní schizofrenie
"To, co se děje ve velké
zemi Sovětů, jo doopravdy, o
tos a t nikdo nepochybuj«. Taa
je te doopravdy... A já pln
naděje, touhy i víry, ale takě pla nepokoje a pochyb ee
ptám: je to také u náa doopravdy? Nebo jen tak, naoko,
jakoby, prosté -jako»? Neptá*
se jen já, ptá se tak věechen
lid a celý národ..."
Moudrý doktor Stroemader
umírá, nastavovací ssriál pomalu končí, lid televizní
protagonistu chválí.
Zasloužily umělec komentuje dvoudílný televizní pořad
o emigraci, přesvědčivě, působiví, elegántně. Divák úvalu jei opravdu se s tím, co
říká. ztotožňuje nebo jen
zvládá se suverénní profesionalitou další herecký part?
Národní umělec Miloš Kopecký vystoupl jako host
sjesdu Svatu českých dramatických umělců na tribunu a
s notnou dávkou odvahy, pateticky, "pln naděje, touhy i
virar*, v dvojroli snilka a
pochybovače se ptá, adali
východní vltr i k nám přinese
čerstvý vsduch a nové tváře.
• za sebe i sa "všechen lid
a národ" ti takto odpovídá;

HRADBY VÝHRAD

•Zatím tomu doopravdy u nás
mnoho nenasvědčuje... mám pocit apíěe skličující a troufám
si říci, že v tom nejsem sám...
Vidím stále tyté« staré snájM
truchlivé postavy.•• Jestliže
osud socialiamu leží vám tak
na srdci, jak stále ujištujete, máte skvělou příležitost
pro ten socialiamus něco
kloudného udělat - odejit."
"Herec, komediant a august"
se stal opět hrdinou okamžiku.
Máloco v posledních patnáoti
letech vsbudllo u náa takovou
pozornost, málokdy ss tak
horlivě něco rozmnožovalo,
xeroxovalo, nahrávalo jako
jehe vystoupeni.
První ofipiálnl odpovědi
se národnímu umělci dostalo
od Miloěe Jakeše: "... většina z těch, kteří prokázali
svá postojs a schopnosti v
složitých situacích socialistické výstavby, stoji i dnes
v prvních řadách... Spojili
svůj život s bojem za socialismus a dělali to opravdově
- ne jen tak naoko..
0 pět dni později připomněl povinnosti socialistického umělce Vaeil Bilak: "Není
tajemstvím, že jsou mezi
umělci i jednotlivci, kteří

stavějí osobní ambice nad celospoločenské záležitosti,
cení svou jeiitnost vice než
dílo, kterému maji sloužit."
A jako třetí - Jan Fojtík:
"Nedávno jame slyšeli, že má-li u náa dojit k přestavbě
doopravdy, třeba nejprve vyměnit řldlcl garnitury spjatá s minulosti. 0 jaké minu*
losti tu hylm řeč... o tom
nebylo v esopovekám projevu
řečeno nic."
—
A máš to, "herče, komediante a auguste". Specificky schizofrenická československá cesta k přestavbě: ti
nahořs nechtěj! odejit, ti
dole je k tomu stále ještě
nevyzvali a ti, co čekají na
silnější východní vltr, by
si měli občaa připomenout, že
"poučeni" nemá jen československý kořínek.
Osobně podezírám Miloěe
Kopeckého, že doličný text
sepsal vlastnoručně, a žs to,
co řekl, ayelel doopravdy.
Také ho podezírám, že se nechtěl nikomu zalíbit ani
snelíbit. Jen netušil, že '
přináší do pokladnice celonárodní echisofrenie další penízek.
B. Zeman

váním v TV pořadu o emigraci,
nenapodobitelné, a o to jde:
připraveném ministerstvem vnit- nelogický, ale cizí odvahou
ro, a snaží ae ji ted vylepšit.• popuzený naóinec soudí, že neLidé, kteři tak soudí, vědí
ní přece prominentní herec,
patrně víc než ostatní, protože aby si tohle mohl dovolit, a
ono "teá" u nich znamená nejkdyby jím byl, nezmařil by
spíše "teá, kdy se všechno mění. přece své profeeionální možnosti jedinou exhibicí. PoučeZ riskantního Činu udělají tak
ní zni, že je to tu zabitý,
věc pomalu dodatečného prospěnic se nedá dělat, at jsi pán,
chářského kalkulu. Ale hlavně:
nebo kmán.
•
svědomí je vlastně vždycky
"¿patné". "Dobré svědomí" je
•Kopecký je chytřejší než
kýžený cíl, ale zároveň monostatní a hraje to šikovně na
strum, pokud jsou si někteří
obě strany. At se to tady vylidé jisti tím. že je mají.
vine jakkoli, bude vždycky
Před nimi necht jsme raději
dobrej." Téměř neprůstřelný
provždy ochráněni. Poučení:
argument, hrající na strunu
karta ae obrátilo, my ted buobecného srozumění o naší nádeme soudit, a to velmi přísrodní schizofrenii. Neprúně.
etřelný, pokud udržíme názor,
že Kopeckého vystoupeni bylo
"Kopecký je jen herec, nobez rizika, že už tu jsou ty
ta bene především proslulý
dvě
strany, mezi kterými by
televizní herec - jeho slovo
bylo možné lavírovat. To je
nemá Žádnou váhu." Tady se mu
optimismus, hraničící a naipřičítá k tíži, že jeho výzvu
í, které kolují zdaleka ne
vitou. Poučení je etará a
nepronesl věhlasný vědsc, váOen po Praze. A kromě toho
známé: nejlepěl obrana je úžený spisovatel, známý lékař.
lidé projev opisují a dávají
tok. Chceme-li ji znectlt,
Nebo vy Či kupříkladu já,
část dál.
nazvěme odvahu vypočítavosti,
zkrátka někdo povolanějěí.
Na jedné straně zájem, pře- Ale
odhalme ji jako formu atraje ten, kdo slysahující zájem o dosud jakýko- ÔÍ, povolaný
chu či konformismu.
že se na něj volá a jedná
li jiný neoficielní text, na
podle tono. Poučení: zeptejte
druhé straně spousta výhrad,
"Co to jeho zaklínáni sose předem, je-li vaše odvaha
často obojí zároveň. Pokusím
cialismem a Marxem? Zase to
vhodná, není-li pro ni nějaký
se je shrnout a poněkud komen- lepší
staré, zbabělé pokrytectví!"
představitel.
tovat:
Nevím ovšem, jaký má Miloš
"Kopecký si projev nechal
Kopecký
vztah k socialiamu a
"Kopeckému se nemůže nic
napsat." V této souvislosti
Marxovi. Nemohu proto vyloustát." - "Kopecký si už uni
se uvádí nejméně eedm jmen ví- neěkrtne." Tento dvojitý nelčit, že v něj vskutku věří,
ce či méně známýcn osobnosti
třeba tak, jak v něj věří pozon, nasazovaný obecně rozěijako údajných autorů. Čili po- řeným alibiamem /a doložený
malu polovina voličů západní
učení: takovou bláznivou oáva- zaručeně ověřenými zprávami/,
Evropy. Nelze tu víru vylouhu může mít jen trouba, který
čit už proto, že tzv. reálný
není sice logicky zcela beznení s to samoutatně se vysocialismus, kterému může věvadný, ale protože z něj není
máčknout.
řit
jen ten, kdo se prodral
úniku, spoustě lidí to zřejmě
"Kopeckému dali ti či oni
k jeho korytům, se nesnáší
nevadí. Plynule přecházejí od
projev jen přečíst." Jinými
se sebemenším nekonformismem.
jednoho tvrzení k druhému,
slovy slouha, který nestojí
Ostatně: bylo by anad efektpodle toho. jak právě je či
sa řeč. Pouhý nástroj.
není - podle oněch správ - Ko- nější zaklínat ae něčím ji"Kopecký má ¿patné svědomí, pecký ničen. V každém případě
ným? čím? A poučeni: kdo ss
jeho "štrosmajerovské" aureonenechá ©dvéet_ze sálu v že-j
se jeho vystoupeni pokládá za
la utrpěla procítěným účinko-

Hledejte v této zemi dítě,
které je nevinné, aby mohlo
podle pohádky nahlas říci, že
císař je nahý! Že je nejvyěší
čas, aby odešel ze scény...
Miloš Kopecký takovým dítětem
podle včeho není. Snad se ani
nesnaží tak vypadat. Ale stalo ss. On to řekl. A mě zajímá, jak se dnes vyrovnáváme
, s touto nesrovnalostí.
Stalo se totiž začátkem
května tohoto roku, že herec
Miloě Kopecký přednesl na celostátním sjezdu dramatických
umělců projev, který - který
je vfieobecně znám. Už tato
znalost je událostí. Projev v
drasticky zkrácené verzi uveřejnilo Budé právo, ale pak
se stalo, že z jediného úředního záznamu se zrodily desít, stovky, patrně tisíce ko-
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lezech, je zbabělecl A aocialismus se zakáže, jako 0« po
válce zakázali agrárníci...
x
Via« těmto rázným demyetifikacím, která se částečná
překrývají, je jedno společná: obtížné zřejmě anééíae.
jedji si nikdo dovolí odvážit
se toho» čeho ee já neodvažuji, ačkoli bych měl, ačkoli
•ituace je už vskutku obtížně
snesitelná a viditelně přezrálá. - Kritikově z řad lidi
jinak neúplatných a notoricky
odvážných /nikoli od včerejška/ závidí p&k nožná Kopeckému jeho publicitu. Ne že si
ji dokázal udržet, na to oni.
vidomi rezignovali, ale že ji
prosti něl ve chvíli, kdy ji
potřeboval, aby ji aohl vsadit, a tedy i prohrát, protože taková vsázka je to, co
váži. ~
Dsaystifikátoři v tomto i
v podobných případech vyjadřuji obecni u nás rozilřenou
skepei, toto jedině naše společné a nesporné národní jmění. Skepsi, v jejíchž základech je nejen pochopitelná
opatrnost a obezřetnost před
jakýmkoli hlasitěji nabízeným
ideovým zbožím, ale přímo panický strach z toho, že někomu či ničemu naletíme. Ze si
trapni zadáme. A tedy pocit,
že vieohno, docela všechno je
jinak, nejsplie předem prodané. V této zemi nebude hned
tak nikdo uznán prorokem.
Myslia si, že pokud ae nezvrátí vývoj v Sovětském svazu, bude mnohé vskutku jinak,
nikoli viek podle představ
lidi podezřívaných už ze zásady. Předeviím se objeví dooela jiní lidé. Snad i lidé
v jiných rolích. Se etarými
zásluhami at raději nikdo nepočítá. Nejméně s tím, že měl
pravdu ui dříve, to se přece
odpouitl nejhůře. Jedni kritikové vystřídají druhé, vyminl se 1 reformátoři a snad
sdnou dostanou příležitost
lidé, kteří nesvázáni nutkeveu skepsí začnou cosi stavit. Vitiina z nás svede v
životi sehrát pořádná jen
jednu roli, počítejme e tím.
Připravme se na překvapeni« poelteňme s nečekaným to j# paradoxní poučeni, která as snad vskutku nabízí z
probírky výhradami k tomu,
ke jedna televizní hvizda,
jeden národní umělea vypadl
i rele, kterou iame mu před
$a«f* předepsali.
.
p. Pithart

Í

U ČERVENÉHO MLÝNA
Několikrát jsme ho zahlédli na náměstí v Křemži. V docela obyčejně bundě a správně
odřenýoh džínsech. Několikrát
jeme ho potkali v jeho bílá
ledě na silnici. To už nemohla být náhoda.
0 jeho projevu na sjezdu
dramatických umělců ae i tady
vědělo a mluvilo, i když Jihočeii neradi projevují své
city. Vtírala se od otázka,
co §i o tom věem mysli on
sám, zda se cítí hrdinou či
zda už nezačíná litovat, že
ae nechal unést svým temperamentní a veřejni vyslovil, co

ví k$yž ne celý národ, tedy
aspoň jeho velká část. A jestlipak jsou ochotni postavit
se za nij ti, kteří mu tiekli
ruku a uaiótovali ho, že i jim
promluvil z duše? Nemá obavu,
Že už na nij nezbyde žádná parádní role v hivadle ani v televizi? Tak ee totiž u nás
trestá ten, kdo poruiil pravidla hry. A jak ukazuje tato
nová zkušenost, nezáleží ani .
na tom, že se někdo upřímně
vyzná ze svého obdivu k nové
politice Sovětského svazu.
A tu jsem se s ním doslova
srazil před křemžskou poitou.
Nezbylo mi nic jiného, než
ee s nim pozdravit a jen tak
nimochodem se zeptat, zda
bude odpoledne doma a najde
si chvilku pro mne a mého kolegu. Zdálo se mi, že zpřísněl a nastražil se.
"Nebudu doma, odjíždím,"
řekl. A zítra? "To nevím."
Ani se nezeptal na účel naší
návětěvy. Ale možná to tuiil.
Tím vlastni věechno skončilo.
Ale když jeme vycházeli z
pošty, opit jame se setkali.
To nevadí, řekl jsem, kolega
přijede ve dvi hodiny, půjdeme na procházku... "To už je
úplně vyloučeno!" zvolal a
já jsem usoudil, že je to
asi čas jeho polední siesty,
tím^aaa jffie ekončilo.
i

"TM rť^ŠMurú,

„xu.. etalf^y

Opravdu jsme ěli pak na procházku a octli se /nabudu tvrŽit, že náhodou/ v blízkosti
erveného mlýna. Z jedné silnice ho kryje les, z druhé je vidět jen kousek Červené etřechy
prosvítající mezi košatými vrbami údolí Oleinice. Do veenice je daleko, nejblíže odtud
jsou zase jen bývalé mlýny.
Červený mlýn byl z nich v nejhorším stavu a nový majitel
vynaložil nemalé úsilí jakož
i prostředky, než z něho vybudoval krásné letni sídlo.
Šli jsme kroucenou cestou
podle lesa. Když ňsme byli
skoro u mlýna, vyjela proti
nám bílá lada. Ustoupili jsme
stranou, vůz zastavil, okno
se otevřelo.
•Opravdu odjíždíte?" "Přece jsem vám to říkal." "To
je škoda. Chtěli jame vám něco ukázat." "Strašně spěchám."
•Znáte tunle kresbu?" Vypjal
motor a uklidnil psa na zadním sedadle. Jeho tvář se na
okamžik rozjasnila: "To je
přece Jiránek!" Ale hned si
zas nasadil vážnou masku,
spustil motor, řekl "Na ehledanou, někdy jindy* - a bílá
lede zmizela v zatáčce. A tak
jsme se nedozvěděli, co si o
tom myslí dnes.
. AI

MIMO HODINU SLOHU
Známý projev Miloše Kopeckého jsem nejdříve četl a teprve po delším čase slyšel
z magnetofonového pásku. A
byl jsem zcela zaskočeni

STB. 9
Celé řadě lid1, kterým není osud této země lhostejný,
a kteří by jinak tato otevřená slova museli uvítat, vadilo od první chvíle, co oe
projev začal rozšiřovat, že
jej přednesl právi - herec.
Herec, známý - jak ostatni
jinak - především z naší ta- _
levize, onoho zařízení, která
heroi jednou rukou dává peníze a druhou mu bare nejen
lidskou, ale i profesionální
věrohodnost.
Miloš Kopecký však podle
miho názoru přednesl svůj
projev mizernš: špatně hrál
toho, kdo pronáší odvážný
projev. Byl hraně, až afektovaně rozčilený, mlaty skoro
křičel, jako - a prominutím nějaký demagog na stadionu.
Jindy byla zaae jeho dikce
profesorsky, netrpěliví poučovatelská, ale především
jaksi zlobná, ano křečovitá,
tudíž nevirohodni zlobná. Nezdá se ani, žs především vůči
tim, které vyzýval k odchodu
z veřejného života; "byla povýiená, nepřijemni mentorská
i vůči posluchačům - tim v
sále i tim, kteří pak projev
slyšeli z pásků.
Chvílemi se zdálo, že tento suverénní herec má prosti
nepochopitelnou trému, dokonce se i nad míru přeřlkával.
Ačkoli hereo říká vždycky to,
co napsali jiní, měli ti,
kteří z nějakých důvodů tvrdili, že sx projev nechal nmpeat, další trumf v rukou. A
některé možná napadlo, že mu
'projev někdo strčil do ruky,
aby sehrál dalil z rollt že
byl toliko nástrojem.
Nejprostii vysvitlenl by
bylo, že Miloi Kopecký mil
docela obyčejný strach: ohtil
jej překřičet - a křičel na
svá posluchačs.
Myslím si nakonec, ža nesmíme vyloučit poslední, velmi pravdipodobnou možnosti
herec se ooitl v žánru, na
který ani on, ani obrovská
vitiina z nás není zvyklá. V
žánru eebevidomáho občanství,
kterému se nerozpakuje řífcat
i ty nejnepřljemnijii pravdy
do tváři tich, kteří je nechtějí slyšet,
'
Kdo může o sobi říci, že
tento elementární občanaký
žánr - nikoli v hospodi, v
kruhu stajni smýšlejících nebo v oblíbeni u nás hodini
slohu - bezpečni zvládne? 2e
zkrotí vztek či strach /nejsplie obojí!/, ovládne emoce
a fekne klidni, co říoi cnce?
Ano, napsat, to by sv$dl
leckdo: ale tu jame na fóru
e chceme naráz upoutat pozornost přítomných, chceme je
zlekat. Tu ae přlbih obce
skutéčni di^e.
Obávám se, že hlasivky občanství a schopnosti ovládat
jsjich modulaci mohly tu atrofovat v míře, která náe
přinejmeniím překvapí. Nesmíme být aai přílišnými eatéty.
Ještě že většinou nejsme herci: budeme své projevy kazit
jen jako amatéři. Budeme-li
si ovšem brát slovo, tak jako
si je vzal populární herec.
Hodina slohu trvá u nás
tuze dlouho: tolik premiantů,
a tak špatná třída.•• ; -p-
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STK. 10

Já myalím7~ž«"V'nepřízni-"
vérn evětle e« Jeví především někteří lidé, kteří
vzali na sebe tu odpovědnoat a poškodili vlaetnš
dobrou vše i dobrou povšat
naší vědy. Nesouhlasím, že
jde o průměrné lidaké chování , které odpovídá aour
časnému stavu vývoje našeho živočišného druhu. Jen
s toho pochází obeoná apatie, lhostejnost či resignaoe. Nebo máš Jiný názor?

