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0 skepsi
a o tom.
co můžeme
Potkávám přátele a chci e
nimi zapřádat hovory o poČaoí, hokeji a děvčatech. Míato
toho ee ptají: co myolíš» jak
to tom dopadne? Vydrží jim
to? Co ten G. vůbec chce? Neuduoí ho polfitářem jako kdyoi
zabijoli poloSílené cary, neapáchojí na něj atentát? Byl
jai přece komentátor, tak pověz!
Vôtôinou hloupě mlčím. Mám
jim po pravdě říci, Že mi ten
G. není aympatický? Moc mluví. Nemám rád politiky, v jejichž projevech muaím zrnka
pravdy - a někdy i hodně
omšelá zrnka - hledat v tunách vaty. Směju ee tomu,
když za tři měeíce po omezení
prodeje alkoholu tvrdí, že ae
zlepšil zdravotní 8tav obyvatelatva. Jaem proetě ekeptický, Havlíčkem odkoqený Cech.
Na celé perestrooce mě zajímá nejvíce právě to, co prý
Jan Fojtík ve zvukově dobře
izolovaných kuloárech budovy
úatředního výboru nazývá
"Špinavým ametím na přestavběfc... To, Že 80věteký občan
žijící v Leningradě Či Moskvě
/do odlehlých gubernií to
zřejmě doepěje až za Čae/ ee
zcela volně adružuje do různých klubů a 8polků a Činí
tak - v této zemi posvátné
bumágy - aniž by vyčkal úřední regietrace. Ze mu to není
zakazováno ani tehdy, když
ten jeho klub vypadá trochu
černoéotněnsky o atuduje protokoly aion8kých mudrců. Ze
ae takovým klubům dokonce v
Moskvě pronajímají eály a
tiek referuje o schůzích, na
nichž co diskutuje o tom, jaké politické reformy ei pereotrojka žádá. Že 8e vyatavují
obrazy a aochy úplně bez povolení a připravují ae družatevní nakladatelství, kde
budou knihy vycházet bez cenury předběžné i dodatečné,
e ee zakládají fotbalové
kluby bez státních dotací, v
nichž budou hráči placeni podle toho, kolik diváků přilákají do ochozů. Chvěj ee, Juliakol
Čtu Ajtmatova, Aganbegpana,
Lichačova. Změno v politickém
povědocí na této úrovni je
neaporná. A co dél? Dál nevím

f

nic. Nemohu tom jet, nemám
paa z "důvodů státního zájmu". Na prognostiku nedám, už
mne mnohokrát zklamala. Míněni specialistů v Mondech a
Timesech se rozcházejí, nemám
se Čeho chytit. Zkušenost mne
poučila, Že aparát, ta věčná
hydra, se zas vždycky vzchopí. A už psem také jednou viděl, Že ai musel zavolat ze
zahraničí tanky. Kam se asi
obrátí teči? Sediment ekepee,

S

omnutím
Jaroslav Stránský /1884
až 1973/, eyn zakladatele Libových novin, v nich± byl sám
. publicisticky činný xejmána
;
ve 30. letech, uzavírá
2. října 1936 v LN arvou sérii
článků komentujících události
kolem Mnichova:
"Od začátku tohoto roku,
zvláště od únorové Eitlerovy
řeči v říšekém sněmu, musel
vidět každý, kdo nesavíral
, oči. že je konec poiitiaování
:a diplomatiaování, a že proti
našemu národnímu by^xi žene
tvrdým útokem nepřít«!. Pud
'národní aebezáchovy potlačil
stranické nesváry, *le nezbytQost jednoty ulcžila zároveň reeorvu i veř«jné kritice. I ti, kdo ratH 11 k o;patrnosti, i ti, kdo doporučovali odhodlanost, nluvili
epíše náznaky než niovy. aby
ee vyhnuli aporu. Politik nezapírající avou epaLuodpovědnoat a netající ai trou bezmocnost. ..pokoušel M . . .
týden co týden aspoň novinářským rozborem o <řtikaz, že
každý ústupek, kterém obětujeme svoje právo, pr-ovokuje
odpůrce, aby žádal tfatupky
další a další. O důkaz, že
pod tlakem nepřáteL, a ještě
i více pod tlakem přé*tel neamí!me zapomenout, že oárodní a
etátní věc má avé bytostné
rozměry, že 8e dotýiá její
existence, kdo se dotýká
těchto rozměrů, a fce jde opravdu už o holý život národní a státní pospolitosti. O
důkaz, Že by ai náa nikdo nevážil ř kdybychom sami eebe si
nevážili, a Že od nikoho na
evětě nemůžeme chtit, aby byl
českoelovenStějSí rtrž Československo.

harakteristická lokalita: echy. Usazoval se v padesátých letech, v Šedesátých, v
roce 1968, během tzv. normazoce... o také už mnohem,
mnohem dřív. Ale historie
zná příklady nevídaných zvratů. Jak ae aai divili utrakvisté v polovině šestnáctého
století, když reformace přicházela v luteránské podobě
do Cech přes Německo, které
nás desítky let kaceřovalol
... Jsou skeptici, kteří soudí, Že sibiřský ledovec neroztaje nikdy. Zdá ae, že do
té věčné zimy promítají především avou vlaatní nechut
něco dělat. Ve světle případných změn by ještě více vynikla jejich zpohodlnělá strnulost.
Tak co tedy? Nebylo by prospěšnější namísto přemítání,
zda to v SSSR vydrží, či ne,
chovat se jako tam - neformálně se apolčovat, pořádat
výstavy a vydávat knihy a čaCo poví novinář anrému Čtesopisy atd. atd. Něco takové- náři dnea?
ho chtějí mimochodem sledovat
Míra našeho nešt5«tí oe nei naše Lidové noviny. Můžeme
výelovná. Je větší* ntž míra
už přece veřejné chtit, aby
našich chyb. Oeud oAa netresse u nás psalo přinejmenším
tá jen pro naše nectnosti, jako v Ogoňku. A také třeba
trestá nás i za nafti věrnost,
aby se i zde točily filmy,
za amluvní poctivost, za bejaké tom dělá Abulodze Či
zelatnost, za oběUrroet a
Klimov, aby ee pořádaly výspravedlivost...'
stavy odsouzené dosud do poBez víry nelze žit. "Ani nákoutních výstavních prostorů,
rod bez ní nemůže fcit. V co
či dokonce rovnou k zákazu.
budou věřit naše děti? Budou
Mohou to požadovat zejména
lidé ze struktur, jimž ee po- věřit, že vítězí pr*vda? A
jestli ne. co zabrání, aby ee
stupy chartistů kdysi zdály
neoddali lži a jejímu pestrépříliš sebevražedné. Na námu průvodu, eobect-vť, nepomitky, ústrky a zákazy moci
čestnosti a nelidafcoeti?
odpovídejme prostomyslně Přeavědčme je, prese vše,
bereme si příklad z Moskvy.
Že heelo našeho státního znaNelze přitom zaručit, že se
ku není bludem. Učiňme, aby
na to zdejší moc zastydl a
pochopili, proč pravda nezvízačne hned všechno napravotězila.
vat. Ale odmítnout úplně taPravda vítězí jec. když ae
kový argument také nemůže musela by popřít to, čím dobojuje.
,
sud podpírala avou legitimiNaše děti, audte jednou,
tu: mugela by přiznat, že ee
proč naše pravda bojovat nezdůvodňuje už jen eama aebou. mohla - suate náa. Ale víru,
Přistihovat ji při této elaŽe pravda vítězí, neztrácejbosti - a to před nejširším
te, a učiňte, aby bojovat
publikem - může být zdrojem
mohla. Pravda vít&xí. - to je
naší příští síly.
jen slovo. které cčměřiuje pradávnou lidovou víre, že všeJaroslav Jírů ho do času, Pánbůh, pro věky."
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Mrtvý číšník
Asi by bylo příliš pošetilé, pokládat zveřejněný rozsudek nad dvěma bývalými příslušníky SNB za odpověd na dotazy adresované v
našem prvním - nultém - Ciele ministru vnitra
dr. Vsjnarovi. Ani časově to není možné. Náš
nezávislý měsíčník vyôel 10. září, do rukou
StB se nedobrovolně dostal 14. září a zmíněný
rozsudek zveřejnilo Rudé právo už 17. září.
Tak rychle se u nás na připomínky nereaguje.
Ale vezměme to pěkně po pořádku...
přestřelka Ve studentské, restauraci v Praze 6, se odehrála 18. května letošního roku,
těžce postřelen byl Číšník J. S., který při
převozu do nemocnice zemřel. Pachatel a jeho
pomocník byli zadrženi, odzbrojeni a dáni do
vazby. Brzy se stalo veřejným tajemstvím, že
oba jsou příslušníky StB a že k vražednému
útoku použili služební zbraně. Úředně byla
potvrzena pouze smrt Číšníka, jinak nic. Dne
24. června vydali mluvčí Charty 77 dokument,
v němž se pokusili celý případ osvětlit. 0
třináct dní později, přesněji 7. Červencef
Rudé právo oznámilo, že věc je v pravomoci
vojenské prokuratury, z čehož se dalo vyvodit, že pachatelé jsou příslušníky ozbrojených sil státu. Proto ňsme také vzneoli dotazy na ministra vnitra dr. Vajnara: zda je či
není pravda, že pachatelé byli příslušníky
StB; pské důsledky vyvodí příslušné složky ze
zneužití služební zbraně; co učiní pro to,
aby občané neměli pocit, že veřejní činitelé
joou v naší opolečnosti nedotknutelní; a bude-li následný proces přístupný novinářům»
Odpovědi oe nám i veřejnosti dostalo 17. září, kdy Rudé právo otisklo zmíněnou informaci
svého zpravodaje, Že senát Vyššího vojenského
soudu v Příbrami odsoudil v minulých dnech
bývalé příslušníky SNB Rudolfa Herzlíka a Jiřího Oráfa z Prahy za spáchání trestního Činu
nedovoleného ozbrojování, J. Oráfa dále za
přípravu trestného Činu obecného ohrožení a
R. Herzlíka za vraždu. Rozsudkem, který dosud
nenabyl právní moci, byl R. Herzlík odsouzen
k trestu odnětí svobody na 14 let ve III. nápravné skupině a J. Gráf k 5 letům odnětí
svobody v I. nápravné skupině. V důvodové
zprávě se uvádí ř že jmenovaní ve stavu podnapilosti vyvolali ve zmíněné restauraci spor s
několika hosty a s výčepním. "Po opuštění
restsurace si opatřili střelnou zbraň a R.
Herzlík po návratu zpět v návaznosti na předchozí konflikt smrtelně zranil výčepního,
který přes poskytnutou lékařskou pomoc při
převozu do nemocnice zemřel." Kde si střelnou
zbraň opatřili a jaká to byla zbraň? Čtenář
se jen dovídá, že vedení federálního ministerstva vnitra vyvodilo přísná organizační,kázeňská a kádrová opatření vůči nadřízeným
pracovníkům, kteří nedůsledně plnili služební
povinnosti při upevnování služební disciplí-

ny, morálně politického stjrvu a právního vědomí svých podřízených. Od dalších otázek odvedena řeč dobře odměřený® mravním rozhořčením... "Tento velmi závažný a politováníhodný
čin vyvolal rozhodné odsouzení neospravedlnitelného počínání obou pachartelů celým Sborem
národní bezpečnosti i oprávněné pohoršení
mnohých občanů."

...živý novinář
V Praze se toho ovšem děc* víc, většinou
naštěstí bez přestřelek... V pondělí 14. září
odpoledne mě na nábřeží Beôŕicha Engelse v
Praze zastavili dva muži, kteří se prokázali
služebním průkazem Státní bezpečnosti. Přikázali mi, abych je pod dohledem dalších hlídek
následoval do vozu ve vedlejší ulici, a odvezli mě do ulice Lidových milicí na obvodní
oddělení VB. Tam mě podrobili osobní prohlídce, aby zjistili, zda nejsem ozbrojen, nebol
prý byli anonymním telefonátem upozorněni, že
se mém zúčastnit schůzky pxrotistátní skupiny,
údajně dokonce teroristická, ale to prý u mne
nepředpokládají. Zato mi oxřebrali a zabavili
všechny písemnosti, které jsem měl v aktovce,
mezi jiným také ono nulté, zkušební číslo našeho nezávislého měsíčníku- což byl zřejmě
hlavní důvod jejich zájmu. Kdyby si o nsše
noviny řekli jinde a jinak» asi bych jim vyhověl, stejně chceme žádat o jejich registraci. Takhle to učinili ze erc^é strany násilně a
z mé strsny nedobrovolně, -=akže jsem si nechal zaprotokolovat protesr, v němž označuji
jejich počínání jako protinřévní... Nakonec
se ti dva pod protokol podepsali jako Hanák
a KadJec a posléze mě pustiJLi. Sel jsem konečně, na schůzku naší redakce. Nijnk ni v
tom nebránili a tak utvrdili mé přesvědčení,
že údajný telefonát byl jen záminkou, aby ni
zabavili obsah aktovky. Chtěli zkrátka mít
naše noviny a vzali si je po pvém způsobu.
Dodatečně jsem přemýšlela co by se asi stalo, kdybych se jim na nábřeží vzepře J. a pokusil se o útěk, Vltava nedaZjeko, aspoň tu
aktovku jsem mohl hodit do vody. Jak by reagovali? Zastřelili by mě jeko toho číšníka,
který jiným z nich odmítl =alít? To přece také v rámci své takřka b e z m ě m é všemocnosti
mohou. Není rozhodující, že tamti byli podnapilí a že služební zbraně sneužili, kdežto
tihle by konali jen svou hcnební povinnost.
Nedal jsem jim takovou příležitost, protože
jsem neměl co skrývat, ale ani ten číšník se
nemusel vzpírat a mohl zůstat živý. Oba jsme
se přesvědčili o všemocnosrti některých složek
mpcenského aparátu. Číšník J. S. za cenu smrti, čímž byli dva z těch bezejmenných před
Vyôším vojenským soudem v Příbrami zbaveni
své anonymity a potrestáni:- Já zůstal naživu
a tak Hanák s Kadlecem mohsu ze své nedotknutelnosti těžit dál.
Jiří Ruml