OČNÍ KONTAKTY SE SVĚTEM

"Vy Jete blázen." - Kdyby mi to řekl někdo Jiný, aai by mě
urazil, ale v .Jeho intonaci nebylo pohrdání ani náznak poaa.fichu. Spíš zákmit laakavého pobavení za tlustými ekly brýlí,
kdy i se dozvěděl, že k němu přichází® pro interview do Lidových novin*
•Copak už zas vycház e Ji?" - Nedovedl zakrýt zvědavost a Já
«i pomyslel, Že právě on u.á přec« blízko k donklehotskému potí ivínatví, Dokonce jo důiiy sinému rytíři trochu podobný a no Jen
svou vyzáblou šluchovitou poatavou a výškou. Hlavně onou chválou bláznovství, ú točícího na větrné mlýny lidské tupoati...
Takový úvod k rozhovoru Jacin považoval za přiměřený a tref- V onom rozhovoru o očních konný. olo najednou ae všechno Jakai zvrtlo. Zrovna kvetly hlohyj taktech se evětem Jsem to hodkdyž Jame apolu rozmlouvali v Jeho domku nud Kajetánkou, o ted notil Jako ražimní ayndreo
koncem léta mi ze StraŽiaka přišel dopia, s něhož vyplývá, že
krátkozrakoati, avšak on je
můj protějéek měl o mé návštěvě aai jiné představy. Jeho právo proti ¿omu. abychom to přllj
autorizace nutno aice respektovat, ale nerad ae vzdávám, proto- zdůrazňovali a taky nemáme
že zpovídaným byl akademik Otto iichterle (1913). Jenom nevím, dráždit chudobné čtenáře LidoJak to nedorozumění překlenout» Snad Jiným rozhovorom - o pových novin bohatstvím vyapôtížích a rozhovory.
lých zorni. Sám však dobra ví,
ok se veci mají, kam až Jame
ospěli, když Okula Nýrako už
Vidíš,
a
pře
co
tvraí,
že
poNepřodpokládám, že aia vyněkolik měaíoú není schopna
mýšlel, když Jai ae pokou- . kud ae kdysi _y mladické nevyrobit dobrou kontaktní čoč1
rozvážnou
ti
a
lidakou
tupoašel zaznamenat vyprávění o
Icu. ačkoli v U-U na stojném
tí
potýkal,
bylo
prý
to
a
tejpotížích, které ho potkáL zařízení dělají čočky perfektvaly v životě a hlavně při ně k ničemu. "Dnes už vím."
ní. To není nějaký nekritický
píáe
te3,
"že
průměrné
lidpráci, tok co ae mu nelíobdiv kapitulistioké výrob/*
ské
chování,
které
označujebí?
me někdy tupoatí, Jindy sobec- nýbrž smutná bilance aooialisPrávě ty trampoty by o8i netlckého hospodářství.
tvím a tuk podobně, Je přírad publikoval, ve avé velkoI • Jak nakonec dopadl ten soud
rodním úkazem, který odpoví1
ryaoati a možná i skromnosti
| v Americe?
dá současnému atavu vývojo
Je má za malicherné. Píše mi,
našeho živočišného druhu."
Zpočátku zasedal soud v Praze,
*e s Don <*uijotem nemá pranic
Pěkně děkuju za tak licho- loož nás připravilo o hodně vaspolečného, že ai naopak přitivou charakteristiku těch lut, teprve později se tady
padá Jako poněkud přitlouatlý
kdosi umoudřil a pun profesor
trablů, které ho potkávastařeček, který ae ani nechce
směl letět do Los Angeles.
ly,
třeba
když
ho
zbavopotýkat a lidakou tupoatí.
Tou svědek protistrany spolévuli
funkce
ředitele
OutuNevěřím. Pře co už a naším
vu tuukromolekulární chemie, hal, že ae u nás nenajdou záuzulým vláknom to neměl
znamy ovaplikaci čoček nu žikterý zakládal, nebo když
snadné, o patent ho alce
vou tkán. ale neuspěl. Dietl
mu odpírali cestu do Amepřipravili Jiní, ale ani
riky, kde měl avědčit ve ___ o tom chtěl avého času napsat
plaaty neprosazoval lehce
prospěch našeho státu.'O ' ¡televizní seriál. Nestalo se.
proti té ocelové koncepci.
| Takže interview nebude?
_ tom ae taky nemá psát?
Kontaktní čočky byly možMy o tom psát musíme, ule on
Příliš si profesora vážím s
ná přijímány příznivěji,
nerad bych ztratil Jeho lasnechco, uby z toho vznikly
ale do avěta prorazity, až
kavou přízeň. Oční kontakty
problémy, protože úloha CS*V
když jame patent prodali
ae syčtem Jaou eticky tabu.
by se v nich mohla Jevit v
Američanům. To je málo poAapon ty, které stvořil akadenepříznivém světle.
tíží?
mik Otto Wichterle.
j.a..
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DOPPLERŮV PRINCIP RUDÉHO POSUVU
Jednou mi řekl Štefan, který topí u
vedlejšího kotle: "Jak ae vlaatnš jmenoval
ten emigrant, co utekl z Prahy do Vídnš s
co si pískal "cis", když přišel k tobô, a
"cé", kdy* šel od tebe?"
Povzdychl jaem ai, protože Stefan
všechno poplete, i'když se mu anažím vysvětlovat věci velmi prostě a trpělivě.
Tak mu povídám: "Kristián Doppler. Byl to
sice profesor matematiky v Praze a pozděni
se odstěhoval do Vídně, kde zas učil fyziku, ale nebyl emigrant, protože žil v letech 1803 až 1653."
"Profesor?!" řekl zklamaně Stefan, "já
myslel, že byl u dráhy nebo aspoň u nějaké
vlečky ve fabrice, když jsi říkal, že se
vytahoval, jak efektivně umí posunovat."
Zaúpěl jsem. Dopplerův princip rudého
posuvu považuje Štefan zřejmě nikoli za
jet vesmírný,*nýbrž za něco proti hvězdám
pěticípá tým.
•V politice tenhle jev není?" zeptal se
Štefan nedůvěřivě. • tím mě dostal. Zvláště když dodal: "ftíkal jsi přece, že někdy
něco s něčím vůbec nesouvisí, ale že jinak
všechno souvisí se všiml"
Vzpomněl jaem ai totiž na vlaatní elektronický experiment, který jsem mimovolnš
prováděl v době, kdy se v Praze čekalo na
návštěvu z Moskvy. Stál jsem u televizoru,
který si skýtá potěšení ze tři programů dvou
našich a
a třetího
dvou našich
třetího z
z Oatankina.
oatankina. Přepíťrepi-

$¿•11 s t s s r a ÍÍ: ä tä'Jň " .

nebude zdůrazňovat tam a tady. Soudil
jsem, že se tímto jednoduchým způsobem
dozvím o posunu v názorech /nebot i názory
lidí se občas vyvíqejí/ víc, než kdybych
byl přímo účasten jednání za zavřenými
dveřmi.
Náš program vysílal nadšené čekání
pražského íidu._Sovštský zařadil do vysíláni besedu Karpova s mlaďýmí~sofirtakými
literáty. Vladimír Vasiljsvič Karpov byl
šéfem známého "tlustého časopisu" Novy p
mir - W
předal jeho vedení Zalyginovi a ted stojí v .čele vedení Svazu spisovatelů SSSB.
"Pozval jsem vás na čas a na kus řeci
o všem, co nás pálí," říkal Karpov. "už
minula doba oslavních řečí o máváni viajčičkami, jalového aáeání. Přišla doba seriozního myšlení a otevřených slov."
Přepnul jsem na Kavčí hory, ale aen na
chvilku, protože z naší televize ae ozývalo jalové jásání a mávání vlaočičkami. U
dlouhého, předlouhého stolu vedle Karpova
sedělo u Čaje dvacet či víc básníků a spisovatelů a jeden právě vyprášil kožich
Jevtušenka. Vyčítal mu ofitíiální opozičnost, čili častou pózu společenského kritika, za což ho strana a vláda občas sice
okřiknou, ale víckrát ho pohladí po hlavičce s láskyplným "ty náš malý rebelante".
Jiní v sále se Jevtušenka zastávali,
I® má v pořádku oba charak-
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Vidový po divadle
Průbojná dramaturgie nového vedeni činohry ND razí nové centy: jedno profilové
představení za druhým je další« tvůrčí» přínose® ke vzniku a prosazování původního a
avětové ojedinělého divadelního slohu - divadla vyprávěcího.
J. Sotola zde "básnicky" odvyprávěl příběh disidenta /jinak
smýšlejícího spisovatele/ Karla Hynka Máchy umořeného k
smrti retrográdní společností
své doby. Postavy Dankovy hry
0 Janu husovi odvyprávěly v
inteligentních promluvách onoho autorových zajímavých myšlenek o charakteru, síle a
slabosti národa během fiktivního předvečera Husovy smrti.
Divák má v hledišti naléhavý
pocit. la by si tu hru radši
přečetl spolu s doplňující
literaturou, aby pochopil co
mu to vzdělané skolení, předpokládající spoustu historicfcýcb znalostí, chce sdělit.
Nedávno se ke klíčovým dílům
tohoto narativního stylu přiřadil« představení dramatizace
nofsly sovětské spisovatelky
Z. Ortkové, Lod plná vdov.
PěVálečných vdov, lijících
od posledních let války nuzně
v rozděleném bytě, zde v dialozích odvypráví za dvě hodiny divadelního času, během jakébtti vzpomínkového večera
v dan pohřbu jedné z. nich,
ztroskotané, tragické, jímavé
1 trpce humorné příběhy svýc£
životů, a řeěí přitom zároveň
otáfkpi proč se jim všem vym- •
K L A 'JI ruxy výchova S takovou
péčí a láskou vychovávaného
nebožčina syna. Ale vyzkoumat.
ftis Atlas v tom tklivém melo-

Petrovická, blažena
dramatickém povídání, jak je. Jiřina
holišová a Libuše Havelkové/
z kombinace retrospektiv s
vykřesaly z tono kusého nepřítomností sestehoval špatný dramatickéno
mála, které jim
aramatizátor /P. Lun^in/» »
dramatizace
nabídla, přece
jak je v roli znuděnéno stajen, soukromou invencí, živé
tisty opovržlivě sleduje
a jemně ozvláštněné psychy a
zkoumaný objekt, nevděčný
osudy, pátá, Ljuba Skořepová
zvrhlý syn Vadiio. diváci v
byla jako za trest, odsouzena
gala poslouchají tu nekonečk
nekonečnému podpírání por- 1
nou žánrovou epiku, žasnou _ tálu
a k občasnému provoláván
nad husarskými kousky dramati- ní, že
js jí na
zátorovy invence například ve de věe.spravedlnost
/kdo se chot dovědět,
chvíli, kdy mladý muž z hlubo- jak pozoruhodně
se
vyvinul
ké retrospektivy noroucně vy- její talent, at ss jde podíznává lásku babičce, která me- vat do Violy na Qoldflaaovu
zitím zestárla do šedovlaséno Agá tománU./ Pánové sp{é při
reálu s drdůlkem, a oddaně
nsž hráli, ala 09 jisleduji celé to nezké rezigno- hrávali
ného taky mohli dělat?
vané povídání o stulinskýcn
I
Všechny
ty vdovy mi připa
Časech dnes, koncem 60. let,
daly jako vdovy po stanulé
ve chvíli, kdy se po evropčinohře ND. Talenty v plné
ských jevištích uraje Gubarjo- zkušenosti
a síle, brezinová
vův Sarkofág o Černobylu a so- třeba, s tím
mohutným travětská divadla mují nabito na ti ckodrama t ickým
fondem,
aeeítkáca novycn i-cr, v nichž schopná zahrát vslké
postavy
ůq skutečné kruté konflikty
typu, aaeriokýon
sovětské společnosti bolestně gorkovskéno
dramat i světově klasiky, hoobracejí jako nůž ve s(aré
li áová, skvěle tvárný talent
ráně.
•
k neudolání přet vytrvalé
sporadickým a etereoi
Výkon málem nrdinský podal ubíjení
typním obaazováním, a spolu
v inscenaci režisér haurin,
s nimi tfi čtvrtiny toho vykterý zase jednou vyfasoval
souboru,„ctlý ten
k režírování statické antidi- nikajícího
živý skvělý rezervoár taltA*
v p d l o . kromě setezácuovných
tů,vse už léta otlouká a
scénoaralických nápadů, jako
zraňuje o neecuopnost jednonfl
jsou například otáčivé skříně vedeni sa druhým jako můra o
suplující nánlými otočkami v
M š & i a & L Ufeuli,. I
.
v
kritických chvílích nrozící
nudy nepřítomná .dromatično a
kromě několika přeoxponovaných •ni dneění, už zdaleka nt Čerí
hysterií, suplujících neexis- stvé vedení činohry, zatím n*i
projevilo jinou schopnost nsž'
tující konflikty, uuělal pro
dělat mdlý, zato spolehlivě i
záchranu textu spoustu dobré
nezávadný repertoár a důmysl-'
a citlivé režijní práce na
ně se vyhýbat bolavým otázkám!
vymýšlení rytmu, na vedeni
našich životů, divadlu otvírá^
postav a vytváření vztanů.
jícímu skutečná dramata této
Čtyři s pěti heroček v nlavsrn
nlcn rolícn /Jana březinové, Země.

si a přepnul zas na Prahu. U nás se pořád
mávalo, přemítal jsem kolik my máme charakterů a že je zřejmě výhodné jich mít
několik* Vzpomněl jsem si na příhodu, jak
přiitl mezi spisovatele kdysi Chruščov a
jak ta t nim tenkrát dostal Jevtušenko do
křížku. To když Nikita Sergejevič zlostně
řtkl, že některé hrbaté /rozuměj: lidi
s politickým hrben/ může narovnat jenom
hrob. Na to řekl Jevtuěenko: "Doufám, že
doba, kdy se hrby rovnaly prostřednictvím
hrobů, už minula.- Věichni přítomní tehdy
ztuhli - a Nikita Sergejevič se zasmál a
zatleskal: "Právilno, továriôč poétl" Což
později, už za Leonida Zljiče, neuchráni10 soudruha básníka od několika svízelnějších roků. Postěžoval si na toj&pigramatlaky zesměšněním Dolma~ťovskéhot lau- "
reáta Stalinovy ceny: "Ja Jevgenin, ty
Jevgenij, ja ně genlj, ty ně genio, ja
govno i ty govno - no, ja nědavno a ty
dávno."
V Praze se pořád mávalo. U Karpova '
v Ostankinu další básník volal: "Ano, tady v Moskvě už leoos můžete tisknout, ale
ne u nás na Sibiři 1 V provincii sice už
taky můžeme říkat, co si myslíme, ale do.
tiskáren se nedostanem. Tam pořád chtějí
svazovat křídla a cenzurovatI"
Karpov zavrtěl hlavou a ukázal přímo
na můj nos - tedy do objektivu televizní
kamery a řekl nespokojenému básníkovi:
"Máte co říci? Tak to řekněte. Proto jsem
vás pozval, tady je kamera a vysílá se.
Nikdo vám nebrání, mluvte 1"
Mluvili. Že Stalinovy zločiny se nedají
odbýt několika větami ve stranickém usnessnl z roku 1936, že je třeba, aby učebnice historie nezatajovaly nejčernější kapitoly z dějin země. fylo vyřčeno mnoho otázek, na něž nebyla dána odpověžL neměla-li
být, jak řekl Karpov, lacihá a povrchní.
Příkladně: Bylo by došlo k dlouhému obklí-

čení Leningradu Hitlerem, kdyby se předtím
Sovětský svaz nedopustil osudného oaylu
nespravedlivou válkou proti finsku, která
pak posunula sovětsko-finské hranice kt
strategickému neprospěchu SSSB?
Jestlipak tohle vidi ss mnou Valentina
Těreškovová, pomyslel jsem ti, vždyt mezi
mnoha jinými padl na fintké frontě i její
otec. Přepnul jsem na Prahu. Včas. Michail
Sergejevič právě přistával. $yl uvítán.
Projel Prahou. Vítali ho na Hradě. To vše
v naší televizi. Sovětská televize o tomto
přímém přenosu nevěděla. Aai nebyly volné
Později jsem netrpělivě čekal na přenos
projevů v Paláci kultury na Pankráci. A t
obavou, aby ee zase něco nestaloji linka-r
mi. Zatracení epojaři. Selhali i podruhé.
Na našem programu mluvil Qustáv Husák, na
sovětském kanálu byly háje plné břízek.
Posléze je vyměnil letecký pohled na místní krajinu. Ten veletok byla asi Volha. A
tu náhle naskočila televizní košilka. Intervize. Honem jsem přepnul na Prahu, ala z aparátu vypadla už jen poslední půlka
věty z projevu nejvyššího československého
představitele, ¿lkal. že předává slovo generálnímu tajemníkovi KSSS...
Přepnul jsem zas na Ostankino. Košilka
s Kremlem uoukla z obrazovky a objevil se
Michail Sergejevič.
Projev znáte. Když domluvil a odcházel
od řečniště, na záda mu zase vpadla košilka s Kremlem a sovětská televizní hlasatelka oznámila, že promluvil soudruh
Gorbačov. Neřekla kde. Asi to nebylo důležité. Přepnul jsem na Prahu, kde mítink
z Pankráce pokračoval. V Moskvě nikoli.
Tam začal program o tom, kolik ztrácí sovětský občan času vs frontách na nejběžnšjší potraviny, kolik metrů čtverečních_
v obchodničil domech a jiftých prodejkách, p ?