DOSTANE CHARTA 77 VÍZU M DO MOSKVY?
Konferenci o bezpečnosti a
spolupráci v Evropě ve Vídni
je adresován dopis mluvčích
Charty 77 z 25. září 1987. 0cenují v něm jednání tohot9
důležitého mezinárodního fora
i to, jak zevrubně se zabývá
záležitostmi lidských práv.
Vyslovují svůj vděk těm z
účastníků konference, kteří
se při jednání o humanitárních otázkách zabývali také
podněty a informacemi vycházejícími z nevládních kruhů,
občanských sdružení a iniciativ, mezi jiným též od signatářů Charty 77. S uspokojením
se v dopioe do Vídně konstatuje, že k jednání o otázkách
lidských práv zaujaly otevřenější a v zásadě kladné stanovisko i některé delegace,

které v minulosti nebyly
ochotny na toto téma jednat...
"Se zájmom jsme přijali zprávu o návrhu sovětské delegace
nq uspořádání mezinárodního
fora k humanitárním otázkám
v Moskvě," píše se v dopise.
"Považovali bychom takové fórum za pokrok, ale jen pod
podmínkou, že by se ho
zúčastnily kromě vládních delegací též inatituce, organizace. sdružení a občanské
iniciativy, které se již delší dobu těmito záležitostmi
zaobírají. Helsinský proces
by se tak stále více stával
věcí národů, prostých lidí,
občanů, kteří k němu mohou
přinášet nové tvůrčí podněty.'
V této souvislosti považuje Charta 77 za prospěšné

podpořit arcahu sovětských neoficiálních. sdružení a nezávislých skaoin působících v
oblasti ličškýcn práv, problémů evropirké bezpečnosti a
vzájemné dC-rěry mezi státy,
uspořádat rwoficiální setkání
v Moskvě je-5tě před zahájením
mezinárodni humanitární konference. "¿"sme přesvědčeni,
Že by to odpovídalo Závěrečnému aktu = Helsink, který
uznává práv-3 každého jedince
»znát svá rráva a povinnosti
v této oblaati a postupovat
podle nich", jakož i výslednému dokumentu z Madridu, v
němž se hotaři o úloze, náležející prár-a 7 otázkách tohoto druhu nejenom vládám, ale
i instituctm, organizacím a
jednotlivý?! osobám."
oŠ
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ZAČÁTEK POKUSU-POKUS O ZAČÁTEK
Začátek pokusu, o němž je řeč, je dnes už
víceméně znám: dopis poslancům z 18. září /x/
podepsaný padesáti Československými občany,
včetně dr. Anny Masarykově a Herberty Masarykově, který vyzývá k iniciativě při procesu
demokratizačních přeměn v naší zemi. Tento
pokus o začátek charakterizuje určitá zvláštnost.
Dopis poslancům není adresován Federálnímu
shromáždění jako celku, nýbrž každěmu poslanci jednotlivě. Výrazně tím naznačuje, že při
ooučaeném tíživém stavu naší společnosti nolze dosáhnout změn k lepšímu jinak než setřesením krunýře anonymních usnesení ujednaných
v podstatě anonymními orgány, složenými z lidí, kteří jsou pro veřejnost už zcela anonymní.
Je to svým způsobem u nás nově a signatáři
dopisu poslancům si nedělají iluze, Že se
občansky postoj v řadách tak vysokých orgánů
zrodí ze dne na den a sám od sebe. Je k tomu
zapotřebí vůle alespoň Části veřejnosti, její
vyjádření by mělo být rozhodné, ale ani ono
nesmí zůstat anonymní.
Nemá smysl zastírat, že je v tom potíž. My,
veřejnost, chápeme velmi dobře, že oni "nahoře* by ted měli jednat každý sám ta sebe a v
zájmu celku, ale po tom věem, co jsme v tomto
státě prožili a Čeho jsme byli - nic naplat
- takě součástí, se tecl mnohým z anonymity
příliS nechce. A z dobrých důvodů: mají ze
zaujetí občanského postoje větší či menší,
oprávněnější či měně oprávněný strach. Jiní
si zase myslí, že na nich nezáleží.

návrat

člověk ai odstojí fronty,
zaplatí nesmyslné množství
poplatků, koupí 45 marek od
Národní banky za "Černý kurs"
12,50 Kčs a vydá se do světa.
Poněvadž si myslí, že by nemohl žít bez Karlova mostu a
především bez podhoubí přátel
téže víry a téhož osudu, vrátí se po Čtrnácti dnech zpátky.
Tak jsem zase doma. A najednou vidím všechno docela
¡jinak. Najednou mě zlobí Šedivé oprýskané domy, výkopy,
v nichž nikdo nepracuje, kaluže ve výmolech. Najednou si
uvědomím, že v zelenině prodávají jen nahnilé kedlubny a
zelí, rajčata v červenci za
patnáct korun za kilo, broskve za třicet plus fronta. Najednou vidím, Že nic nefunguje: vlaky mojí zpoždění, autobuey nejezdí podle jízdního
řádu /stejně ho někdo roztrhal/, výtahy stávkují, teplé voda neteče a nepoteče celé léto. V opravnách a prodejnách, pokud jsou vůbec
otevřeny, neberou telefony
- kam by, paní, přišli? Nakoupit ve frontách, najíst
se v restauraci je zkouška
nervů. Lidi na sebe štěkají,
prodavačky už dávno zapomněly
na úsměv a cestující, kteří
se rvou do přeplněných dopravních prostředků, na ohleduplnost. Obtížnost života
ve světě, jenž si do štítu
vepsal heslo "vše pro člověka
a jeho blaho", je očividná.

A tak tedy pokus o začátek není lehký a
určitě nebude jednorázový. Signatáři dopisu
- a jiatě nejen oni - však mají upřímnou snahu o pozvolné nalézání -vlastní tváře, schopnosti domlouvat se a jarlnat spolu s druhými,
formulovat vlastní a společné zájmy, stát za
nimi a proaazovat je. I když je tento pokus
o národní politiku v samých začátcích, nejsou
to začátky bezvýznamnér ed.
v/
_ Dopis poslancům z 18- xáří 1987 označuje
jako viníka současného »«utěšeného stavu československé společnosti dosavadní nedemokratický systém vládnutí; sa předpoklad pozitivních změn pak obnoveni důvěry mezi obyvatelstvem a vedením státu rua základě postupných
a promyšlených personálních změn ve vrcholných orgánech. Pro zahíijení procesu společenské přestavby v demokratickém duchu požaduje:
1. Zrušit dosavadní kótfcrové řízení a posuzování v podnicích i při přijímání na školy.
2. Vytvořit novou, objeartivní a pravdivou informační soustavu. 3. Demokratizovat Národní
frontu s možností zakládat nové organizace a
spolky* 4. Vypracovat program pro ozdravění
Životních podmínek v Prmze jako model pro
ostatní města a oblasti republiky. 5. Amneetovat politické vězně a začlenit perzekvovaná politické odpůrce da občanského života.
K celé věci ještš poslední zpráva:
Kancelář předsedy vlády SSR písemně potvrdila, že poslanec Peter Colotka vzal tento
podnět na vědomí.

zato na každém kroku nabízejí
drobné nadlepšení usnadňující
Život. A jsou to i takové záležitosti, kde by socialismus
měl být na forhontě... Invalidé mají pohodlné, automatizované vozíky, jezdí si po
výletech, mají všude přednost. jsou obklopeni vlídnýš
zacházením. Důchodci - bez
ohledu na výši důchodu^- mají
svůj seniorenpss, umožňující
jim jezdit se alevou v do-

Ve vlacích se střídají houfy mladý-zh v džínách i šortkách, s ruksaky a tornami.
Táhnou K"rropou - s jednoduchou průcazkou, bez doložek,
eelních prohlášení, víz.
Chlapci i děvčata, osmnáctiletí i pětadvacetiletí, studenti i dělníci. Jsou z různých zeal, ale všichni se
spolu daxoluví v několika jazycích. Tědí taky - nebo jim
kamarádi rádi poradí - rjak se
nejlevn&ji dostat do Brindisi, jake slevy využít v 6ecku
Či Turecku, kde hledat levné
ubytováni, případně příležitost mecJího výdělku. Vyznají
se ve ev^tě a dovedou si poradit. Hovořit s nimi je zajímavé, každý sype z rukávu
své zážitky z cest - nikdo z
nich ee však nechlubí, jak se
tuhle opil a co všechno vyváděl, číži se u nás doma trumfují jejich vrstevníci. Ne.jsou ni^ak zvlášt vzdělaní,
ani zvlAil pohledni, ani
zvlášl dobře vychovaní: jsou
však odvážní, odolní, schopni
a mají přátele po celé zeměkouli.

Jaký handicap si proti nim
nesou dc života naši mladí,
kteří mají v nejlepším přípapravních prostředcích celé
dě možnost vyjet za drahé pezápadní Evropy i chodit na
níze za hranice s CKM! Nikde
kulturní podniky za polovinu. se nedomluví - ve škole je naKoho by to nemrzelo! Vždyt
• učili chatrně rusky. Jsou netohle by si každý přál mít
samostatní - zvykli si, Že je
domal
všude nftkdo vodí za ručičku.
Ale když tak přesívám
j Budou jednou schopni udržet
všechny ty výhody, zůstane na krok s xladou generací západdně něco jiného. Nejsou to
ní Evropy? Budou schopni být
ani výprodeje za babku /tamní jí rovnocennými partnery? A
babku/, ani elektronické pří- budou vxĽsec něco platní saNapadne vás to všechno prá- stroje - uchvacují mě možnos- motnému socialiemu v té tolivě po návratu z ciziny, kde
ti mladých lidí podívat se do krát omílané soutěži s kapise takovým heslem neohánějí,
světa.
talismem?
ULA
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UhrobuTGM

ještě zažila ty slavné národní poutě do Lén. "Kdepak ted,"
říká nostalgicky, "ted přijde
pár lidí..." - I letos je tomu tok.
Nakonec se nás u hrobu s
nízkým dřevěným plůtkem, v
němž spočívají kromě T. G.
Masaryka také jeho žena Charlotta a syn Jan, sešlo na malé vzpomínkové slavnosti asi

skupin a že se všichni mohou
ve svém státě cítit doma. Ale
dnes to musí být naším úkolem
a cílem, nechceme-li se všichni vystavovat novým nebezpečím v budoucnosti, národním i
celoevropským..." Pak se věřící pomodlili Otče náš, společně jsme zazpívali Masarykovu oblíbenou Ach, synku,
synku a nakonec Kde dompv můj.