Havfovo.TOKOUSENr
v Anglii
Zatímco u nás je 30. duben
především předvečer 1. mápe,
v Británii je to "Walpurgie
Night", svátek čarodějnic a
černě magie vôbec, která tu
má - soudě podle počtu publikovaných knih a časopisů i
počtu specializovaných obchodů - velký počet vyznavačů.
Proto bylo docela vhodné, že
se v tento den letošního roku konala ve Velké Británii
premiére "Pokoušení", hry
Václava Havla na faustovské
téma. Jejím hrdinou je dr.
Fouetka, pracovník jakéhosi
ústavu /určeného pravděpodobně jak "vědeckému" výzkumu
věcí okultních, tak boji^proti nim/, který je zároveň vyznavačem černé magie. Jednoho
dne ho navštíví tajemná postava - jakýsi Fistula - který au elibuje eplnit jakékoliv jeho přáni. Fouatka je
Fistulou pochopitelně přitahován, ani ne tak jeho sliby,
ale hlavně jeho neúprosnou
logikou a tak ee e ním zaplete natolik, že nakonec prohrává na všech frontách.
Autorovi tu jde, jak to sám
formuloval, o onu rozsáhlou
šedou oblast mezi dobrem a
zlem. pravdou a lží. v níž
neexistují jasná kritéria
lidského jednání, řada alternativ se oeví věrohodně a
člověk ve svém rozhodování
je odkázán pouze na svůj
"vnitřní hlas". Není pak čemu se divit, že zklame, na
konec zradí sám sebe, a dočká
se zaslouženého trestu.
Hra je havlovsky absurdní,
přitom místy 'šaškovsky veselá
a zároveň obsahuje mnoho hlubokých, aktuálních i nadčasových úvah, které se rozvíjejí
na pozadí rozporuplného Foustkova občanského i soukromého
života. Hra má ovšem mnoho
inscenačních úskalí, která
při čtení textu /a u nás si
jistě mnoho lidí pouze hru
přečetlo nebo ji slyšelo z
magnetofonového pásku/ nejsou
i ihned zřejmé. Teprve divadeli ní inscenace jí dodává skutečné smysluplnosti a životnosti; znovu se potvrzuje
známá pravda, že divadelní
hra je dotvořena teprve na
jevišti.
Britské představení uvedla
Royal Shakespeare Company,
bez nadsázky jedna z nejlepŠích světových divadelních
společnosti, na jedné ze
svýqh tří scén v Shakespearově rodišti, ve Stratford-onAvon, s tím, že na podzim bude hra přenesena do Londýna.
Divadlo, v němž se konala
remiéra, se jmenuje The
ther Pláce, čili "Druhé místo"; jde vlastně o nedivadelní prostor. Uprostřed obecan-
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"stva /asi 200 sedadel/ se
hraje bez jeviště, ale s dokonalou jevištní technikou a
osvětlením, i s živou kapelou.
Pro -Pokoušení- byly scéna i
kostýmy zcela realistické,
-české-, včetně Rudého práva
a československých a sovětských papírových vlaječek.
Režisér Robert Michell ma' ximálně dodržel všechny autorovy inscenační pokyny uvedené v textu - i ty, které vyplynuly z diskuse s Havlem
při režisérově krátké návštěvě v Praze. Michell proto neusiloval o interpretaci hry
jako mnohovrstevného rébusu,
v němž každé gesto a věta mají ještě svůj druhý, třetí
nebo i čtvrtý význam, ale
přistoupil k ní /s výjimkou
úplného závěru/ jako ke hře
zcela realistické. Její
absurdnost, šaškovitost a filozofická hloubka byly v inscenaci výsledkem nekomplikovaného odvíjení děje hry. dále výbornými výkony herců
/kteří suverénně zvládli někdy nedostatečně mluvný, stylizovaný, ale zcela přesný
překlad George Theinera/ a
Michellova smyslu pro -divadelnost", tj. onoho kouzla,
které přemění myšlenku a psaný text v napínavou podívanou
a -kus života-. Anglické obecenstvo reagovalo živě a se
smíchem a rovněž kritiky, které vyšly druhý a třetí den
v pěti denících, v tzv. seriozním tisku, nešetřily chválou a přirovnávaly Havla k
Ibsenovi nebo ho považovaly
za -pravděpodobně nejlepšího
dnes píšícího dramatika v Evropě.- Pouze deník Independent měl v druhé půlce své
recenze některé výhrady. Kdy
se diváci v Praze, Brně či
jiném našem městě dočkají
inscenace Havlova -Pokoušení"?

cích atp. Následek« i'aková
hry nemohly být pro poslucha. ča přitažlivé a zajímavé.
1
Dramaturgie televizních
her je neustále pod tlakem
/a to velikým tlakem/ diváků
- a tak ae musí snažit alesnějak uspět, zalíbit se.
hlas v taková situace není
a proto soudíme, ta rozhlasová dramaturgie brala vlee
zřetel na ideologieké a politické příkazy /po léta seshora důrazně fedrované/, nel na
posluchače. Volila schůdnější
a pohodlnější cestu, kdvž dávala přednost "ideovosti"
před pravdivoetí. rutinnímu
dobově publieietickému achematiamu před životnými příběhy. Hry z táto produkce nepostrádaly konflikty a dramatické situace, jenže epory a
-bitvy- o to, jak splnit plán
či jak řešit nějaký pracovní
úkol zpravidla vysnily jako
•pravda" a "moudrost" ta
stranického usnesení. Propaganda sůetane propagandou, i
; když je oděna ao hávu hry.

C

Lidé jsou různými formami pro-'
pagendy bombardováni denně.
Proč by ji tedy navíc měli
dobrovolně vyhledávat v podobě rozhlasových her?
Ovšem, aby bylo jasno: uvedené připomínky se vztahuji k
produkci nové, původní /i když
také překlady byly vybírány
příeně ideologicky/. Avšak
vedle nových her má rozhlaa
bohatý archiv atariích nastudování, mimo jiné svůj "zlatý
fond", takže by přece jen bylo co poselouohatl Hry pro
mládež, seriál -Jak se máte,
Vondrovi?" jsou samostatné
kapitoly táto tématiky.
Pro závěr máme potěšitelná
edělenl: v poelední době
/těžko ji čaeově vymezit/ ee
v repertoáru rozhlasu objevují poslouchatelnější hry a
Růžena Všudybylová není tak důležitá, že jsou to
například reprízy "Maigretů"
Rozhlasová dramaturgie nebo dramatizace verneovek
pro mládež apod. A to si lidá
0 inscenacích televizních
rádi poslechnou!
her ee diskutuje v rodinách,
L äíp"
po hospodách a asi nejvíce na
pracovištích* Není zapotřebí
bůhví jakých sociologických
zkumů ke zjištění, 2t rozasové hry takovýto ohlas
V roce 1975 vydalo holandva veřejnosti nemají. Při
ské nakladatelství Meulenhoff *
srovnávání účinu obou medií
Vaculíkova "Morčata". Jejich
na tomto poli je rozhlas oči- překladatel Kees Mercke dosvidně handikapován - působí
tal letos za překlad cenu a
svou muditivností jednostran- nakladateletví k té příležině.
tosti vydalo knihu podruhé.
Cena byla založena s posůstaProblém má však i jinou
losti významného holandakého
stránku: rozhlasové hry tobáeníka Martina Hijhoffa
tiž v průměru uplynulých /1894-195V a uděluje ss kažřekněme sedmnácti let - byly
doročně za.najlepší překlad
natolik poznamenány tzv. popoezie nebo náročné prózy.
li tickovýchovnými cíli, že v
Loni ji doetal překlad románu
nich byl potlačen normální
"Jmáno
růže" od Omberta Bka.
občanský pohled na život a
lidi kolem nás. Vládla v nich
ní lees Merck« překládá
pochybná didaktičnost, propaímovo "Milostná léto" a
gandistické moralizování,
připravuje antologii českých
sohématieké ohování jednajípovídek.

2

řipadá na jednoho občana v Americe, ve
ranoii, v NSR - a kolik v SSSR. Je to
řpětkrát
až devatenáctkrát víc - v neprospěch Sovětského svazu. A co se s tím dá
dělat. Debata reportérů s lidmi ve frontě
stoupala k bodu varu. Padlo několik silně
nespisovných slov, ale zato trefných, vystihujících problematiku málo rozvinuté
obchodní sítě.

affiggja

S

Tak jsem zas přepnul na Prahu. U nás
bylo vše v pořádku a bez problémů. Ozářilo mě světlo náhlého vědeckého bádání.
Stefan v kotelně bude překvapen. Nebo taky ne. Asi mu bude úplně jedno, že jsem
právě objevil princip rudého posuvu reality. Ten Dopplerův lze pozorovat spíš ve
spektrech galaxií.
Manuel Lopata
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Hledání nových sloganů
Jarní festival sjezdů
"tvůrčích svazů" zakončil federální novinářský sjezd. V
předvečer zašla delegace novinářů na Pražský hrad, v sobotu 27« 6. a v neděli 28. 6.
se schůzovalo v Paláci kultury.
Ve správě o činnosti Ján
Bidko opět potvrdil, že novinář je v oficiálním pojetí
stál« "jen zprostředkovatelem
informací".' A spokojeně konstatovali "Dnes už se netváříme jako by se v socialismu
nemohlo stát neštěstí - srazit se vlaky, vzplanout požáry. »řítit se budovy" /!/ ...
Ani v diskusi zřejmě nic nová
no pod sluncem. S. Torna, Šéfredaktor Lidové demokracie,
přijal "bezvýhradně všechny
úkoly*1, J. Marková z Hospodářských novin postrádala
•positivní příklady", L. Hviz
doá věděl, Že "nejnalóhavějéí
jilofcou je přestavba člověka",
Jan Zelenka upozornil, že
•jako každý běžec na dlouhé
trati, musíme i my rychle
chytit druhý dech..." E. Haniako z bratislavské televize
varoval "před skrytými snahami nepřímo zpochybňovat Poučení..."
, ,
Jan Fojtík v hlavním ideologickém projevu překvapil
pouze tvrzením: "Nemáme žádné
se«namy těch, kdeří jsou na
indexu." Když mluvil před ně.kolika týdny na Českém sjezdu» byl mnohem otevřenější a
inspirativnější: "Jak tedy
postupovat? Předně, co nejšífjjj Informovat o tom, co se

v Sovětském svazu odenrává plně. pravdivě, jak jsme to
dosud dělali... Nemyslím, že
právě negativní jevy, pokud
se objeví, by měly být předmětem našeho obdivu. Dnes se
k nim někdo přihlásí a zítra
je budou sovětští soudruzi
sami kritizovat... Třeba si
uchovat určitý odstup i k postojům některých silně se
angažujících umělců, představitelů kultury... Z našich
článků, oficiálních materiálů
by měl vymizet slogan strana

- Porta nebo lunapark
Porta - národní festival
trampských, folkových a country písniček vstoupila letošním ročníkem do třetího desetiletí. V lidském životě je
to období, kdy se často s
trempováním přestává úplně
nebo načas. I Porta se dostala na rozcestí, čím dál více
uznávaná, začne možná postupovat až k lunaparkovým skupinám /Lojzo, Barell-rock/,
přibudou třeba i ty kolotoče.
Anebo...anebo se vrátí do lesů, k čistotě, kamarádství
bez oficialit a někde potichoučku mezi sto diváky to
všechno začne od začátku.
Nezačalo už? Kde a pro koho
hrají ti, co letos na Portu
nesměli /a zase jich bylo
víc - Nohavica, Merta atd./
a ti, kteří tam nejeli, protože ti první nesměli, a těch
bylo letos, bohužel, opravdu

hodně. Jejich odmítnutí bylo
poprvé více méně veřejné.
Byla jsem na Portě jako
každý rok. Vydržel? jqem sedět v dusném pavilonu od jedenácti do půl páté odpoledne bes hnuti. Všude seděli
kamarádi a poslouchali.
Zfolkovanou poezii v podání
neznámých, známějších i hodně známých recitátorů, herců
a porláckých skupin. Kromě
toho,drsné, ale krásné aforismy , verše, písničky i
prózu současných mladých
autorů, kterýs říkají, že
smí do bazénu, až se naučí
plavat. Seděli mezi námi a
rozpačitě s úsměvem se ukláněli při tom velkém plácáni
všech dlaní. Zážitkem byla
i improvizovaná beseda s
básníkem Jiřím Žáčkem, vydávaným, leč vždy -beznadějně
vyprodaným.
,v
Sedím na Lochotínš mezi •
20 - 30 tisíci lidičsk,
všichni ukázněně /náplava
ňe přece jen ještě zdušena/
držíme zapálenou svíčku a
s hlasem 1 bez hlasu zpíváme
f písničky, které chytají za
i srdce. x
A ted si řeknět. Porta nebo lunapark. V záhlaví každého Portýra /čaaopisu, vydávaným na Portě/ je napsáno;
•Hudba je lák - Porta je nejlepší apatyka." Je to opravdu
taková česká lékárna. Některá
léky sde vůbec neseženete,
některé jsou jen na předpis
/ale kde ho vzít, program la*
tos nevyšel/'a z některých
se vám, zvláště ve větším
množství, udělá špatně.
/SW

Světlá stránka jednoho pohřbu
Na kamenném dvoře nízké továrny se široký*
komínem se vesele eoháaejí smuteční hosté.
Dávno se neviděli, potřásají si tedy pravice-mi, přehodivše kytice do levio. Je jiskrný _
den. desátého července, vánek ochlazuje nastávající poledne. Do odložení kytic k nohám
oslavence zbývá půl hodiny. Všichni přišli
dřív, aby třeba překonali překážky: ale žádná
dneska nejsou!
„
Taká jsem tu dřív, protože mám cosi pověs i t Milanu Jungmannovi, něco dát podepsat Jiřímu Ä^mlovi, dohodnout cosi • Dominikem Tatar keu. Potřeboval bych poelat něco do Brna.
ale pra jietotu jsem to eea nevsál, a ted vidím, la jaem mohl. Brňáci však chybějí. Před
bránou uhlédáa Zdenka Urbánka a Patrem Kabešem, oblečeném jak básník v lepši chvíli.
Ruml už ke mně míří, ala zdržuje ho Dienetbier. Petr Uhl mě naléhavě odvádí hodně bokem,
do toho míchá ae Battěk a omlouvá se, že jsem
ho od jeho návratu z vězeni ještě nenavštívil.
Zahládám Otku Bednářovou, neviděnou dva roky,
Bafli» Palouš mi potvrzuje příjem dopieu a jakýsi mladík mi připomíná, že oeho nabídka
plmti, nevzpomínám si však jaká. Opodál poptává M známý muž, cítím, jak čeká na vhodnou
motoru, obracím ae proto k němu. předetavuje
oe o já «o žertem divím, le není zavřený,
když měl být. Přea ramena se úsměvem zdravíme
s panem Václavem. Vážný obličej Karla Pecky.
Kaftdý tu něco a někým má či chce mít, v táto
darovaná hodině významného dne. Za aebou slyším t "Co ty tady?" A odpověd: "Ale, jsem tu
oUiobmft, požádali mi..." Otáčím oe, dobrácký
důchodce ve světlém letním obleku a ve alužbách StB ae neutrálně rozhlíží: Tváře a událost mořikají mu nic, enad ani neví, že to
profeior Václav Černý zahajuje takto prázdni"

W

é

neklidný pohyb, jako by oi všichni

překvapeně uvědomili, proč vlmatni přišli.
Síň spalovny je plná» nikoli však jumifeataftně. Komorní orchestr variuje Svetov^oleveký
chorál. Skládáme květiny před otupeA vedoucí
do dějin. Jo tu už několik věnců, jeden o
trikolorou: asi od protifoiiotictych opolubojovníků, doufám. Jiný, o (ornou stuhou, jo
od Charty 77. Uvažuju, jak hluboká de iure z
toho pro náe plyne. Opona starého dmou pucfaří
bez trháni?
Hudbo končí, přichází kněz: pátor Kánaký
od sv. Markéty v Břevnově. Mluví o původu
zemřelého, jeho studiích, činnosti, titulech /
a povase. Některá období jeho života přeskakuje, ale charakterizuje je větout "Není vinou naši generace, že neznámo colá dílo profesora Václava Černého." Potom cituje z jeho
nějaké eoejei něco o jednotě charakteru a kultury: od té doby to mleto hledám, ale oao to
může být téměř kterékoli v jeho eeejích na to
téma. Mám povznášenou rmdoot* a tá myšlenky é
souvislosti charakteru m kultury, z tá amrti
po takovém životi, ze smutečních hooti a z toho kněze, který ted moudře a obratmě dělá pořádek i v tom, o čem mluvit bývá choulostivá;
•Nakonec prosím ty z vás, komu zemřelý snad
ublížil, abyste mu pro amilevání Boží odpustili." Musím oi určitě včas objednat taká nijakou takovou větu. Potom ae kněz krátce modli a nakonec vyzývá k hlasitá modlitbě i náe.
Modlíme aer Otče náš a Zdrávas. S U t n i opalovna rázem proměněna v kostol.
Rozcházíme ae, pomalu, jakoby neradi, enad
půl hodiny aa to zas vleče. Rozcházíme ee i
rozpačitě, jako lidá, kteři ee mm niftom neusneeli, na čem snad mělit Kdo s nás avolá
příští taková užitečná ehromátdění, a kam?
Ludvik Vaculik
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OPERA