Třináctého září 1937 připadlo no pondělí, celý den
byl ponurý, a před branou
lánského zámku stáli lidé o
dívali oe k místům, kde vedl
svůj poslední a tentokrát
marný životní zápas T. G. Masaryk. Příští den ráno ve
3 hodiny 29 minut vydechl ve
své ložnici v druhém patře
zámecké kopule naposled. Na
dobu Šesti dnů se celá země
zahalila do 3mutku: nehrála
divadla ani kina, rozhlas vysílal jen smuteční program a
zprávy, na budovách vlály
černé prapory. Odešel "ne
pouze první, ale také nejkrásnější muž republiky," jak
napsal v nekrologu Lidových
novin Edvard Valenta. Noviny
vycházely ve smuteční úpravě
a s titulky "Žije - žije nikdy nebude sám I" - "Jeho
místo je po boku Českých králů" - "Ne všichni jsou mrtví,
kdo zemřeli" - "Presidente
osvoboditeli, odkazu, který
jste vložil do naSich rukou,
věrni zůstaneme I" Na fotografiích z trasy pohřebního průvodu jsou vidět hluboce zarmoucené tváře mužů, žen a
r .—
dětí... Ještě dvakrát do zaSe sestrami Herbertou a Annou Masarykovými se zdraví Vlasta
čátku války a pak několikrát
Chromostová.
po roce 1945 se památce TGM
v Lánech poklonily zástupy.
Návštěva Masarykova lánského
dvě stě. Začala v jedenáct a
Přítomny byly také prezidenT
hrobu měla charakter národní
trvala třicet minut... Svým
tovy vnučky - jii sedmdesátipouti: trvala několik dnů,
nezměněným krásným hlasem ji
leté dámy Herberta a Anna Mavypravovaly se na ni z růzzahájila Vlasta Chraraostová
sarykovy. Starší z obou oesných konců státu celé rodiny
i s dětmi, byly to tisíce li- recitací známých Seifertových ter jménem rodiny poděkovala
veršů
"To
kalné
ráno,
to
si
Chartě 77 i všem zúčastněným
dí. Posilovala národní soupamatuj, mé dítě". Ladislav
za důstojnou vzpomínku "na
držnost, vědomí společných
Hejdánek
se
ve
svém
projevu
dědečka".
dějin a společného osudu.
zeptal "proč jsme nebrali
Na prostě upravený hrob Maútok na Masarykovu památku a
sarykovy rodiny byly položeny
zejména
na
jeho
dílo
jako
Třináctého září 1987 je nekytice se stuhami "Charta 77
děle, od dopoledního vlaku ze útok na sebe, na samy kořeny
- Nezapomeneme" e "Cs. sonašeho života?...Chtěli jsme
Stochova nás jde v letním
vzdát hold Masarykově památce ciální demokracie - Nezávislí
slunci k Lánům asi patnáct;
skoro všichni ee známe. V pů- - a nyní před ním etojíme ja- socialisté - Věrrii zůstáváme".
ko spoluviníci na tom všem... Ty stuhy do příštího dne něli cesty se dávám do řeči se
Olga Sulcové
V minulosti ee nám nepodařilo kdo uřezal.
starou paní, která jde tské
o 0 o
tím směrem. Obhlédla mé měst- ukázat, že v jednom státě mohou spolu pokojně Žít různé
ské oblečení, všimla si, že
Téhož dne v poledne ee no
národnosti, že spolu mohou
nespěchám. "Taky jdete na
lánském hřbitově sešla další
žít katolíci i protestanti i
hřbitov?," ptá se a vzápětí
skupina přátel z různých míst
dodává: "Já sem takhle jezdím bezvěrci. že je možné spolurepubliky. Promiavil JUDr.
žití i různých sociálních
každý rok." Jako mladá dívka
Dušan Slávik z Erna /v letech
1945-1946 působil jako poslanec reprezentující slovenskou
mládež/. Stručně vyložil Masarykovo heslo "Ježíš, ne
Caesar", pode tatu Masarykova
mravního numanismu závazného
pro každodenní život. V témfce
duchu charakterizoval Masarykovu sociálnoot, jeho vztah k
socialismu a myälenku, že vývoj spěje doleva. Jan Simsa,
evangelický foriř z Brna, referoval o slnvnceti, které se
konola o jedenácté hodině.
Brněnský historik PhDr. Jaroslav Mezník poděkoval všem,
kdo šli a přišli za Masarykem
a vyzval shromážděné, aby zazpívali hymny. Ľr. Slávik
promluvil na jeho žádost i
slovensky, aby tak připomněl,
Že Masaryk se sém cítil moravským Slovákea a co znamenal a znamená pro demokraticky smýšlející Slováky.
brn
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SPOLEČNOST
A ÚSTAV TGM
:/Ve evé řeči v Lánech
13. září tohoto roku jai vyalovil výzvu, aby byla ustavena Společnoat T. Q.^Masaryka a aby byl obnoven Ostav
TGM. Bylo v té věci již něco
podniknuto?/:
Ladislav Hejdónek: To, co
jsem - nejen za aebe - řekl
v Lánech, je třeba chápat
jako volání po obnovení práce
obou těchto institucí. Příležitost půl8toletého výročí od
Masarykovy smrti ai žádala
tento požadavek formulovat,
aby mohl být alespoň registrován. Okamžitá formální žádost, podaná úřadům, by v
současné situaci musela zůstat pouhým gestem, i kdyby
byla míněna z naší strany
zcela vážně.
:/Znamená to, že v nejbliŽfií době nebude podniknuto
nic?/:
LH: Jak to mohu vědět? Pole
možných iniciativ je přece
široké. Pokud jde o mne, pokouším se vidět věci v širším
kontextu. Kdybychom chtěli
pořídit soupis jen kulturních
desiderat, byla by z toho
kniha. Které body by v ní měly nárok na prioritu? Stojíme
v těžké společenské krizi, na
kterou strana a vláda podává
"lék" v podobě národní diskuse o státním podniku, o družstvech apod. Máme se snad
přizpůsobit klimatu a najít
si "lék" jiný, snad lepfií,
ale podobně partikulární? To
by v dané chvíli znamenalo
jen pomáhat odvádět pozornost
od hlavních problémů. Obnovení Společnosti TGM je dnes
zatím velmi nepravděpodobné,
ale i kdyby bylo úředně umožněno, nemohla by společnost
sama o sobě plnit svou funkci, protože by se okamžitě
změnila v bojiště zájmů, která jsou jejímu poslání cizí.
:/Co tedy považuješ za
hlavní a přednostní úkoly
dneška?/:
LH: Wq prvním místě po mém

28.řijen svátečně
Je to už víc než deset let,
co Federální shromáždění ČSSR
odhlaaovalo zrušení atátního
svátku - vlastně trojsvátku:
výročí vyhlášení samostatnosti, znárodnění a schválení
zákona o československé federaci. Všechny tyto významné
události v životě našeho státu připadají na jeden den, na
28. října, ale stejně to tomu
dni nebylo nic platné: už jedenáctý rok je všední a pracovní. Co si asi ti "zástupci
lidu" mysleli, když zvedli v
parlamentu ruku pro vygumování dalšího místa z paměti
svých národních dějin? Mys-

soudu stojí pokus o vytvoření
a upevnění veřejné, ale nezóvialé, tj. volné tribuny, kde
by takové hlavní úkoly dneška
mohly být formulovány a kde
by ae o nich mohlo diskutovat. K tomu ae však současné
politické vedení nezdá zatím
být nakloněno. Objektivní

a zvířat, ale zatím se - alespoň u nás - stále barbarsky
chováme vůči statkům kulturním. Gorbačcv mluvil o "domě
kultury" a ca to bychom mohli
i u nás navázat. Staří Rekové
nazývali svět, kde platila
jejich kultura. ODCÚMENE. Za
jednu z nejsákladnějších potřeb považuji probuzení a neustálé posilování této evropské ekumenično8ti v nejširŠích vrstvách našich občanů.
Je třeba přiznat všem tradicím právo na to, aby byly
ěstovóny bex vzájemné nevraivosti a bex pokusů o úřední
reglementaci. Naši Českou pobočku "domu evropské kultury"
obsadila jedna skupina, která
se chová arogantně a majetnicky vůči starým institucím
jako jsou vysoké a ostatní
školy, vědecké apolečnosti a
akademie, exánky umění atd.
atd. Proti tomu je třeba znovu a znovu připomínat, že z
domu evropské kultury nemá
nikdo právo druhé vykazovat.
Před dvaceti, lety jsme připravovali ustavení takového
nnutí pro pěstování ekumenických vztahů a ekumenické spolupráce v otlssti kulturní,
myšlenkové a duchovní orientace. Zdá se mi, že se k tomuto projektu musíme vrátit
znovu. A vracet se k novým
pokusům o realizaci, dokud
ae to konečsě nepodaří.

r

L. Hejdánek hovoří v Lánech

podmínky jsou u nás v tom
směru daleko příznivější než
třeba v Sovětském svazu, zatímco subjektivní připravenost Gorbačovova vedení je
nesrovnatelně větší než u
nás. Přesto, anebo právě proto se o to musíme znovu a
znovu pokoušet.
:/A jak se o to chceš pokoušet osobně ty?/:
LH: Ve světě a hlavně v Evropě ae šíří přesvědčení, že
musíme být při vší vědě a
technice ohleduplnější k přírodě. bez níž bychom nemohli
existovat. Pokoušíme se chránit vymírající druhy rostlin

lím. že polští nebo maáarští
poslanci by něco takového
jednomyslně neučinili: svou
národní svébytnost opatrují
s mnohem větší obezřetností,
jakkoliv byla a je okleštěná.
I my jsme o své tradice více dbávali... Na Ostravsku,
vzpomínám ai, atavěly po druhé válce hornické Ženy do
oken svých bytů zarámované
portréty obou prezidentů, t
kladly k nim kytky a trikolory, zapalovaly u nich svíčky.
Do tmy kolonií zářila vyzdobená okna, i dítě cítilo, že
ten den není jako ty ostatní,
že je jiný, důležitý a Že je
ho třeba mít ve vážnosti...
Jeden z mých přátel vzpomíná,
jak několik dní před. 28. říjnem v devětatřicátém, v prv-

:/Připomeňme si, že Jan
Patočka navrhoval obnovení
Masarykova ústavu už v roce
1968. V neho návrhu, který pe
písemně dochován, je mimo jiné také uvedeno, kde se lze
dnes shledat se zbytky knihovny bývalého Massrykova
ústavu, která čítala kolem
230 až 240 tisícv8Yazků. Patočka též upozorňuje, že o
likvidaci ústavu - to bylo v
roce 1954 - nebyl vydán žádný
úřední akt, takže vlastně
právně nepřestal existovat. V
každém případě potenciální
obnovovatelé Ústavu TGM budou
mít v Patočkově návrhu velice
důležitý podklad pro formulaci evého stanoviska. - Takže,
děkujeme za rozhovor./:
Rozmlouval Radim Palouš

ním roce vélky a protektorátu, připomněl v hodině Češtiny na plzeňské reálce třídní
profesor kvartánům, že brzy
bude státní svátek, aby přišli ve svátečním. Toho dne
studenti postavili na chodbě
hlídku - kdyby šel někdo nepatřičný - a profesor pak celou hodinu četl z Čapkových
Hovorů s TGM před mládenci
oblečenými do obleků s kravatami a dívkami ve slavnostních šatech s bílými límečky.
Příští rok se bude psát s
osmičkou na konci - uplyne
sedmdesát let od chvíle, kdy
vznikla Československá republika. Ideální příležitost,
aby Federální shromáždění
vrátilo 28. říjnu význam,
jenž mu náleží.
oš
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Společnost přátel USA
Letos na jaře se no Morové
zrodilo mySlenka založit společnost přátel USA - zkráceně
SPUSA. Vznikly přípravné výbory, byly vypracovány stanovy, ministerstvu vnitro ČSR,
ústřednímu výboru Národní
fronty ČSR o velvyslanectví
Spojených států omerických v
Praze zosláno žádost o registraci.
"Se Spojeními státy americkými o jeho lidem nás pojí
důležité prožitky a duchovní
statky. Nezapomínáme, že to
bylo v Americe, kde bylo poprvé formulováno nezcizitelná
právo koždého člena lidské
rodiny, že to byl americký
prezidenty který definoval
demokracii jako samosprávu
občanů," říká se v úvodu stanov SPUSA. "Byly to Spojené
státy, jež se v 19. i ve 20.
století staly útočištěm desetitisíců našich rodáků - Čechů i Slováků, kteří opustili
nebo byli nuceni opuatit svůj
evropský domov. Byly to Spojené státy, které v osobě
prezidenta ffilsona významně
přispěly ke vzniku ssmostatné
Československé republiky. NeIzo zopomenout, že to byli i
vojáci Spojených států, kteří
se přímo zúčastnili osvobození no5í republiky." V programové části prohlášení je pak
mimo jiné řečeno, že SPUSA
chce podle svých nejlepších
možností sbližovat oba politické systémy a všestranně
rozvíjet vztahy mezi národy
ČSSR o USA. K tomu by měly
kromě jiného napomoci výměnné
turistické zájezdy amerických
a československých občanů,
nejrůznější společná setkání,
jazykové kursy, nově vytvořený časopis, spolupráce mezi
americkými a československými
městy atd.
Ministerstvo vnitra ČSR ve
svém rozhodnutí ze dne•
19. června 1987 organizační
řád společnosti přátel USA v
české eocialistické republice
neschvaluje a jakoukoliv dalSí činnost přípravných výborů
označuje zo nepřípustnou. Ve
zdůvodnění svého rozhodnutí
se kromě jiného odvolává na
to, že v CSR již působí dobrovolné sdružení Československá společnost pro mezinárodní styky, a že od dubna
t. r. vyvíjí v ČSSR činnost
Mezinárodní sdružení pro sociální turistiku a volný Čas
pracujících, "takže oni tato
oblast nevyžaduje novou organizační formu". Proti tomuto rozhodnutí podsli zástupce
přípravných výborů a právní
zástupce SPUSA rozklad, v
němž kromě jiného poukázali
na to, že v ČSSR nerušeně působí Svaz československo-sovětského přátelství, na jehož činnost by se mohly vztahovat všechny námitky, uvedené v rozhodnutí ministerstva
vnitra ČSR proti založení
společnosti přátel USA. Rozvi n.l byl. portén 26. ěorrnn,

ale ačkoliv zákon o správním
řízení stanoví v § 49 odst. 2
jako nejdelSí lhůtu pro rozhodnutí 60 dnů, v tomto případě do 29. srpna žádné rozhodnutí nedošlo.
Zato došlo k něčemu docela
ninému... V úterý 13. října
informovaly noviny, Že byl
předešlého dne ustaven Severoamerický výbor Čs. společnosti pro mezinárodní styky.
Jeho předsedou je ředitel
Institutu klinické a experimentální medicíny • Praze
rof. MUDr. V. KoČandrle,
rSc. - A to je vlastně ta
úřední odpověď. Jakkoliv však
je v ní výmluvně vyjádřeno,
že přátelské mezinárodní styky s USA a také s Kanadou mají být nadále rozvíjeny pouze
ohora, zaslali Členové přípravných výborů SPUSA 15. října předsedovi nově vzniklého
výboru dopis, v němž ustavení
výboru pro Spojené státy a
Kanadu vítají a oceňují též
skutečnost, že v jeho Čele
stojí významná vědecká osobnost. Zároveň prof. Kočandrleho informují o své iniciativě, jejímž výsledkem bylo
založení nezávislé Společnosti přátel USA již v deseti
městech a městysech ČSR, i o
svých potížích s úřední registrací. Píší ve svém dopise
mimo jiné:
"Věříme, že ministerstvo
vnitra ČSR potvrdí registraci
Společnosti přátel USA a že
umožní její Činnost. Chceme
ee zaměřovat předevóím no
rozvíjení osobních vztahů mezi obyvoteli Českoeloveneka a
Spojených států amerických.
Zřízením zájmových sekcí chce
naše společnost umožnit vôem
občanům bez rozdílu seznamovat ee pravdivě ee životem
lidí v USA a v ČSSR. Máme za
to, že případná naôe spolupráce na základě rovnoprávných psrtner8kých vztahů bude
ku prospěchu všem."
oš

B

USA v Čs.televizi
Název nodávno odvysílaného
pětidílného seriálu Če. televize Amerika známá o neznámá
mnoho sliboval. Ale kdo si
představoval, že autor /DuSan
Rovenský, působící několik
let jako dopisovatel v USA/
vytvoří dokument o Životě
dneSních Spojených etátů,
který by pomohl porozumět bohatě strukturované a nejednoznačné skutečnosti této země,
byl trpce zklamán. Obrazový
materiál seriálu byl převzat
z filmů nic netušících amerických televizních společností a účelově použit co
ilustrace obvyklých propagandistických a povrchních frází, nepoživatelných i po
stránce formální - v zdlouhavém a nudném komentáři, při
němž se autor v dlouhých
sekvencích na obrazovce tvářil, jako by to všechno právě
v bolestech tvořil. Když divák zhlédl takové dílo, jaké
mu D. Rovenaký spolu P I.