B e z papouška

Na samém závěru sezóny
86/871 zřejmě aby neušly prémie vyplácená v Národním divadle podobni jako v každém
jiném národním podniku podle
proinvestovaných prostředků,
tedy podle eplnění plánu premiér, byla ve Smetanové divadle uvedena Strausaova
Mlčanlivá žena /první premiéři 25. 6./. Aékoliv datum
uvedeni slibovalo pouze dohárnéní plánu - premiéra ee původní měla konat dříve, ale
pro dlouhodobé onemocnění pana Barmana, který mál zpívat
hlavní mužskou roli, musel
být dodatečně obsazen pan
Jedlička - považujeme představení za zdařilá. Je to
jisti překvapující tvrzeni
při nářku nad budoucností
opery, který u nás zaznívá
nyní již i veřejná. Ale je
tomu skutečná tak, jakkoliv
se obecenstvo chovalo zdrženlivá, čímž signalizovalo, že
tato komedie je spiše pro ducha. Ocení ji posluchač a divák, který se nepřišel jen
podívat, jak starý morous,
jemuž se zachtělo žínky, bude vytrestán.
O to ve Strausaově opusu
6. 80 na text S. Zweiga vskutku nejde. Stařec citlivý na
hluk a Žádající ženu zcela
tichou, mlčenlivou, tu není
jen pro pobavení divadelní
společnosti, s„ níž synovec
Henry přitáhne do poklidná
domácnosti. Sama nasazená
mstitelka, předstírající mlČenlivou dívku, se zdráhá
svou roli fúrie vykonat; vidí
totiž, qak půvab, který jistě
nemusí jen předstírat,vstaráho mořského vlka proměňuje.
Ale nakonec se záminka najde
a starý kňour udiven hledí na
tu dračici.
Známe ten příběh z Dona
Paaquala a je to původně příběh Shakespearova přítele
Ben Jonsona - tehdy mlčenlivou dívku jeátě navíc hrál
mladý hoch, čímž bylo kouzlo
jistě umocněno. Zweig ovčem
především připojil italskou
operní společnost /a proto
děj přenesl z r. 1390 do
r. 17ÔQ/, která spolupůsobí
při sňatku i rozvodu /latinská terminologie obřadů aplikovaná na morouse je tu zdrojem nejkomičtějších situací/.
Díky přítomnosti tlupy si může Sir Morosus vybrat se tří
kandidátek - vše ovšem je
připraveno tak, aby volba
padla na Amintu, již provdanou za Henryho. Tedy oproti
starším verzím příběhu tu
ještě máme fingovanou bigamii. Uvídáme tyto detaily
pro ty, kteří nad absurdnostmi operních libret právem
lámou hůl /kupř. Trubadúr/.
Zde je text a sujet děje
rovnomocný s hudbou.
Patrně nepostřehnete
všechny nuance při prvním
poslechu, kupř. že ve scénách vrcholného lomozu, která Sira Morosuee přivádějí
k zoufalství, jsou použity
r.otivy z oper Vágnerových a

všimnete, že na začátku třetího jednáni nezní žádná volání "Korá...Kora...Kakadu*.
Dílo tedy bylo provedeno se
škrty - opět ohleduplnost k
našemu diváku, aby snad neodcházel rozmrzelý dálkou
I*tak věříme, že každý
milovník noblesy bude inscenací díla potěšen. Vždyt se
v Praze hrálo naposledy v
r. 1956 při pohostinském
vystoupení berlínské Komická
opery1
Ke zdaru představeni přispěl krom dirigenta Chaloupky, který orchestr před koncem sezóny dovedl probudit,
režisér 0. Ševčík z Plzně,
jinak především režisér činoherní. Volba činoherního
režiséra byla pro skutečnou
obsažnost textu vhodná. Hrdinou večera je pan Dalibor
Jedlička jako Sir Morosus,
zpívající naštěstí bez alternace. Veden schopným režisérem podal výkon výjimečný.
Ostatní dobře sekundovali,
hlavně suverénní pan Kusnjer
/holič/, a paní Jonášová /Aminta/ - byi neměla najlepší den
pěvecky, mohli jsme obdivovat
alespoň jeái šelmovství. Mile
překvapil i tenorista Markvart, který, ač vším připomíná
pěvce operetnlho, jako Henry
vcelku přesvědčil. Sice bez
papouška, ale jinak jsme určitě navštívili jednu z nejzajímavějších operních inscenací,
která jsou v ND ze staré sezóny převedeny do nové.

NOVÁ OFENZÍVA
STARÉ KOALICE
Série .sjezdů tvůrčích
svazů a seminář k 70. výročí .
VftSR byly plánovitě využity
k tomu, aby právě úaty hlavních representantů jádra staré koalice bylo démonatrativně oznámeno, že "všem u nás
musí být jasné, kdo u nás
vládne" /J. y©jtik/ a že jen
"čistokrevní maloměštáčtí radikálová" mohou požadovat,
aby "padaly hlavy pokud možno
na nejvyšších místech" /A.
Indra/.
Defilé zdravého jádra začal M. Jakeš na sjezdu spisovatelů, pokračovali v něm V.
Bilak na ejesdu dramatických
umělců a A. Indra na sjesdu
výtvarníků, J. Fojtík pak na
zmíněném semináři. Všichni v
novém, nepříliš padnoucím
obleku hlavních přestavbářů
a nejvštších přátel umění a
umělců, náhle po téměř dvacetiletém pustoáení Československé kultury pateticky volají: "Tvořte, nebojte se
riskovat... Maše strana a socialistický stát nsbudou případný neúepěch považovat za
nepoctivý záměr. Je třeba
vzít na vědomí a respektovat,
že i umělec hledá, že se
zmýlí" /V. Bilak/. A současně
nabízejí větší odměny, "aby
přední umělci nemuseli vypomáhat v reklamách"!
Tento poutový ráz přestro-

jení ještě vynikne, když například na Janíkovi m Mfřence
z Prodaná nevěsty objasňuji,
že "všelicos js možné a nutná
opravit... ala nesmíme ustoupit s obecných principů vyvěrajících s mmrxlamu-leminiamu",
jak pravil V. Bilmk éoslovas
*Vy sami víte, kolikrát je
třeba skoušet novou hru a přestavovat stána, i když je
všechno napsáno a rola rozděleny. Režisér a dirigent mohou něco škrtnout, ale Jeníka
a Mařenku s Prodaná nsvšsty
není možno vypustit."
Seriál vystoupení hlavních
představitelů zdravého jádra
tak veřejnosti demonstroval,
že stará koalice trvá a že po
dočasném vyčkávání a nejistém
obranářatví opět nastoupila
do nová ofenzívy. Možná, fte
se při kalkulaci dalšího postupu zpevnila pouta solidarity. oož má zabránit, aby
pokud možno nic s tá spiny
nevyplavalo na povrch. Zřejmě
ne náhodou ujištoval na sjesdu dramatických umělců V. Bilak, že strana ae nehodlá
"zříci U c h umělců, kteří pomáhali překonávat krizi", a
že "na nikoho nezapomíná". M.
Jakeš k tomu na sjesdu spisovatelů dodal to podstatná, že
totiž "v základě požadavků na
řídící pracovníky je oddanost
socialismu a politická vyspělost" - jejíž mírou je samozřejmě neochvějná věrnost
vládnoucí garnituře, dodáváme
•Jf.
Zkrátka, mají pocit, že
pro najbližší léta získali
opět definitivu a zcela tak
rezignovali na vyšší cíle, jakými jaou potřeby a zájmy společnosti. Jediným motivem,
který určuje jejich rozhodování, je sebezáchova mooi.

LZ.

K československo-čínským
vztahům
V poslední době došlo
k podstatnému zlepšení státních i stranických vztahů mezi ČLR a ČSSR. Přispěla k tomu návštěva úřadujícího generálního tajemníka čínské komunistické strany v Praze a
rozhovory s vedením KSČ.
Otazníkem zůstává, zda má
československá strana skutečný a upřímný zájem na zlepšení vzájemných vztahů.
Pochyby vyvolává kniha Josefa šebesty "V zemi zaslíbené?" vydaná loni v Melantrichu. Autor pracoval delší dobu pro jisté ministerstvo na
Blízkém východě a jeho kniha
o Izraeli a židovské otázce
je z rodu antisemitských
knih vydávaných u nás v 50.
letech. Je psána hrubým policejním jazykem, typickém
pro ono temné období našich
novodobých dějin. Ale Josef
šebesta vydal knihu "V zemi
zaslíbené?" v roce 1986 a je
veřejným tajemstvím, že tato
kniha vyšla na přímý pokyn a
doporučení vedoucích pracovníků sekretariátu (JV KSČ.
Na,straně 266 můžeme Číst
o špiónech "dalších reakčních
států, v neposlední řadě i

ČÍNY."

P.
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SVÍTÁNÍNAD MOSKVOU
Přijede-li Člověk po dvaceti letecn
do Moskvy a Leningradu jako turista, na
první pohled velké změny nezaznamená. V
obchodech stojí obvyklé fronty a sortiment »boří je apíóe chudáí než býval,
ačkoli nebyl nikdy bohatý. Ceny jsou
v průměru vyšší,
ale také platy o něco
vzrostly. Na trzích přebytků zemědělských výrobků ae doatane leccos, co ve
státních obchodech není po celý rok, ale
zato ceny jsou pro řadové občany nedostupné. Mezinárodní turistické hotely
jsou přepychové vybavené, strava'je zde
kvalitní a vydatná a alkoholické nápoje
se tu prodávají bez problémů, ovšem jenom pro zahraniční turisty.
Co si myslí dělníci, prostý "lid" o
nové politice přestavby, se turista nedozví, i kdyby se s někým dal do řeči.
Zato v oblasti kultury a duchovního života lze "perestroňku" cítit - alespoň
ve městech, která jsme navštívili - na
každém kroku. Litěraturnaja gazeta. Sově tikaje kultura, Ogonok, Moskovskije
novosti jsou těžko k sehnání, v každém
číslt ss najde několik materiálů skutečně zajímavých, podnětných a polemických.
Totéž platí o televizních pořadech, v
nichž jsou uváděny dlouho zakázané filmy, nové divadelní inscenace nebo zajímavé, živé a z reálu přednáěené besedy
na aktuální témata /týká se to ověem zejména domácích záležitostí - pokrok v
zahraničních relacích se projevuje hlavně ve větfiím prostoru, který je udělován
hlasům "druhé" strany./. V programech
kin si můžete vybrat z bohaté nabídky:
životopisný film o V. Vysockém, některý
z filmů Tarkovského, Klimova, L. sepitkovové.
V Novém miru ai můžete přečíst mimo
jiné znamenitý román C. Ajtmatova Popravčí špalek / téma narkománie v SSSR/
nebo D. Úranina Zubr /podivuhodný životopisný příběh Timofejeva-Beeovského,
otcs sovětské genetiky/, V. Dudincev vydal /po 30 letechl/ svůj druhý román Muži v bílých pláětích, také na téma boje
sovětských genetiků s lyeenkovštinou:
Rybářova obžaloba procesů třicátých let
Děti Arbatu vychází v časopise Družba
atd.
Jak je tomu ae aamizdatovou literaturou? Bokud rjde o mrtvé autory /Pasternak,
Pilňak, Qumiljov, Pantělejmon Romanov,
JeVfftnij Zamjatin, Severjanin, Chodaseviô, Msrsžkovskij, dosud nevydaná díla či
korespondence Bulgakova, Platonova ap./,
přecházejí jejich díla postupně na
stránky legálních časopisů a do plánů
státníeh nakladatelství, která si musí
pospíšit, aby obstála v konkurenci s nakladatelstvími družstevními. Ta totiž
organisují sami spisovatelé, skládaaící
členská podíly, volicí si své představenstvo, ředitele a redaktory /jeden
uveřejněný progresivní návrh dokonce, odmítá redaktora jako prostředníka mezi
autorem a čtenářem vůbec a také zamítá
jakýkoli vliv svazu spisovatelů na toto
nakladatelství/. Autor nese část nákladů
na první vydání své knihy, které by mu
při minimálním nákladu 1000 výtisků neřineelo žádný honorář. Ten, steoně oao zisk podniku by přinesla až další vydání knihy na základě zájmu čtenářů a
kladného onlasu u kritiky. Na Sibiři už
takové nakladatelství funguDe /Zarky/,
v Moskvě jsou připravována dvě a oedno
v Leningradě.
Ale autoři maní i dalóí možnosti puÍblicity. Zúčastnili jsme se -tvůrčího
vočera" spisovatele Viktora Jerofeoeva,
vyloučeného ze svazu spisovatelů pro

Č

účast v samizdatovém almanachu Metropol.
Autor, nepodrobený jakékoli cenzuře,
četl své rukopisné povídky, velmi, smělá
nejen pro netradiční umělecký, výraz a
politickou ostrost, ale také pro nepřijatelnost z hlediska moralistní cenzury.
Podobné necenzurované literární večery
se pořádají i v Leningradě, stejně tak,
jako mladí výtvarní avantgardietá si pořádají vlastní "nejurované" výstavy bez
jakéhokoli vlivu svazu výtvarníků v
místnostech a pod hlavičkou různých závodních klubů a podobných instituci. Sám
ministr kultury Zacharov proklamuje, "že
v umění neexistují směry, která by neměly právo na existenci", odmítá metodu
administrativních zásahů v tvůrčím procesu a své ministerstvo buduje v podstatě jako ministerstvo obrany kultury.
V duchovním životě soudobého Ruska se
projevuje i rozpor generací. Starěl generace, pokud je upřímně oddaná reformní
politice nového vedení, je optimističtější ve věci nezvratnosti začatého procesu
a zřejmě věří, že jej bude možná realizovat v rámci stávajících politických
struktur. Mladí jsou skeptičtější: obávají se možné reakce, vytýkají starším,
že tak dlouho mlčeli a že muselo vymřít
staré senilní vedení, než se přistoupilo
- na mnoha místech velmi opožděně - k
nápravě. Nevěří také, že lze uskutečnit
demokracii v systému jediná vládnoucí
politické strany. Do diskuse vstupuje
příliě mnoho bolavých problémů: nemělo
být rozehnáno ustavodárné shromáždění;
předčasně se ustoupilo od politiky NSPu;
přinesla kolektivizace víc zla než dobra?; stalinismus byl obdobím temna; sově tsko-německý pakt byl chybou, dezorientoval obyvatele SSSR a oelabil
obranyschopnost země v první fázi válfcy;
osvobozující význam 20. sjezdu KSSS se
věeobecně uznává: ale kritizuje ss
Chruěčevova nedůslednost; brežněvovský
neostalinismus se jednoznačně odmítá;
oživují europocentriatická tendence upřímná snaha sblížit se se Západní Evropou.
Jen tak mimochodem: nesetkali jsme se
s nikým, kdo by schvaloval sovětskou intervenci v Afghánistánu a tím máně^ vstup
vojak varšavského paktu do ČSSR v rooe
1908. Naopak "pražské jaro" se těší neskrývaným sympatiím, zejména v řadách
mladé generace, která tehdy dospívala
/"bylo-to pro nás velká poučení, silně
ovij
Livnilo naói další životní orientaci"/.
Mnozí intelektuálové, s nimiž sme mlu-r
vili, nemohli pochopit ne průbojnost,
"zapšklost" jednání sjezdů našich uměleckých svazů: to se nikdo neodvážil důrazně ozvat v této době? Měli jsme co
dělat, abychom vysvětlili plný 4osah
tzv. normalizace. Jak js vidět, posledních osmnáct let našeho vývoje těžko '
chápou už nejen na Západě, ale i na Východě .
Stačilo několik dní pobytu, aby se
ukázala obrovská propast, která seje mezi dnešním děním v kulturní oblaati
v SSSR a naši informovaností o něm, pokud je čerpána z našich sdělovacích
prostředků.
Nejsme politikové ani ekonomové a neodvažujeme ae posuzovat nynějěí a tím
méně budoucí politicko-ekonomický vývoj
této země. Ale pokud jde o tvůrčí, samostatně myslící a tím také v duchovním
životě země rozhodující inteligenci, považujeme její morální patos a touhu po
svobodě a demokracii za upřímná'a zásadní.
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POLITIKA A SVĚDOMÍ
Pred padesáti lety, 14. sárí 1937 zemřel ve věku 87 let
první president československé republiky, Tornáô Garrigue
Masaryk. Není to však jen jubileum, jež nás vede k tomu,
abychom obnovenó vydáni Lidových novin uvedli jeho jménem,
jednak Masaryk do Lidových novin v dvacátých letech sám
psal. Jednak - jak seznáte i
z našeho stručného výběru v dobé tolika větrných korouhviček a duchovní roztěkanoati
promlouvá z jeho úvah klid,
celistvost a hloubka zakotvení. Otéte, prosím, slova muže,
skutečného muže. Největšího,
kterého jsme měli v tomto stol,tť

-.