Hrabcem a režisérem M. Chlupáčem předložili, mohl ee jen
ptát, jek je možné. Že Spojené státy vůbec ještě existují
a nedto prosperují. Takhle
divtíca podceňovat by nemělo
ani. televize,- i když ví, že
se « m ů ž e bránit.
Jsk

Přibili ruku mi
v Ostravě...
•..v Těšíně v srdce mne
bodli., z Lipiny octu mi podali piti," psáno o tortuře po
severomoravsku v básni Petro
Benruče. Dneska jsme na tom
líp T i tak si však Ostravsko
a v-ibec Severomoravský kraj
svou osobitou drsnost zdá se
uctavává. Ostrava zkrátka není Praha. Když před časem
předvolala ostravská služebna
Státní bezpečnosti jednu
zdajší eignatářku Charty 77 k
výslechuř na rozloučenou jí
ta« řekli: "Tady to, paní,
nebude nikdy jako v Praze, my
si tu čisté ovzduôí bez rozvrmrečů vždycky dokážeme udržetI" V téže době ideologický tajemník KV KSC v
Ostravě ve své řeči ke^studeirtúm Vysoké školy bánské
utrousil, že "tady u náa žádné go^bačovština nikdy nebude.- Úměrně této "hard line"
se pak na Ostravsku těší neposlušné ovečky zvláši vybranému zájmu...
Třeba takové "akce železo",
která spočívá v nuceném odchodu všech obyvatel bytu nebo domu, aby příslušní technici mohli pohodlně namontovat příslušná naslouchátka,
popřípadě nerušeně prohledat
prázdný byt: během posledních
nScolika měsíců se jenom v
dcnrku Rradílkových v Lipníku
nad Bečvou opakovala dvakrát.
Jednou, když ing. Hradílek
spelu s několika dalěími Severomoraváky vyzvali Q. Husáka k podání demise, podruhé,
když proskočila zvěst, že
Hr»dílkovi budou měnit tapety. K poruSování listovního
tajemství dochází jistě leckde, pouze v Severomoravském
kr*ji se tím však sebevědomě
pcchlubí i ve Bvém deníku,
jiifco v případě onoho Opsvano,
jeňož dopis Helmutu Konlovi
da Bonnu zachytila porucha na
třídičce dopioů /ausgerechnetl/. Byl pdsouzen k podmíněnému vězeňskému trestu a k
zabavení poacího stroje - potrestání v našem kroji zvláíH
oblíbenému: eám jsem už při- •
šel o Seat strojů...
Jaký div, že si chce u nás
irálokdo pálit ruce - signatáři Charty 77 v celém Severoneravském kraji se dají spočítat na prstech obou rukou,
v třistatisícové Ostravě jsou
jen čtyři. Přitom je právě v
Severomoravském kraji ožehavých problémů vyžadujících
nejširší účast občanů víc než
éest. Psát dneeka Petr Bezruč,
a-i by uzavřel: "Bože, kdyby
v-ytal tok Ondráš, Bože, to by
bylo práce!"
Jaromír Šavrda
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Neňvyšší soud SSR'skončil Jl. erpna trestní stíhání Stanislava Babinského
a dalších doviti pachatelů. Babinskému "zpřísnil
trest odnětí svobody ve
v^mfiře 14 a půl roku tím,
že jej k výkonu tohoto
trestu zaradil do III. nápravně výchovné skupiny".

na honech neoprávněně spotřeboval /část poukázek
rozdal/ benzin za 263 000
Kčs atd. Bývalý předseda
MNV v Dolném Kubíně J. Murina dostal od Babinského
obraz národního umělce,
modřínové řezivo, loveckou
pušku atd., nejméně za
73 000 Kčs. Bývalý vedoucí

Od počátku roku 1987 - konkrétně
od projevu Michaila Oorbačova na
lednovém zasedání ÚV KSSS - se i v
Československu spustila široká kampaň za přestavbu, přičemž je však
akoentována pouze tzv. přestavba,
hospodářského mechanismu, aniž by
se uvažovalo o konkrétních reformních opatřeaích například volebního
systému, práva spolčovacího a shromaždovacího, svobody projevu a vytajemník OV KSS P. Kyman
dostal pět obrazů, etereo- znání, školství, vědy, kultury apod.
Za této situace se poprvé od roku
rádio, mrazničku a další
1968 předkládají k veřejné /nadále
předměty nejméně za
ovšem shora bedlivě regulované/ dis44 000 Kčs. Tajemník a
předseda získali dohromady kusi návrhy nových zákonných osnov
0 státním podniku, o zemědělském
věci za 117 000 Kčs..Jen
rozdaný nábytek a obrazy
a o nezemědělském družstevnictví: '
měly hodnotu přes
na veřejnoet pronikly i oficiální ;
467 000 Kčs...
zprávy o zahájení prací na nové
ústavě, na xákoně o individuálním
Podle Rudého práva dvanáct osob na požádání vypodnikání, na zákoně o nové právní
šetřovatele obrazy vrátiúpravě bydlení, na novém zákonodárlo, i když někteří nejdří- ství trestala, civilním i důchodove tvrdili, že žádné nevém. Tak široký rozsah legislativdostali.«. Jistě to nejsou ních změn by mohl naavědčovat záměanonymní osoby, mají avá
ru realizovat i hlubokou přestavbu
jména, adresy, funkce. Ja- celého právního systému. Míru a
ko těch 18 "příjemců" zarozsah takových záměrů lze zatím
kázkového stylového nábyt- hodnotit toliko z již publikovaných
ku. Nebo snad stačí vrátit zákonných předloh. Ani sebepodrobobraz, dodatečně zaplatit
nější č etba a snaha interpretovat
či doplatit nábytek a mít
z jejich textu úsilí o pozitivní
zase ruce čisté?!
řešení upravovaných vztahů však neVe slušném státě se v
vedou k přesvědčení, že připravovapodobných případech vzdáná legislativní změny by představovají svých funkcí poradci, valy skutečně nové, progresivní záposlanci i ministři. Nebot konodárství.
vědí, že před veřejností
Zato jsme svědky jiného jevu: byztratili svůj mravní krela zveřejněna celá řada požadavků z
dit. Ovšem: nejdříve to
"dělnických řad" na zvýraznění vena ně musí někdo říct! Kdo doucí úlohy KSČ a její další rozto udělá u nás?
-rz- pracování v zákonných osnovách...
Dosud víceméně zakrývaný fakt skutečného fundování tzv. vedoucí úlohy KSČ, které bylo o to efektivněji
tisíc obyvatel - plné čty- fungující, oč méně se o něm hovořilo, se má stát integrální součástí
ři promile obyvatelstva.
právního řádu. Až dosud byl princip
Řadíme se v tomto ohledu
na jedno z prvních míst na vedoucí úlohy KSČ vyjádřen pouze v
pasáži ústavy o politickém systému
světě. Asi 10 procent z
tohoto množství jsou přímo CSSR a Národní frontě, to jest ve
sféře v podstatě mimoprávní. Právní
oběti zdejšího politickéúprava postavení politické strany
ho systému, z nichž několik set připadá na podsku- přímo v nor^ě upravující hospodářpinu vězňů "pro přesvědče- ské vztahy je jev naprosto nebývaní". Tyto a další údaje v se lý, neobvyklý a navíc neodůvodněný
dozvídáme zásluhou vězeň1 z hlediska zájmů zákonodárce.
ského sborníku, který je
Když pomineme skutečnost, že zádokumentem č. 48 Charty 77. konné zafixování konkrétně určené
Uspořádali ho P. Uhl a J.
politické síly jako vedoucí /vládGruntorád, první z nich je noucí?/ je zcela neslučitelné s etéž autorem úvodní stati.
lementární zásadou demokratického
Sborník v rozsahu 192
uspořádání společnosti, dostává se
strojopisných stran - prv- sám systém, který se o to snaží, do
ní dokument toho druhu u
situace, za které musí jasně formunás - obsahuje příspěvky
lovat a vymezit konkrétní oprávnění
autorů, kteří poznali poa výkonné pravomoci této vedoucí
měry v československých .
věznicích na vlastní kůži. síly ve všech stupních. Právě toto
konkrétní vymezení v právní úpravě
Jsou jimi E. Kantůrková,
může a v československých podmínO. Veverka, J. Šavrda, E.
kách prakticky musí omezit skutečWolf, V. Havel, L. Marečková, A. Navrátil, V. Ben- nou sílu a pravomoc KSČ, která mohla být dosud interpretována bez
da, J. Litomiský a J.
Wolf. v závěru je připojen "právních omezení", jako síla fakobsáhlý dokument Charty 77 tická, používající právní nástrone
a prostředky prostřednictvím jiných
Č. 16 z roku 1978 s pozákonem povolaných orgánů státní
známkami a přílohou, ktemoci a správy a tudíž bez přímé odrou tvoří málo dostupná
Pravidla vnitřního pořádku povědnosti - ta zůstala na těchto
ve věznici, a konečně bib- orgánech. KSČ tak vystupuje proliografické poznámky o au- střednictvím právních norem poprvé
torech sborníku.
oš na osvětlenou scénu. Sedíme v hledišti a ani nedutáme.
Jurist