* *

Humanitní a národnostní
otázka je otázka svědomí, a to
otázka svědomí každého jednot-'
livce. "Jednotlivec v národě
má své chyby, ale aouhrn národa je svatý, v něm jsou skryty
zárodky věeho dobrého," praví
kdeai Holeček. Je to možná?
Může do toho celku přijít svatoat, když nebude v jednotlivcích?
Havlíček praví: "Je u nás
ještě jeden druh demokratů, ke
kterému též nenáležíme a náleže ti nechceme. - totiž takoví,
kteří sice vždy o lidu mluví,
ale* jen sami sebe za tento celý lid považují. Tito páni demokraté neříkají nikdy jako
jiní poctiví lidé: "Já tak
smýšlím, já to chcil" - nýbrž
vždycky tropicky: "Lid tak
smýšlí, lid to chcel" - ale
zapomenou se vždy lidu zeptat,
•mýélí-li tak, chce-li to."
Já nevěřím v svatost národa, kde mohou být jednotlivci
lumpy. Otázka cti národa je
otázka cti každého jednotlivce. Ne kupčit s vlastenectvím
a vlastenectví prodávat. Neschovávat se za národ, nýbrž
mít odhodlanost sám se znát
ke všemu.
Když nepokládám svého národa za vyvolený, nebudu uznávat
yyvolenosti národa druhého. To
již Kollár jasně viděl, že národ je forma lidství. Pro nás
je tedy nutno vyslovit myšlenku lidství česky.
Každý nám dnes poví, Že
epolčování je nejdůležitějSí
- pro toho, kdo je ohrožen. Ale
spolčují se neoen ohrožení,
spolčuQÍ se i mocní... Musíme
soustředit své sily. Ale to
neznamená mrtvou, věe ubíjející avorno8t, to musí být svornost vnitřní, která rozděluje
práci podle sil, která využívá každého talentu, která individualisuje. Co Žádáme od
aamosprávy - poctivost, řádně
plnění vdech ůkolů - tím musí
začít každý u sebe. Jen když
každý z nás bude individuem,
které*zná své povinnosti, a
když se spolčíme, pak to půjde.
Problém malého
* * národa, 1905
Já jsem také historie. Je
chyEä positivismu, že pro samou historii a samé počítání
s fakty a dokumenty zapomíná
na avědoaí, jako by to nebylo
faktem, nebylo stejně positiv-

ním. A to stálé předvídání
toho, co "eeN stane - nestane
"ae* pouze, ale já to musím
udělat, já se musím rozhodnout svou vůlí a svým svědomím.
Láska, humanita musí být
positivní. Často nenávist, na
příklad k národu druhému, pokládá se již za lásku k národu svému. Vyšál je{ nemít té
nenávisti, ale positivně milovat. Nebudu se přít o to, lze-li něco cizího tak milovat
jako své. Na příklad cizí národ milovat tak jako avůj. Bylo by nepřirozené to žádat:
ale zvykejme si, národ, rodinu, stranu svou, kohokoli milovat positivně, to jest bez
pozadí nenávisti, a docela nový mravní svět se nám otevře.

odpovědi k nim jsou také staré. A mnohé ty odpovědi jsou
dobré a správné. Ale tobě budou správnými, když je pochopíš sám a v okolnostech svých,
jen sobě vlastních. Pak mnohé,
co jsme dávno slyšeli, dostává pro nás nového smyslu. A
tak pokračujeme, že to, co
již známe, postřehujeme v novém osvětlení, že se nám na
starém zjevují nové stránky.
V tom se jeví hloubka myšlení
a pochopení, že dovedeme postřehnout něco v tom, co dávno
je známo, co denně slyšíme,
k čemu jsme byli vedeni a o
Čem jame byli přesvědčeni, Že
tomu již zcela dobře rozumíme.
Ideály h u m a n i t n ý 1901Nutnost každé revoluce určuje konec konců jeden nebo
několik politických vůdců. To
poslední rozhodnutí není pouze otázkou historickou /je-li
okamžik v dané chvíli správni
volen/, nýbrž také otázkou
svědomí. Otázkou svědomí, ne*
bot rozhodnout pro revoluci,
znamená rozhodnout nad životem a smrtí mnohých lidí. Pro
toto poslední rozhodnuti není
jiného pravidla nežli, že revoluce skutečně je posledním,
jediným a tudíž absolutně
nutným prostředkem k obraně
svobody a k vývoji dokonalejší budoucnosti.

* *

Pracovat, to znamená odpírat zlému a důsledně. Všude,
vždy a zejména zlému v jeho
zárodku. To neznamená být radikální, ale vytrvalý. Nemít
strachu, řekl bych. Ze strachu se lidé dopouštějí násilí, ze strachu lžou. Tyran a
lhář má strach, a otrokem je
i ten, který znáeilnuje.

Z nás přece každý jest nějaký straník, to nelze změnit
a bylo by chybou, kdyby ae na
příklad zakazovalo čisti noviny. Ale vy jeden každý musíte vždy anésti mínění druhého.
V demokracii je svoboda, volnost, demokracie, bylo řečeno,
znamená diskusi. To jest, nesmí se nikomu překážeti, kdo
má jiné a opáčné míněni.••
Je potřebí jakéhoai taktu politického. My každý od nátury
jsme papeženoi. Každý je neomylný a právě proto je nutná
výchova k tomu, reapektovati
jeden druhého a namyeliti, že
oy jedině máme pravdu.

Z projevu k frekventantům důstojnických a poddůstojnických
kursů "Na Hrádku" 28. března
Mravnoat je založena na
1919
citu. Ale není každý cit praV fiakousku svobodytsvědomí
vý, pěkný, a protože mravnost nebylo:
v naší demokratické
na citu je založena, neodporepublice opravdová svoboda
ruje proto rozumu. Hledejme
svědomí,
a uznáváni
vzdělání; právě proto, že cit dobrého a tolerance
lepšího musí býti
je slepý, musíme citu svítit
nejen kodifikována, nýbrž tarozumem. Vzdělání hledejme
praktikována a to ve všech
praktické, ale také vSeobecné ké
oborech veřejného života« Je
a filosofické. Dnes zejména
to požadavek národní, požadaje také třeba vzdělání histo- vek
daný naším vývojem historického, politického. Mravrickým; Palackého filosofie
nost dnes znamená do veliké
našich
dšjin hodnotí české
míry mravnost politickou. Ne- bratrství
jako jejich vrchol:
dělejme rozdílu mezi političisté křestanství, tedy učení
kou a mravností.
Ježišovo a jeho přikázání
Chceme-li vzdělání, budme
lásky, je závětí Otce národa
pozorni, učme se myslit, ale
a našich dějin - demokracie •
nebudme všetečni. Být moudrý, je politickou formou lidskoso to běží. Mnohovědnost nás
ti. Tolerancí se vyvineme *
nespasí.
habsburské theokracie v demokracii.
.
Nehledejme nějakých tajeJežíš, ne Caesar, opakuji
plných, nadmíru hlubokých a
- tol smysl našich dějin a
nových formulí a posledních
demokracie•
slov pro všechny hádanky žiSvětová revoluce, 1925
vota. Hádanky jsou staré a
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SVĚTĚ
při návštěvě ČKD Praha letos n* jaře řekl Michal GorbaSov v besedě s dělníky:
"Dnešní Československo je moderní stát. Nepatří-li mezi
prvních pět, pak se řadíte
mezi prvních deset nejvyspělejších zemí světa." Odkud
informace a vídaje čerpal,
těžko posoudit. J sou totiž
velmi zkreslené a nadsazená,
nebol značně přeceňují hospodářskou úroveň ČSSR.
Clen předsednictva a tajemník ÚV KSC Miloš Jakeš byl
už reálnější, když ve svém
vystoupení na semináři k 70.
výročí VRSR řekl: -Počátkem
osmdesátých let bylo Československo podle vyprodukovaného národního důchodu na
jednoho obyvatele sedmnáctá,
ale ve spotřebě-primárních
energetických zdrojů jsme
zaujímali čtvrté místo a ve
spotřebě oceli dokonce první.
Toto postavení se dále zhoršuje." Jaké místo ve skutečnosti zaujímáme?
Obvykle se v ekonomické
literatuře posuzuje hospodářská vyspělost či úroveň národního hospodářství státu
podle výše ročního hrubého
národního produktu /HNP/ na
jednoho obyvatele. Tento
obecný makroekonomický ukazatel ilustruje nejen hospodářskou a technickou úroveň
státu, ale v poslední době
i příliv kapitálu do země
z prodeje surovin, zejména
nafty. Proto dosáhly v posledních letech nejvyěší i
úrovmě BMP na 1 obyvatele
•táty produkující tuto surovinu.

ponsko' o 69,9
Itálie o
11.3
Další státy, které
N
měly v roce 1970 úroveň HNP
na obyvatele jen o málo vyšší než ČSSR, svůj odstup
podstatně zvětšily, např.
Holandsko o 97,1
řinsko
o 67
Británie o 36,1 %
atd. Výší HNP se nám v roce
1980 přiblížily Španělsko,
Irsko, fiecko a další země,
považované v evropském měřítku za hospodářsky méně
vyspělé.
Ve vztahu k socialistickým zemím je situace poněkud
lepši. ČSSR*a NDR patří
k průmyslově nejvyspělejším
socialistickým státům. NDR
nás dokonce o tři místa předhání. Kdybychom však měli
celkově zařadit socialistické země do světového hospodářství podle výše HNP na
obyvatele, pak NDR a ČSSR
patří do poloviny třetí desítky zemí, Sovětský svaz na
osmadvacátá místo, Uaaarsko
na dvaatřioáté místo, Bulharsko na pětatřicáté, Polsko na
šeetatřlcáté, Rumunsko na
jednačtyřicáté a Jugoslávie
na čtyřiačtyřicáté místo. Zařazení je samozřejmě jen přibližná.
Naše oficiální propaganda
se chlubí vyššími tempy přírůstků národního důchodu
oproti vyspělým kapitalistickým státům. Jsdnak to ovšem
v poslednícn letech nebyla
vždy pravda a navíc se už vůbec nemluví o tom, že i vyšší
tempa přírůstku z menšího základu jsou v absolutním vyjádření menší než nižší přírůst^
ky z vyššího základu. Příklad;
Od roku 1970 do roku 1980 měly USA nižší tempa přírůstku
o téměř 9 % než my, ale přírůstek na 1 obyvatele byl
v USA za toto období vyšší o
5540 dolarů, tj. o 95 procent.

Výše HNP nemusí ještě
ukazovat Životni uroven ooyOd osmdesátých let do souvatel příslušné země, protočasnosti se obecné tendence
že velmi záleží na tom, jak
ve vývoji příliš nezměnily.
je bohatství země rozděleno
V poslední době zaznamenávají
a užito. Jestliže převážnou
nejvyšší přírůstky HNP ty zeČást nově vytvořené hodnoty
mě, které vstupují do mezináspotřebuje vládnoucí skupina, rodní dělby práce e vyspělou
pohltí zbrojení či je vynalo- technikou, zkušenostmi, znažena na neefektivní investice,, lostmi /a s naftou/. Hnacím
pak životní úroveň obyvatel
motorem rozvoje v období věnemusí zdaleka odpovídat výši deckotechnické revoluce jsou
UK?.
především znalosti. Jedním
Období hiezi rokem 1970-80, z velmi dôležitých faktorů natzv. "období konsolidace"
šeho zaostávání za vyspělými
kapitalistickými státy v poválo prvním tajemníkem KSČ a
lečném období je veliká emigavou státu prohlášeno za
hospodářsky nejúspěšnější ob- race /přes půl milionu osoVi
ve značné míře inteligence.
dob} v poválečných letech.
K této negativní tendenci přiJak ale tento vývoj vypadá
spěl i "specificky" Českoslove srovnání s ostatními stávenský únik mozků, způsobený
ty? V roce 1978 bylo Československo zhruba na osmnáctém politickými prověrkami /po
roce 1970 bylo takto postižemístě podle výše HNP na 1 obyvatele a v roce 1980 kleslo no dalších 500 tisíc lidí vy-,
soce kvalifikovaných/. To se
na místo pětadvacáté. Před
zákonitě muselo projevit na
nás se dostaly mj. státy,
našem zaostávání. A to je takterá ze vzestupu cen ropy
ké důvod, proč v Českoslovenzbohatly a dostaly se tak na
sku /ale i v ostatních zemích
přední místa ve světě. Tím
RVHP/ přichází na pořad dne
došlo automaticky k poklesu
radikální přestavba neprodukČSSR v pořadí. Závažnější
tivního národního hospodářvšak je, že v roce 1970 byl
ství, jehož úpadek působ$ neHNP na obyvatele u nás vyšší
než např. v Itálii, Japonsku, gativně na životní úroveň,
Rakousku a téměř steiný jako
odstatně snižuje možnosti
v Holandsku, Británii, Finnvestic, modernizaci strojsku. Ale v roce 1980 nás
ního vybavení, neposkytuje
předstihlo Rakousko výší HNP
dostatek prostředků na ekoloQA obyvatele o 75,8
Jagická a jiná U v Q t n ě důležitá
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opatřeníTHProto se přěštajbs
sta|a objektivní nutnosti.

Hospůdko malá,
proč jsi ztrátová ?
"Hážeš-li kgmínky do vody,
ozoruj alespoň šířlol as koa." doporučuje Kozma Prutkov.
J"Jinak
je to práfdná zábava."
fiídil jsem se touto radou z
klasikových Sebraných spisů
po celých deset let, co jsem
byl nucen házet kamínky do
vod veřejného stravování. Cítím se tedy do jisté míry
kvalifikován k tomu, abych
zasáhl do diskuse o ztrátovosti našeho pohostinství*
Tato diskuse už řadu týdnů
probíhá na stránkách týdsníku
Hospodářské noviny pod společným titulkem "Hospůdko malá, proč jsi ztrátová?" a je
to diskuse za všechny prachy.
Doslova. Už námět sám by stačil na Guinessovu knihu rekordů. Hovoří se, z plna hrdla a na úrovni: ředitelé přetřásají reservy v řídicí práci, náměstkové dumají nad rezervami v oblasti práce s
kádry, provozní se zaklínají
zkvalitněním kontroly, chozrasčot sem a dotace tam, toč
se a vrč, můj kolovrátku, my
snujeme, my snujeme, avšak
co?
Budiž to řečeno jasně a
nedvojsmyslně: bua diskutující vědí o co jde, a pak lžou.
Nebo nevědí o oo jde, a pak
jsou naprosto nekompetentní
v oboru. Nebol poslední umývač černého nádobí ví, proč
jsou podniky veřejného stravování ztrátové. Jsou cílavědomě, dlouhodobě a velkoryse
rozkrádány výčepníky, Číšníky. šéfy všeho druhu, vedoucí
podniků a provozáře v to počítaje. Ti přinejmenším berou
>pravidelné desátky a fungují
jako služba včasného varování*
V Prase je přibližně tři
sta podniků veřejného stravování nejrůznšjší úrovně poskytovaných služeb. Předpokládejme, že den co den sůstane jejich vedoucím "v garáži1»
pět set korun. Je to odhad
tak nizoučký, že by nás profesionálové oprávněně mohli po*
važovat sa naivní Františky
z Assisi. Avšak budiž, věřme.
ro tentokrát, že lidé jsou
epší, než si sami o sobě mysli. Násobte si pět set korun
třemi sty. To je denní "šáb"
neboli to, o co se zúčastnění
děli. Pak to ještě násobte
třemi sty dny v roce. Ano, jenom třemi sty, nebot někdy se
také nekrade: o zavíracích
dnech, o dovolené, má-li přijít dávno avizovaná přepadová
kontrola a někdy prostě jen
tak, protože1co už s tolika
penězi. A dostanete počet milionů, o které stát přichází
jen v hlavním městě, za rok.
Role státu js v tomto putykářském podnikání obzvláště'
zahanbující a potupná, přestože právě stát učinil všechno,
aby byl lehce a prakticky bezrizikově okrádán. A chová ss
žsnerozně, tatíček, ke svým
nsvděčným dětem. Platí jim
mzdu, dovolenou i nemocenskou
platí komplctaí relii podniku
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& aeo tam i investuje do nákladných oprav. Doatává ae au
však jen kopanců a jeho místo
v "hospůdce malé, ztrátové"
je nikde pod mycím dřezem.
Krade se vóemi možnými i
zdánlivé nemožnými způsoby a
každý cnvat je dovolený. Slévání nedopitých limonád a jejich redistribuce? 0 takových
maličkostech netřeba hovořit,
to je jen přilepšení k ôábu.
To slivky vína jsou ekonomicky fruktifikovatelnější a
cožpak teprve nezkonzumovanó
ovoce z ovocných limonád? To
ae dostane do obôhu i třikrát,
ovocnou limonádu si nikdy a
nikde nedávejte! Hovořili jsme
už o ayatematická záměně maaa?
0 ananasových pohárech bez
ananasu, zpto s dýni v ananasovém nálevu? Nehovořili? Také to nestojí za to, nebol to
vie je jen neškodná tichá
ouvertura hřmící symfonie
•Zlodějská", opus jedna. Pravými žírnými pastvinami je
vnášené zboží, to jest zboží,
zakoupené putykáři za maloobchodní cenu a prodávané a přirážkou příslušející podniku.
Rozdíl v ceně kilogramu kávy
je také dvě stě padesát korun.

Profesionálové tvrdí, že poctivý putykář je ten, komu
zůstane z tržby deset až patnáct procent. To jaou poctivci. Pak je kaata vlčáků nad
dvacet procent, no a o nazardéry a vyšším podílem taky
není nouze. To z nich ae rekrutují občasné případy z
černých kronik.
Většina zaměstnanců veřejného atravování jaou oni deaetiprocentní poctivci. Každý
z nich má automobil měněný
v rytmu tří let. Naprostá
většina z nich má video, stereo a nejrůznější hejblátka
tohoto druhu. Dovolenou tráví
doma jen tehdy, musí-li nutně
dohlédnout na přestavbu svého
mlýna. To všechno za plat,
který nedosahuje celostátníno
průměru. Dá se tedy říci, že
s poctivostí se u nás dnes dá
opravdu daleko dojít. Musí to
však být poctivost desetiprocentní.
V diskusi v Hospodářských
novinách nikdy nechybí zmínka
o tom, že většina zaměatnanců
pohoatinatví je poctivá a že
dobré jméno kazí jen... a tak
dále. Jiatě, i v "hoapůdkách
malých, ztrátových* pracují

K návrhu čs. zákonao státním podniku

lidé, kteří nemají automobil,
ani video, ani atereo a do.
"jugošky" ae těžko kdy dostanou. To jsou ti, díky kterým
vůbec ještě veřejné stravování funguje, ti, na jejichž
gkor nehodný otec stát zvýhodňuje desetiprocentní poctivce:
babky od nádobí, skladoví
dělníci, uklízečky všeho druhu, manipulanti a dřiči. Ti
by zůstali, i kdyby hospody
přešly do osobní režie. Z desetiprocentních poctivců by
zůstal eotvakdo. Protože bohatnou tak rychle, pohodlné a
bezrizikově, jak si zvykli
v našich hospodách,, nelze
v žádném oboru a nikde na
světě.
Něco ti, milý čtenáři,
v naší poznámce dozajista
chybí. Ano, důkazy. Nejsou,
i když...ale nechrne to být.
Ve stravování je to jako
v našem fotbale. Sto tisíc
lidí vidělo v posledním kole
prodané utkání, jen nejvyšší
orgán ústy svých představitelů konstatoval, že všechno
bylo úplně bezvadné. • pak,
krade se jen v pohostinství?
Takže na co důkazy?
^^

-

POLOVICATOST NA POKRAČOVANÍ
Návrh zákona o státním podniku, předložený 18. června k diskusi, se stane první
prověrkou toho, jak opravdově je v čs.
podmínkách aplikována zatím jen deklarativně gorbačovaká "glaanoat" a jak ae zde
interpretuje pojem demokracie. Kritériem
nebude sám fakt diskuse, ale to, rjaké názory bude možno veřejně v tisku vyjádřit
7zmnoha dřívějších podobných akcí dobře
víme, že se zveřejňují jen takové, které
neuvádtjí v pochybnost závažnější aspekty
navrhovaného řešení/ a komu je bude dovoleno vyjádřit /je sice možné, že - jak
ujišloval na sjezdu Československých novinářů J. Fojtík - nebyly aeataveny podrobné
seznamy lidí, kteří nemohou publikovat a
že formálně neexistuje cenzura, ale praxe
je latím taková, jakoby existovalo obojí dnešní systém vlády na to má jiné spolehlivě fungující mechanismy/.
Nt rozdíl od schváleného sovětského zákona, který vlastně není jen normou upravující postavení podniku, ale definuje záoiw• základní parametry fungováni ekonomického mechanismu vyplynou ze souboru dalších změn, jejichž program byl vyjádřen
v "Zásadách pro přestavbu ekonomického mechanismu" z počátku letošního roku /definitivní podoba však bude známa až koncem
rokw'* To poněkud ztěžuje posouzení obsahu
a dosahu předpokládaného návrhu zákona
o podniku, jehož reálné naplněni bude záviset orávč na tom, ňaká bude definitivní
'podoba ekonomického mechanismu ňalco celku,
zejména pak konkrétní úprava vztahd mezi
T
j_J 1
.»«a^l
centrem a podniky , náatrojů centrální regulace podniků. V důvodové zprávě ae však
pojetí této problematiky naznačuje natolik, že můžeme předpokládat takové řešeni,
které nepřekročí limity naznačené již
v- "Záaadách".
Co nám tedy předkládaný návrh ve zmíněném kontextu prozrazuj e?
.
t
Tak jako už "Záaady" i předkládaný návrh zákona o podniku prokazuje výrazný posun v uvažování o mechanismu fungování socialistické ekonomiky. Naznačuje snahu roji
a přežilými dogmatickými, převáž'
motivovanými stanovisky a

f

uplatnit modernější, realitě více odpovídající prvky /zejména zbožně-peněžní vztahy/ při koncipování tohoto mechanismu.
Avšak skutečnost, že v československých
podmínkách k tomu dochází v podstatě z donuceni. a to jak vnějšího /pod tlakem gorbačovaké "radikální reformy" v SSSB/, tak
i vnitřního /domácí ekonomický vývoj charakterizovaný rozpadem pětiletky již po
prvním roce, chaosem v dodavatelsko-odběratelských vztazích a pokračováním extenzívních tendencí hrozí katastrofou/, vtiskuje této reformní práci řadu negativních
znaků: řešeni nevzniká jako odborně fundovaný konzistentní aoubor plně využívající
všech disponibilních poznatků vědy /jak
"Zásady", tak i zákon o podniku vznikaly na rozdíl od 60. let - mimo vědeckou frontu, pod silným tlakem "resortních" zájmů,
a bylo zcela věcí náhody,která prvky vědeckého poznáni se při tom uplatnily/. Návrhy jsou výsledkem kompromisu a politic-

fíĚrnrvm-mm
na a kaž
iotl rjrávi „jen »^lohonávrh
to hlediska, nemilosrdně likvidující vše,
0 čem se domnívá, že může ohrozit její mocenské postaveni, bez ohledu na to, zda se
tím naruší konzistentnost projektovaného
ekonomického mechanismu.
Projevilo se to už na "Zásadách", které
nepředstavují ucelenou reformu ekonomického mechanismu, ale jen jakousi nedůslednou
poloreformu. a pokračuje to i návrhem zákona o podniku. Polovičatoat se stala základním rysem aoučasné reformy v CSSR.
Pravda, stejně můžeme charakterizovat
1 reformu aovětskou, jak ji reprezentuje
schválený zákon o podniku. Zde je však
'~ ' 1 zcela
jiný než u nás.
zdroj polovičatosti
centra, ale
Příčinou nejsou mocenské obavy ccjj
Sovit'ce než
g
- po víc
w ž q g ž ž É & W ž S f í ž
půlstoleté nadvládě ideologie nad vědou na víc nemá. A sovětská ekonomická praxe
- při stejně dlouhé absenci praktických
zkušenosti s peněžně-tržním mechanismem by zřejmě ani více nebyla s to vstřebat.
Sovětské vedeni si to uvědomuje, sám M.
Gorbačov, jak vyplývá z jeho projevů, si
nedělá iluze o dokonalosti současného řešení, ale proklamuje ochotu a vůli se ^
z případných chyb poučit.
^ ^
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U nás však bariéra poznání hlavní příčinou není. Pokud by ekonomická věda dostala potřebný čaa a měla přitom zaručenou plnou avobodu výměny názorů, byla by
, t o Í nepHllB dlouhé době vypracovat
konsistentní projekt plánovitě regulovaného socialistického pěněžně-tržního mechanismu fungování ekonomiky, který by vyvodil důsledky se zkušeností předchozích
reforem a jejich neúspěchů a využil při
tom nejpoalednějších poznatků světové ekonomické vědy. Diskuse o podniku však zřejmě jenom potvrdí, že takové podmínky jsou
jen zbožným přáním, takže i ti co "vědí"
budou při ní zpravidla vyslovovat nahlas
jen to, co "se může", anebo to, co "se čeká-.
Je pravděpodobné, že hlavní zájem veřejnosti se soustředí na věem srozumitelné
otázky "socialistické samosprávy" a volby
ředitslů. Zde však podstata problému demokracie v hospodářství nespočívá, i když to
nejsou záležitosti zanedbatelné. Realizace
opravdové samosprávy na základě předloženého návrhu je problematická nejenom proto, ie se zde až vulgárně ostentativně několikrát zdůrazňuje, že se nic nemění na
uplatnování "vedoucí role strany" zejména
f kádrových záležitostech. Z historie známe tuto instituci z přelomu 50. a 60. let
v Polsku, kde ve spojení s určitou formou
centrálně-přídělového ekonomického mechanismu vytvořila jen mlýny meloucí naprázdno, bez vlivu na efektivnost ekonomiky.
Jugoslávská kombinace samosprávy s určitou formou peněžně-tržního mechanismu zase
vytvořila permanentně inflační ekonomiku
bss účinného piánově-regulativního vlivu
csntra.
Podstata problému je proto v tom, aby
konstrukce ekonomického mechanismu dokázala yyty of 1 t 'talcovó lnstrumentáríum centr á^-ňí* piáno vitá re^>p.ace ekonomiky,
by bylo konzistentní a postavením"podniků
v peněžně-tržní ekonomice. Které by tedy
dovolovalo udržovat a permanentně obnovovat dynamickou rovnováhu ekonomiky bez narušení "úplného chozrasčotu" a samofinanr
cování podniků. Právě tento klíčový problém reformy vóak čs. nárby /a ještě méně
zákon sovětský/ nezvládají a přicházejí
S "řešením" více než polovičatým.
V čem se projevuje polovičatost československého návrhu?
1/ Zakotvením instituce kmenového jmění /lépe by bylo základního jmění/ učinil
návrh zákona o podniku nadějný krok k oddělení podnikové sféry od státního rozpočtu, což je základní předpoklad toho,
aby se mohl realizovat opravdu "úplný
ohozrasčot" a reálná "samofinancování",
aby tedy podniky "přestoupily" z centrálně-přídělového mechanismu do podmínek peněžně-tržní ekonomiky. Interpretací této
instituce jako souhrnu majetku podniku
/?il Í 12/ ji však ihned anuloval a s tím
i jsjí smysl. Ten v původním významu představoval důležitý krok k realizaci socialistické zásady odměny podle práce, nebol
právě podnikům úspěšně hospodařícím se svěřeným kmenovým /základním/ jměním zaručoval mimořádný zisk a představoval tedy
silný stimul podnikání, aniž by přitom
centrum připravoval o stálý a rostoucí
zdroj příjmů /odvod z kmenového jmění, zdanění zisku/. To, co návrh předpokládá, je
jsn nová varianta staré známé "indexové
metody", která nejvíce nakládá na bedra
těm. co se snaží a dobře hospodaří. Kmenové jmění se bude každoročně zvyšovat o jeho přírůstky, a tak každý takový přírůstek
buds zdaněn dvakrát: ňednou jako kmenové
jmění, podruhé jako zisk, nebol k přírůstku pochopitelně dochází ze zisku. Dosavadní úvahy podniků, zda se vyplatí překračovat ukazatele plánu, budou nahrazeny kalkulacemi, zda se vyplatí podnikat a spekulace, jak vykázat plnění plánu, vystřídají
kousla při sestavování daňových přiznání.
2/ Návrh stanoví, že podnik hradí své
potřeby a náklady z příjmů získaných ze
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své podnikatelské činnosti. Zdá se tedy,
že se tak podnik ocitne v podmínkách, jaké
znéj-e z peněžně-tržní ekonomiky. Tržby podniku ovšem v rozhodující míře závisí na
cenách, za jaké své zboží a služby prodává. Ty však mají být nadále určovány převážně centrálně, smluvní ceny budou výjimkou, doplňkem. Dosavadní dobré známá -hádání" podniků s centrem o ukazatele plánu
se tedy nyní přemění na "hádání" o ceny se
všemi důsledky, které z toho plynou a které známe již z dřívějších reforem, v nichž .
se těžisko centrální regulace přeneslo od
naturálních a objemových ukazatelů na
"ukazatel" cen. • nejen to. Bůzný podíl
zisku v centrálně stanovených cenách /různá "rentabilita*/ se stana určujícím faktorem nabídky a jejího sortimentu a efektivní poptávka bude opět jen "chudým příbuzným" .
Projektovaný mechanismus fungování ekonomiky je tedy jen jinou variantou ukazatelového mechanismu se všemi jeho negativními důsledky.
3/ Ani s tradičními "jmenovitými úkoly"
se však návrh nerozchází. Pro budoucnost
sice slibujs, že.je bude "používat jen pro
zabezpečování nejvýznamnějších národohospodářských priorit", ale to není realita,
tu vyjadřuje jiná definice: "V nejbliiších
letech bude však nezbytné používat tyto
závazné úkoly i v případech dodávek jednotlivých výrobků, pokud jsou nedostatkové. Stejně bude nutno v nejbližším období
stanovovat individuálně podnikům nepřekročitelné limity např. v oblasti deviz fii
spotřeby paliv, energií, strategických surovin apod."
Vezmeme-li přitom v úvahu, že £ 6 obsahuje ustanovení, že "státní orgán, který
svým zásahem do činnosti podniků spůsobil
tomuto podniku majetkovou újmu, je povinen
ji nahradit", pak je zřejmé, že prostor
pro "hru o parametry" se vedle hry o ceny
rozšiřuje do dalších nedohledných sfér.
Nebol každý ředitel, poučený dlouholetými
zkušenostmi "boje o plánové ukazatele" by
byl - s prominutím - opravdu blbej, kdyby
při každém jmenovitém úkolu či limitu svou
podnikatelskou zdatnost nevyjádřil předavším hlasitým pokřikem o tom, jakou "majetkovou újmu" tím jeho podnik utrpí a nepožadoval patřičnou kompenzaci.
4/ Autoři předkládaného návrhu zřejmě
tuší, že v podmínkách, které se pro podniky vytvářejí, nelze očekávat, Že budou
myslet především na svůj dlouhodobý rozvoj, ale že budou mít tendenci sískané důchody co nejrychleji "zkonzumovat", nebot
"co je doma, to se počítá". Platí to tím
spíše, že "pravidla hry" /dlouhodobá normativy, daně a odvody/ mají být podle důvodové zprávy odvozovány z pětiletého plánu. Cožpak ale některá pětiletka /včetně
té současné/ vydržela déle než 2 až 3 roky? Cožpak je možno v takovém mechanismu
věřit na něoaké záruky, třebas dnes Zákonné"? Nevěří na to centrum a tím méně
na to budou věřit podniky.
A tak je třeba se pojistit, aby podniky zisk "nezkonzumovaiy". Proto závazná
normativy dělení zisku do fondů rozvoja,
kulturních a sociálních potřeb, do rezervního fondu, a teprve zbytek na odměny. Jenomže to není zdaleka jediný problém tohoto typu ekonomického mechanismu. Daleko
závažnější je otázka, zda a nakolik vytvořený důchod /zisk/ a jeho rozdělení odráží
tvorbu reálných /a nikoli fiktivních/ hodnot a nakolik odráží formování efektivní
/skutečně projevené/ poptávky a nabídky.
Všechny zkušenosti z reforem založených na
těchto principech varují: tudy vede cesta
k inflaci.
Cožpak ale někdo dal na podobná varování, když šlo o "soubor opatřeni"? Dopadlo
to však právě tak. Před velkou inflací se
centrum zachránilo tím, že se doslova vykašlalo na záruky a podniky "očesalo" jako
docela obyčejný lupič.
Mohli bychom ve výčtu polovičatostí po-^^-
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kračovat: zakladatelská činnost /vznik nových podniků/ je op« t zredukována jen na
centrum a možnosti pružného řešeni strukturálních změn v ekonomice "zdola" prakticky anulovány; organizace podnikové aféry zůstává plně v rukou centra, sdružováni
a rozlučování není věcí dobrovolnosti a
proto předpoklad, že spíše než potřeby
efektivnosti se přitom uplatní "řídicí"
potřeby centra je velmi reálný atp.
Od takto koncipovaného mechanismu lze
sotva Čekat "revoluční" obrat od extenzívníhp vývoje k intensivnímu.

KOLOTOČ PŘÍMO
Z DOVOZU
Obchodně provozní náměstek
priorního domu Máp, ing.
Alojz Stroffek, si v Hospodářských novinách postěžoval,
že centrální sklad v Ruzyni
"neplní funkci velkoobchodu
ani skladu nebo úschovny zboží, nýbrž pomocí příkazů přiděluje zboží bez ohledu, zda
je prodejné". Budiž, jestli
ruzyňský sklad neplní svou
funkci, pro kterou byl zřizován, nemíníme mu dělat advokáta. ale pes bude asi zakopán i jinde. Pozoruhodné jsou
též další skutečnosti, které
vedou k tomu, že jsou sklady
přeplněné neprodejným zbožím.
Tak např. dodávky v rámci
RVHP velice Často neodpovídají požadavkům a nastává kolotoč, který by se možná dobře
vyjímal i v Kocourkově. Pokud
zboží nevyhovuje příslušným
normám, začne tzv. reklamační
řízení, které v některých
případech trvá až dva roky a
vysnačuje se především služebními cestami. Reklamační
protokol jde z Prahy do Bratislavy na GŘ Prior, odtud
přijede odborná komise /dovoz-vývoz/ do Praby a tak to
jde pořád dokola, dokud se
nevyčerpají - nikoli zásoby,
nýbrž příslušní pracovníci.
A pokud zástupce ze zahraničí
nakonec vysloví souhlas s navráoením zboží /což je málokdy/, opět se čeká na vystavení mezinárodních dokladů.
V současné době má obchodní dům Háj ve skladech takového zboží za osmkrát sto tisíc korun. Není proto divu,
že jsou sklady plné a prodavačky přitom stereotypně opaku jíl Nemáme, ptejte se! Kde
a koho?
bil

BEZ KOMENTÁŘE
Jedním z posledních ekonomických záměrů současného vedení státu ňe vytváření společných mezinárodních podniků
a organizací. O. Husák k tomu
při příležitosti návštěvy M.
Gorbečova řekl:
"Hlavní cestu spatřujeme
v uplatňování přímých vztahů
mezi podniky a vytváření společných podniků a organizací,
v progresivních formách specializaoe a kooperace výroby,
zejména ve strojírenství,
. v hlubší koordinaci ve vědě
a výzkumu a na dalších úsecích."
Proto byla slavnostně podepsána a všem dávána za zářný přiklad Dohoda a statut

Diskuse o podniku by splnila svůj úkol,
kdyby naznačenou polovičatost pinč odhalila a pomohla ji překonat. To by však bylo
třeba jít daleko sa~hranice "normy", kterou pro nás vytvořil sovětský zákon o podniku. Pro současné československé vedení
je však zatím sovětská norma nepřekročil
telným maximem. Norma, pro sovětské poměry
docela slušně "tvrdá", js však pro potřeby
československé ekonomiky více než "měkká".
18. 7. 1987

společného podniku škoda-Uralmaš. Jaká je však skutečnost, vyplynulo z rozhovoru redaktora Skopcova s pracovnicí Mezinárodního ústavu
ekonomických problémů světové
socialistické soustavy BVHP
Lopuchovovou. uveřejněném
v deníku Socialističeskaja
industrija č. 130/87. Z rozhovoru vyjímáme:
"Redaktor: Dostala se mi do
rukou podepsaná dohoda a statut společného podniku Skoda-Uralmaš. Ani o technickoekonomickém zdůvodnění, ani o
konkrétních propočtech ukazujících efekt pro sovětského
účastníka však ještě není ani
zmínky. Teprve v září se má
něco vyjasnit.
Vědecká pracovnice: Bohužel
je to obvyklá a při tom velmi
cbybná praxe: ještě není ani
propočten ko.nečný výsledek
spolupráce a vůbec se neví,
zda nějaký bude, a dohoda je
již podepsána. Někdy se dokonce v praxi i technickoekonomické zdůvodnění upravuje takovým způsobem, aby vyšel výsledek, jaký si přejí vysocí
hodnostáři..."

Malé zprávy z malé země
V ČSR patři 20 % bytů do
III. a IV. kategorie. V letech 1982-85 mělo být zmodernizováno 5000 bytů, upraveno
jich bylo 654 /asi 12,5 S/.
Produktivita práce je
v československu v porovnání
s některými západoevropskými
zeměmi zhruba 60%.
V roce 2010 budeme - dle
studie Prognostického ústavu
ČSAV - potřebovat méně energie, ale více vzdělaných lidí, než se původně předpokládalo.
Do I. jakostní kategorie
je v ČSSR zařazeno 30 % výrobků, v Japonsku kolem 7
vybráno z Českých deníků

OPOŽDĚNÁ ZPRÁVA
Zhoršující se životní prostředí neničí jenom přírodu,
ale zasahuje také nás. Nejvíce jsou ohroženy děti. Oslabený dětský organismus js méně odolný vůči infekcím, dochází k poruchám imunity,
zvyšují se počty alergických
onemocnění a především zhoubných nádorů.
Statické údaje varují.
Před 40 lety byly v ČSSR ná-

Econamicus

dory mezi příčinami úmrtí dětí na osmém místě /1,9 V ,
dnes již na druhém místě
/13,2 %/. V ČSR je situace
podstatně horši - 18 procentl
A odhad pro příští léta ještě
děsivější.
V možnost«ch současné medicíny js 65 - 70 % dětí se
zhoubným nádorem /na rozdíl
od dospělých/ vyléčit. Nezbytné podmínky dobrých výsledků: soustředit postižené
děti, zajistit komplexní
diagnostickou i léčebnou péči
s využitím nejmodernější techniky a dostatkem účinných léků.
Diky mnohaletému úsilí
prof. J. Kouteckého byla v
Praze-Motole vybudována klinika dětské onkologie, která
byla loni rozšířena, poté
slavnostně a oficiálně otevřena jako centrum dětské onr
kologie.
Přes veškerou snahu zdravotníků jde stále jen o jakousi improvizaci. Svým umís-K
těním v suterénu fakultní nemocnice, který měl původně
sloužit naprosto jiným účelům, je klinika vystavena
množství nepříznivých vlivů.
Od špíny zanášené z průchozí
ohodby, přes výfukové plyny
nákladních automobilů, přistavených pod okny kliniky
u nakládací rampy, až k současné několik měsíců trvající
invazi komárů, líhnoucích ss
v zatopených suterénech.
Technické vybavení kliniky
i fakultní dětské nemocnice
je neúplné. Motol nemá počítačový RTG/CT, který je
v současnosti nezbytný pro
dokonalou diagnostiku, ani
možnost rádioterapie. Postižené děti jsou proto téměř
denně tranaportovány přeplněnou sanitkou na jiná pražská
pracoviště.
Není dostatek devizových
prostředků na nákup cytostatik. Děti není čím léčit! Podle lékařů je současná situace doslova tragická.
kdo dokáže těmto dětem a
jejich rodičům vysvětlit,
pro$ nebyl postáván nový. pa-.
vilon vybavený kompletní
diagnostickou a terapeutickou
technikou na současné světové.
úrovni, proč není zajištěno
dostatečné množství potřtbných léků...
Bylo by těžké vymlouvat ss
na nedostatek stavebních kapacit a devizových prostřsdků,
když při pohledu z okna dnešního "centra dttské onkologie" můžeme slsdovat rychle
rostoucí honosnou budovu nově
stavěného státního sanatoria.
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Ztracená půda v Čechách
V loňském roce ubylo v
českých zemích dalších téměř
i«it tiaíc hektarů orné půdy.
Ha jednoho obyvatele tak připadá už jen necelé třetina
hektaru orné půdy. Mezi aoučasné největší "požírače* ze»6dělekách pozemků patří výstavba vodního díla Slezaká
Harta, dálnice v okrese Nymburk, dopravní podnik ČSAD
v Prase a samozřejmá i nadále Severočeský hnědouhelný
revír, nebot těžební činnost
se rozšiřurje mnohem rychleji
ne* rekultivace.
Údaje Českého úřadu geodetického a kartografického
jsou v tomto ohledu otřesné
a varující. Příäti generace
už mnoho nepodědí.

pelovin má na svédomí 57 %
z celkového množství emisí
vypouštěných do ovzduéí a třebaže se má emise oxidu siřičitého do roku 1995 snížit
o 750 tisíc tun ročně. zničené lesy Krušnohoří, Jizerských hor, Krkonoš a už i
Beskyd nikdo a nic nenahradí.
Na této smutné skutečnosti má
ovéem svůj podíl též sterjnš
bezohledné hospodaření čistým
ovzduším v NDB a Polsku.

nastojato, vyvážíme ročně
ze sběru téměř 1300 hektarů
staletého lesa. To například
v Japonsku dosahuje sběr novinového papíru pro druhotné
využití až 90 procent. • roihodně tam nevychází méně novin než u nás. Některá čísla
jsou zkrátka nesrovnatelná«'
vl

KOUZLA POČÍTAČOVÉ
TECHNIKY

Americká společnost Micro-r
soft předvedla na letošní mezinárodní konferenci výrobek
příhodně nazvaný Příruční
Několik čísel k zamyšlení
knihovna. Kompaktní deska
nikdy neuškodí: českoslovenobsahuje v digitální podobě
sko je ve spotřebě papíru a
deset oblíbených příruček,
lepenek na jednoho obyvatele
např. Světový almanach nebo
až sedmadvacáté na světě.
Bogetův thesaurus. Pracovník
Největšími konzumenty jeou
vybavený kopií Příruční kniUSA a roční spotřebou 280 kg
hovny má okamžitý přístup
na obyvatele, následující je
k obrovskému množství inforšvédeko a Kanada se 2OO-220
mací, aniž musí přerušit
kg a i takový Island má spotřebu 94 kg, zatímco my jen
zpracování textu. Pouhým
77 kilo na hlavu /čímž je .
stiskem tlačítka si může na
Tak se jeví odsiřovací in- myšleno celé tilol/.
obrazovku vyvolat synonyma
vestiční akce zahájené v roce
nebo potřebné citáty a za poPodíl obalů z vlnité le1983 v elektrárnô Tušimice II.
moci klávesnice je vsunout
penky se v průmyslově vyspěUkončení první etapy podle
do textu.
•
lých zemích pohybuje mezi
sovětské magnezitové regenePřibližně dvanácticenti50 až 70 procenty, u nás trčí
rační metody je plánováno na
metrová deska pojme až čtvrt
jen na 25 %. Říká se, že výr
letošní rok a stejné technomilionu stran textu a kdosi
roba zdaleka nestačí trendu
logie má být použito i v
spočítal, že slova všech dospotřeby též pro nedostatek
elektrární Prunéřov II. Výsud napsaných knih by zaplnisurovin a přitom ročně vyváchoz 1 aktivní látkou bude
la kompaktní desku o rozměru"
žíme /převážně na Západ/ 140
slovsnský magnezit a hlavním
180 x 180 cm. Nyní je už
tisíc tun sběrového papíru,
roduktem kyselina sírová,
v oběhu asi 130 různých
protože' ho sami nedovedeme
aproti tomu při odsířování
CD-edicí tak obsáhlých děl.
třídit a zpracovat.
v elektrárnách Tisová I a
jakými jsou Oxfordský anglicPočítejte s námi: tuna
Mélnik I se počítá s aditivní
ký slovník nebo Průvodce pesběrového papíru ušetří dva
vápencovou metodou, při níž
riodickou literaturou.
a půl kubického metru dřeva
vzniká síran vápenatý, tedy
Počítačový přehrávač se
sádrovec. Ta je aice levnéjéí, a 1400 kVh elektrické enerprodává zhruba za 800 dolarů
gie. Sto deset tun starého
ale její účinnost je podstata CD-verze zvlášt hodnotných
papíru ušetří hektar stalené nižší.
informací stojí okolo 500 doSpalování nekvalitního uhlí tého lesa, takže kromě stále
larů.
vydatnějšího
prodeje
lesů
• vyiOW* obsahem síry a po-

Staletý les na prodej

Pět minut po dvanácté

E

SPÜRT NEBO POLITIKA?
Dost často jsme slýchávali, Že politika
do sportu nepatři, ale přiznejme si, že
tam je svými kořeny pevně zatata. Dosud
mám v živé paměti, jak mi jeden vysoký činitel s ministerstva zahraničních věcí NDB
dal poučnou lekci, když úspěchy východoněmeckých sportovců zařadil na první místo
v žebříčku politických $isků své země. Říkali »Kdykoliv na stadionu stoupá k nebi
vlajka našeho státu a hra^e. se naše hymna,
ausíme to považovat za triumf uznání státní svébytnosti."
To bylo koncem padesátých let, kdy NDB
nebyla ještě všude ve světě jako stát
usoávána, a od té doby skutečně putovaly
vavříny do východního Berlína především ze
sportovních kolbišl. Podřídili tomu celý
systém výchovy vrcholových borců přímo na
vědeckém základě. Ponybově nadané a fyzicky zdatné děti se již od nejútlejšího mládí ooitly v moderně zbudovaných střediscích, do procesu metodických postupů
vstoupily počítače a objevily se i některé
medikamenty povzbuzující růst a odolnost
svaletva, zejména u dívek. Zel ne vždy zůstávaly tyto zásahy do mladých organismů
bez pásledků, což možno pozorovat na kostní a jiné deformaci nékterých částí těla.
Vulgárně se tomu říká, že se bouličky zpod
trička stěhují pod trenýrky.
Všechny trable světa jako by se zkoncentrovaly na tartanové ovály a zelené
trávníky, ale to jen tak vypadá, že sportovní klání jsou příčinou, ona jsou a zůstávají pouze následkem, ovšem velice zře-

telným, když mají tolik vášnivých diváků.
Rituál se vztyčováním vlajek a donekonečna
obehrávanými hymnami byl vždy projevem nezdravého nacionalismu, ted však ještě navíc dostal příchul pohříchu ideologickou
a je markantním příznakem rozděleného svita či spíše světa, ktsrý někdo násilně
rozdělujs, ačkoli právě sport by měl lidi
sbližovat a spojovat.
Příkladem zrůdnosti může být rčení
sportovních reportérů, kteří po vstřelená»
Kolu Rumunů či Bulharů na nô3*kén mistrov- "
ství prohlásí, že "socialiatioký tábor
vsítil další branku", nebo když ae výkony
v halách a na hřištích přepočítávají na
procenta, jak to učinil najvyšší činitel
svazu tělovýchovy a lkal přitom nad nedostatečným "plněním zisku medaili nejrysejšího kovu", jako by šlo o přísně sledovanou těžbu zlata. Bovněž špatně zakrývaná
/a někdy i halasně vytrubovaná/ radost nad
neúspěchem soupeřů z jiné než východní
světové strany ne vskutku obludná. Kam
jsme to až dospali?
Když už se nám politika do sportu vedrala a nedá se zřejmě odtud vypudit,, zamysleme se otevřené nad jiným fenoménem,
který s tím úzce souvisí; nad útěky sportovců ze socialistických zemí, konkrétně
pak od nás. Nevzpomínám si. že by nějaký
sportovec ze západního kapitalistického
státu požádal o azyl v některé zemi reálného socialismu, ačkoli by tady mohl mít
možná lepší tréninkové podmínky a soustředěnější péči než doma. Opačných případů je
habaděj, s našich exilových sportovců b y - ^

ZXŘÍ 1987

STK. 22
enom hravé aeatavili celá olympijské výpravy několika generací, v hokeji dokonce
pár týmů i ae střídačkami. Důvody odchodů
jsou asi různé, někteří neaounleaí s příliônou reglementací avého Života, jiní se
bojí, že je už příště nepustí za hranice,
další ae asi nechtějí dělit o svó výdělky
se státní pokladnou. Mohou být i jiné důvody, ale vždy mají zabarvení politické.
Tím by se měli tělovýchovní psychologové
zabýva11
Když zůstane venku Martina Navrátilová
nebo má podobné úmysly Ivan Lendl, dovedu
to chápat. Tady by jistě tolik nevydělávali a hlavně by nemohli vydělané peníze
výhodné investovat a zajistit si tak blahobytné stáří. Ani u hokejistů mne to nepřekvapuje, kanadské nabídky jsou příliš
lákavé, ale trochu jsem udiven, když slyňím, že se nevrátí ze zájezdu plavci Holko, Hladký e další nebo třeba atlet Čado.
V oficiálním tisku se kolem těchto útěků
chodí po špičkách a odpovědní funkcionáři
tělovýchovných svazů se bojí otevřeně
pžiznat, že celá jejich politická a morálně volní výchova je pro kočku.
•si hlouběji uložený bude ten problém
a tkví v něčem jiném než v« sportu. Tea
už přece víc sportovců může ceatovat a
někteří dokonce smějí hrát i v cizích
klubech /za přísluěné desátky či padesátky/, ale přece ještě není normální, aby
trenér Masopust po vzoru Piontka z dánského maněařtu svolal před mezinárodním
utkáním krajánky a postoupil s nimi na
mistrovství světa.
Ptám se proč a v Čem to vězí?
fanda

Do nové sezóny se starými dluhy
Začíná nový ročník fotbalových soutěží
a jistě dostane do vínku několik prognoz a
spoustu nejrůznějších rad. Chybět možná nebudou ani úvahy, jak obstojíme v evropském
a celosvětovém méřítku, ale nám jde spíě
o to, s jakou zátěží musí nutně počítat.
Koníčkáři tomu říkají handicap. Odborníci
budou asi argumentovat, že nad naší kopanou přece jen trochu svitá, když v uplynulé sezoně přišlo na nejvyšěí litju akoro o
sto tisíc diváků víc než minule, to vôak
ekonomické starosti klubu neumenší, a o
nich bychom měli mluvit především.
Trenér mistra republiky a půltrenér národního mužatva Václav Ježek prozradil
v jednom rozhovoru, že finanční soběstačnost Sparty by zajistily návštěvy pětadvaceti až třicetitisícové. Asi mé takové
zkušenosti ze zahraničních angažmá, ale ne
každý náš klub má takové možnosti jako ten
letenský. A tak zajišiování účetnické rovnováhy bude asi ještě dlouho spojeno s rizikem jiného drunu zajištění odpovědných
funkcionářů. Sám předseda vrcholného fotbalového výboru R. Koček přece řekl, že
"v současné době probíhá šetření závažné
trestné činnosti ve dvou našich oddílech
a skpnčí nepochybně v soudních síních".
0 jednom bychom věděli. Už před několika měsíci to po Praze roznesli vrabci
z vršovického dolíčku. Zatím není dost
jasné, který je ten druný klub, zůstaňme
však u Botiče, kde se po celé jaro klokani
doslova trápili, což nezastíral ani trenér
pospíchal, který několikrát opakoval, že
•mužstvo hraje v psychickém stresu". Nápor
nakonec sám nevydržel a musel se uchýlit
do klidu nemocnice. Netřeba ho podezírat,
že simuloval, srdíčko zdravé nemá a ucpávání cév není žádná legrace. Jiné to však
bylo zřejmě s fotbalisty Bohemky, kterým
se ucpal tok odměn.
,
Denní tisk o tom napsal: "Násobící se
potíže plynoucí z atmosféry a podmínek
v zákulisí našly i svůj odraz ve hře zdecimovaných klokanů." Ale nic víc, zatímco .

po Praze se Šušká, že černé fondy Bohemky
jdou do miliónů a kdekdo je prý už zavřený. Nechceme předbíhat závěry vyšetřování
a živit různé fámy. Paktem však zůstává,
že předseda oddílu odstoupil v souvislosti
s odchodem do důchodu a na místo sekretáře
nastoupil nánradník. O pokladníkovi je ticho po pěšině. Mezitím přišel nový trenér

přímo z klubu bezpečnostních složek a mužstvo se prý konfloliduje.
Možná se tedy dočkáme soudní dohry, jak
slíbil R. Koček a má asi pravdu, když říká, že "na lavici obžalovaných nebude fotbal, ale lidi za svou neodpovědnost a
trestnou činnost". Kdyby však byl zcela
upřímný, musel by sám doznat, že takový
stav není jen ve dvou fotbalových klubech,
nýbrž i v mnoha dalších, Že je to prostě
jev obecný a trvalý. Dokud se dosavadní
systém ve sportu udrží, dotud budou existovat černé fondy, aby kluby mohly kupovat a platit hráče. Někdo to dělá asi šikovněji nebo má možná lepší ochranu ve
vyšších sférách, ale každý je v tom až po
uši.
Závěr minuléno ročníku fotbalových soutěží, kdy se výsledky prodávaly a kupovaly
za hotové, právem všechny pobouřil, jenom
pan Koček v roli advokáta tvrdí, že "nejsou žádné důkazy a bez důkazů se trestat
nedá" /kéž by to u nás platilo všeobecněl/,
ale přece snad nečeká, že se k tomu někdo
přizná, aby se mu dostalo polehčující
okolnosti /a jiného trestu/. Dostatečným
důkazem neregulérnosti jsou přsce ty černé fondy, bez nichž by kluby v dnešním
ayatému nemonly žít. Právě tan systém je
hlavním viníkem a zároveň i závažím,
a nímž jde náš fotbal do nové aezony. Hráče možno vypískat, když nehrapí podle gusta diváků, ale tím se vůbec nic nespraví
ani nevyřeší.

SEDLMÍTZKY V Ž U R A N L l "
Ti karikaturisté z roku 1Ô48, ti se měli I Sotva jim v prvních měsících onoho
slavného roku otmulo a otevřela se stavidla, pustili se čile do díla. Nejraději
karikovali muže s ostrým nosem, velkými
nůžkami a dlouhým copem. Kdo to byl? No
přece vrchní cenzor hrabě Sedlnitzky, který právě odcházel ze scény.
Až se jednou opět v Československu opět
dočkáme svobody tisku, budou to alt noví
karikaturisté těžší. Sedlnitsky není, nejsou copy ani nůžky, které se tak dobře
kreslí. Dá se vůbec zkarikovat pokyn z
tiskového oddělení ÓV, směrnice ÔÓTI nebo
direktiva s OV Národní fronty? Dají se
vůbec nakreslit doporučení s porad íéfredaktorů?
Desítky malých Sedlnitzkých řídí z
přítmí svých kanceláří československý tisk.
Jejich pečlivě vypracované direktivy zasa-^»
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hují i do těch oborů žurnalistiky, o nichž
se řadový Čtenář doanívá, ie nemají • c e figurou pranic společného. Tak například v«
sportovních rubrikách prsžských deníků visi náetěnky plné pokynů, jimiž eeredaktoři musí řídit. Najdeš« ta» například příkass "0 Lendlovi jan sfiatky1" Znamená to,
ta československý tiak nesmí sápasy světové tsnisové jodnlčky komentovat. Tato direktiva mimochodem platila ui t době, kd*
Landl raprasentoval Ceekoeloveneko f S p i sově poháru. Intarní pokyny později rosěířily tanto sákaz na celý profesionální tenie. loland Garroe, Wimbledon, řluahins
Maadowa pro sportovní stránky čeekoalovenských deníků prostě neexistují. finálové
výsledky těohto největěích světových turaajů při troěce trpělivoati stěží naademe
v malém aloupku a titulkem "Za avěU tenisu." A to i v to« případě, že v niel» hrají
současní nsbo bývalí českosloven*tí representanti. Je to konický paradox: v době,
kdy aa ofieakoaloveneku,které jinak sportovními úspěchy neoplývá, hovoří jako o
tenisové velmoci Cíalo 1, věnuji prařeké
deníky tenisu mnohem menší posornoat not

dejme tomu pozemnímu hokedi či ^agby.
Reálný socialismus vyhlásil, profesionálnímutenisu válku. Již několik lat nepřenáší
pražská televife sávěrečná utkání ¡¡¡"J:
vých turnajů. Malé srovnání: při nodávném
mezinárodním mietrovství Franoie vysílaly
sápadonšmscké okruhy AKD a ZBř každý dan
pětal lest hodin přenoaů i tohoto nt3fět-<
ěího světového turnaje na antuce. Ca. talevisa ani minutul nepřenášela anietřetmutí Mečíte e Landleml
Tento antiteniaový amok vyvrcholil u* loni při Poháru federace pořádaném v Prase.
Praieké deníky dostaly pokyn zakazující uveřejnit snímky Msrtiny Navrátilové. UI vytištěné plakáty s portréry největěích světových hréček šly na poslední chvíli áo
stoupyI Všechny redakce byly varovány, ša
nesmějí sa šádnou cenu přinést referát a
přátelském utkání navrátilové • Uoydovou,
které ae mělo hrát v RevnieícA.
úvěrem poelední pokyn s redakční nástěnky v době gsévěrky tohoto čísla: sakasuje se uposormovat na to, ie pořadatelem
příštích letních olympijekých her je jihakorejaký Soul.».
• .jf"

PRVNÍ DOPIS DO LN
Vyřídili mi pozvání na
schůzku a námětem Lidové noviny. Já se neziiôaatňuju ne
proto, ie bych byl proti projektu, ale protože se nemíním
dát získat, zlákat, přimět,
svést, donutit k žádné věci,
která by měnila nějak můj
život, pracovní zápmy, úmysly
a sny, Bekl jsem sx, kdysi,
že až ae poměry pootočí nebo
docela otočí, nevstoupím už
do ničeho: strany, redakce,
podniku, zaměstnání. Tedy já
bych nevstoupil ani dó Literárních novin, kdyby je kamarádi obnovovali. A m to tištěnýchl Ani do rozhlasu, vysílaného I
/.../ JináČ, nad LN ¿sem
uvažoval, zajímá mě to a přeju si samozřejmě, aby se to
podařilo, fieknu ale, co mi
u toho různého napadlo: Mohlo-li jedním z užitků být,
že by se spojily roztříštěné
drobnější podniky, tedy proti tomu se bojím, že většina
lidí něco dělá proto, že to
dělá na svém písku, a na cizí; větší písek už nepůjde.
Autoři dneska, kteří se potřebují vypořádat s nějakým
tématem, dělají to zpravidla
formou delších až dlouhých
úvah, eseji, rozborů, jež
třeba nejsou psány pro konkrétní časopis, avšak určitě
pak v nějakém vyjdou, někdy
i v několika. Noviny, jaké
máte na mysli, však vyžadují
převahu kratšlcn příspěvků:
ty lidi neuměj! psát! /.../
Ke stručnosti ovsem může
autora přimět potřeba novin
a potřeba dostat se do nich;
avšak těmto novinám bude chybět veliké lákadlo: náklad
přesahující dosavadní zvyky
a možná i - honoráři Zadanao
slušný autor dokáže psát oen
věci dlouhé, těžké, pracné,
závažné, tedy takové, kdy mu
na napsáni záleží víc než na
odměně. Takovým LN ovóem nesmí chybět zpravodajství:
kde ho vzít? Jistě, dovedu si
představit vybudovanou polotajnou síl zpravodajů z pracoviět, závodů, ústavů, úřadů. Jináč řeči, co se povídá,
nemá smyslu šířit. Pokusem
toho druhu, totiž podobného,

jsou přeci dva listy, původně
také deníky, vycházející v
exilu: České slovo a Právo
lidu. Jejich hlavní význam,
myslím, je v tom, že drží své
místo, titulárně. Jináč se
dlouhými články dublují zčásti s jinými periodiky, v
krátkých zprávách, o něž se
svědomitě pokoušejí, zas velice zastarávají. Když je
dostanu do ruky, mám vždycky
pocit podobný, jako když člověk přijde někde na venkově
na dřevěný záchod a tam jsou
nějaké staré noviny: po dobu,
co tam sedí, rád je čte.

^HíKattc/ ic ¿pnvČTE.
Ale toto všecko, co říkám,
jistě napadlo i jiné a nějak
si na to odpovídáte. Protože
mluvím z hlediska dosavadního
stavu. Jistě věak hlavně budete chtět nějaký nový stav
tvořit, tu dosavadnost překročit. V tomto směru napadlo
mi, že opravdový užitek bude
v tom, obnovit či držet a v
nových lidech pěstovat klasické ctnosti demokratického
novinářství: odpovědnost,
spolehlivost, kulturu jazyka,
věcnost, demokratický ton polemik... atd. Je možno hledat,
bírat si přímo, nadané, vyédnuté mladé lidi a učit ne
novinařině. To znamená, dávat
jím iikoly, posílat je za věcí, na reportáže... Objeví-li
se nějaká zvěst,.domněnka,
řeči, pověřit někoho zjištěním, vypátráním, jak to
opravdu ňe: v nějaké redakci,
na policii, v podniku, na UV
... říkám to přehnaně, ale
tak by to vlastně mělo být.
Budovat svou sít spolupracovníků LNI Sakra,-ono'z toho

S

může být hnuti nebo aspón
oěkná ilegalistikal
Prostě chci říct, že bych
od vašeho projektu Čekal nanejenom shrnování dosavadních
produktů, spůeobů, metod,
iniciativ, ale hledání a podněcování nových. Vznikem LN
by vlastně měly věci dopředu
poskočit! /.../ Zkrátka chci
říct, že jistě nebudete plánovat jen to, co známého tu
je a jak toho využít, nýbrš
věci dosud chybějící.
A nakonec musím říct ještě
jednu námitku či otázku, jež
mi při prvním poslechu zprávy
o LN napadla: Že je to další
v řadě aktivit, jejich virulence záleží také na policeaním zájmu. Bude taková, jakou
ji snesou. A bude-li nakonec
zatlačena do úplně jen symbolického a vzdorového odporování pomocí deseti exemplářů,
psaných stroje, nebudou to
LN. Cili že Lidovými novinami
mohou být jen ty, jež se podaří, a ne ty, jež se nepodaří. - A z toho důvodu jsem si
říkal, že mě osobně by víc
lákalo něco, co by bylo útokem na zakázanost a co by mělo končit prosazením, schválením, povoleními Tím by se
poměry vyvinuly. Nepovolenou
aktivitou se jen rozšiřuje
sortiment podzemí. Ustavit a
Ohlásit například uměl«ckou,
literární skupinul Žádat
schváleni a dosáhnout hol To
by bylo kvalitativně nové cosi.
Ludvík Vaculík
Poznámka redakce: Aniž bychom se chtěli chlubit myšlením obdobným, právě toule nám
vytanulo, když ňsme ss na
tenký led legality pouštěli
s nadějí, že se vývoj jaksi
pohne, a naše plány /i sny/
počítaní v budoucnu dokonce
s pravidelným yydáváním Komentářů LN, ba i s volnou Knižnicí LN, třeba v obnoveném spolku -mánes", jehož sté výročí
založení oficiální mí$ta tak
příznivě komentovali.
Nebo: co říkáte tradici Umělecké besedy? To přece stojí
sa uválení*
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POSLEDNÍ GENERÁL BITEVNÍHO POLE
Není to tak dávno, kdy jeme e ním oslavovali jeho osmdesátku; byl jedním z posledních pravdivých pamětníků druhé světové války, protože se jí aktivně účastnil
v Anglii, v Sovětském svazu i na území naší republiky.
Qenerálporučík Vilém Sacher se narodil
17. února 1907 v hanáckém Prostějově, stal
se o dvacet let později vojákem z povolání
a po vítězném tažení se v roce 1945 vracel
do Prahy ve funkci velitele dělostřelectva
3. Československé brigády jako držitel 32
naéich a zahraničních válečných vyznamenání. V roce 1951 byl však náhle a nespravedlivě suspendován a násilně vystěhován
s celou svou rodinou do pohraničí. Po tiché rehabilitaci směl pracovat už jen v
pohostinství, proto mu ani nebyla přiznána
generálská penze.
Začal psát a byl pilný, jak o tom svědčíčí osm titulů jeho knih: Pod rozstříleným praporem, Na počátku stála smrt, Psáno na lafetě, Ve stínu popraviátě, Válka
skončila na Hané, Krvavé velikonoce. Ne-

Bývalí kolegové
Od doby, kdy jste ukončili studia na
Fakultě žurnalistiky, uplynulo třináct
let. Mnozí z vás pracují v redakcích novin, časopisů, televize nebo rádia, někteří jsou v knižnica vydavatelstvích. Máte
tedy svá zaměstnání, své rodiny, své starosti, Zbyly vám v tom koloběhu reality
ještě nějaké tužby a sny? Věřím, že některým ano, a proto mě napadlo obrátit se na
vás o nabídkou, abyste se stali přispěvateli právě vznikajících Lidových novin.
Chtít navázat na takovou tradici působí
v dnešních poměrech troufale, ne-li dokonce absurdně, to vím, ale myslím si, že náě
ročník je ve věku, kdy nás Šílené plány
ještě dokážou zlákat a kdy už jsme schopni
se na nich účinně a talentovaně podílet.
S nápadem vzkřísit Lidovky přišla starší
generace, lidé. kteří ani po letech nucené
němoty neztratili chul dělat dobré noviny
pro inteligentního čtenáře a zároveň dát
možnost i mladším a najmladším novinářům,
dát jim prostor pro jejich názory. Dochází
k tomu ve chvíli, kdy se zdá, že tají ledovce, ale není na nás, abychom věštili,
spíš jde o to, jestli tuto šanci přijmeme,

Josef Zvěřina jubiloval
11. července oslavil Josef
Zvěřina /nar. 191-3/ padesáté
výročí svého kněžského svěcení. Má za sebou náročný a
pestrý život: připomeňme jen
dobu druhé světové války, kdy
byl perzekvován nacisty, nebo
padesátá a šedesátá léta, kdy
trávil 14 let ve vězení, přičemž pracoval nucené mimo jiné i v místecn nejvážnějáího
zdravotního ohrožení - v mlýnech na uranovou rudu. Své
přesvědčení však Qikdy nezapřel; i jako vězen hlásal svou
víru bez zábran - v Leopoldově např. i Gustávovi Husákovi,
jakkoli tenkrát bez úspěchu.
Po návratu z vězení v r. 1963
tosměl nastoupit pouze jako t<
pič, později jako skladník.
Díky situaci kolem roku 1966
znovu oficiálně nedlouho působil jako duchovní správce
farnosti a jako redaktor časopisu Via. To vše vzalo ovšem
za své díky normalizaci, sedmdesátá léta přinesla znovu výslechy a šikany. Byl mezi prvními, kdo podepsal Chartu 77...
Bohoslovecká studia absolvoval v ftímě, kde byl promován na doktora. Je naším předním katolickým teologem a pu-

beská brigáda. Armádo, k noze zbraň! - paměti. které zastaly, žel, nedokončené.
Oficiálně vyšla pouze jedna z nich, druhou po vytištění pohltila stoupa a je škoda, že z exilového vydání čtenáři znají
už jen Krvavé velikonoce: zejména Nebeské
brigáda o povstání na Slovensku by si to
též zasloužila.
Když Vilém Sacher signoval Chartu 77,
vydal prezident Q. Husák zvláštní rozkaz
"o odnětí hodnosti generálporučíka a
všech Československých vyznamenání, jakož
i práva nosit vyznamenání jiných států".
Člověk však nepotřebuje hodnosti ani metály, aby byl vážen a ctěn, proto měl
Vilém Sacher pořád tolik přátel, kteří
za ním chodili každý pátek odpoledne na
kus moudré řeči a sklenku vína.
Poslední generál bitevního pole byl
mezi nimi spokojený a štastný a my s ním.
V pondělí, 24. srpna 1987, jsme se s Vilémem Sachrem rozloučili naposled v ustřední kapli na Olšanských hřbitovech
v Praze. Jeho paměti jsou živé.
red.

nebo ji necháme minout. Je tu riziko, nikoliv nějakého postihu, příspěvky můžeme
psát pod šiframi, ale riziko možného zklamání, že totiž noviny nebudou takové, jak
si je představujeme, nebo že dokonce po
krátké době zamknou. Je logické, že toto
riziko zániku se s každým novým přispěvatelem o trošku zmenší.
Hlavně to neberte jako volbu bua-anebo,
já vás jen informuji o tom, že tady vznikají noviny, do kterých můžete posílat
články, které by vám nikde jinde neotiskli. Všichni dobře víte, co je to cenzura
a jak člověka zmrzačuje. Ale kdo z vás vůbec kdy zažil ten pocit napsat článek) za
který odpovídáte jen sobě?
Milí kolegové, už deset let jsme namšli
žádnou ročníkovou •slezinu", pojdme to
spravit, a místo v hospodě sejděme se
v těchto novinách. Petře, bude. tam i sportl
Vaše bývalá spolužačka
Lenka Procházková
Písnická 756
140 18 Praha 4, Lhotka

museli všichni přítomní projet.
Setkání prozařovala nezlomená
osobnost obětavého, kurážného,
pilného a vtipného knšze-oslavence.
Podle Josefa Zvěřiny kněz
nemá být "důstojným pánem",
"velebníčkem", ale mužem pravdy, modlitby, mužem ducha; ne
placeným funkcionářem či církevním úředníkem, ale dělníkem
Božích cest, pomocníkem víry
a milosti, naděje a.vytrvalosti. Lze bez nadsázky říci, Ja
to, co jubilant kdyai uložil
knězi jako úkol, ve svém životě skutečně til a žije.
Gaud.
blicistou. Jeho práce vycházejí italsky,vpolsky, německy
aj. Připomeňme jen jeho známý
spis "Odvaha být církví". Teologické erudice jubilanta si
cení i současný papež Jan Pavel II.
Josef Zvěřina oslavil výročí svého svěcení v nevelké
chelupě, kterou u této příležitosti prošlo na sto gratulantů; neodradila je ani přítomnost tajuplných pánů v autě
u té poslední odbočky, kterou
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