Ruka ruku špiní - a také myje
K colému případu so
7. září vrátili velkým
Článkem nazvaným Ruka ruku
ápinilp redaktoři Rudého
ráva a Pravdy. Jejich
ext však jen kolom tohoto
případu rozmnožuje pochybnosti, dofcady, otázky...
Připomeňme zde otázku
zásadní: byl Babinský jedinou "klíčovou osobou"
korupční aféry?
V rozsudku se o Babinskóm konstatuje: "Rozsah
jeho Činnosti takovým způsobem přerostl rámec okresu Dolný Kubín, má své
známé funkcionáře v Praze
i v Bratislavě a prostřednictvím jejich vlivu stále
stoupá neho sebevědomí."
Jaký vliv má soud na mysli, a kteří "známí funkcionáři" pracovali na Babinského sebevědomí?
Podle předsedy senátu
Nejvyššího soudu SSR JUDr.
Stefana Minárika /ČTK - RP
5. 9./ Babinský "rozdal"
!18 osobám nábytek v hodnotě 300 000 Kčs, 25 obrazů
od různých umělců, utratil
! na pohoštění 790 000 Kčs,

?

Dokument o vězení
Trestní politika československého státu je téměř
státním tajemstvím. Dozvídáme se o ní jen útržkovitě, někdy též z vlastní
zkušenosti. Orgány justice
jsou ve své práci vedeny
především politickými motivy a jsou vázány různými
«stranickými usneseními,
která podle okolností dávají přednost té či oné
problematice a doporučují
v té či oné oblasti vyšší
tresty. V zásadě je justiční praxe jako celek od
začátku sedmdesátých let
každým rokem přísnější.
Větnové jsou vykořisťováni
neúměrně namáhavou a zcela
nedostatečně zaplacenou
prací, podmínky Života ve
věznicích ničí zdraví vězněných; nedá se vůbec mluvit o převýchově a resocializaci, vládne tu tvrdý
až nelítostný postih vedoucí k chronicky asociálním postojům odsouzených;
neexistuje kategorie "vězňů pro přesvědčení". Každým okamžikem jaou čtyři naši spoluobčané z tisíce ve vězení. Podle odhadu lze celkový počet
československých vězňů určit na 45 až 48 tjsíc, tedy 292 až 310 vězňů na sto

PŘESTAVBATAKÉV PRÁVNÍM ŘÁDU?
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No okraj diskuse k zákonu o podniku

Kde je opozice?
Jo nesnadné hodnotit diskusi k zákonu o
státním podniku v době, kdy sotva překročila
polovinu vymezené doby a navíc jen na základě
toho, co bylo uveřejněno v tisku /Rudé prévo
a Hospodářské noviny/, který zřejmě působí
jako filtr Širokého spektra názorů.
Zprvu se zdálo, že i diskuse - tok jako
mnohé jiné v přestavbě - bude jenom jakoby.
ZvláStÔ v RP v hned zpočátku dostali slovo ti,
kteří zdůrazňovali nezbytnost výslovného zakotvení tzv. vedoucí role KSČ, zcela v duchu
dosavadní zprofanované praxe preferování
"věrnosti kádrů" před jejich odborností, nekvalifikovaného stranicko-byrokratického komandování a "mobilizování". Z vlastní problematiky se diskutovalo převážně jen o neSkodné
otázce, zda a koho z vedoucích hospodářských
pracovníků v podniku volit; upozorňovalo se
na příliS mnoho odkazů na jiné, dosud neznámé
předpisy s obavami, že i dobré věci v zákoně
se tak nakonec rozplynou; mnozí kladli otázku, zda za současného stavu dodavatelsko-odběratelských vztahů je vůbec možný "úplný
chozrasčot".
Pak ee ale přece jen objevily příspěvky,
které Sly hlouběji. Ing. J. Doležel upozornil
na omezenost pojetí zakladatelské Činnosti
/zakládání nových podniků/, kterou návrh zákona přisuzuje pouze centru a vyřazuje z ní
podniky, a dále na nezbytnost dobrovolnosti
při sdružování podniků /včetně jejich odchodu
z dosavadních, většinou uměle vytvořených
VHJ/. Tady už ee jde ke kořenům reálné demokracie v hospodářství, v níž volba ředitelů
není zdaleka jediným ani hlavním /i když ne
zanedbatelným/ problémem. A navíc jde o krok
dalekosáhlého makroekonomického významu, nebol tolik žádaná změna struktury ekonomiky
přestává být^jen záležitostí "velkých přestaveb" uskutečňovaných z centra /ty dříve realizované, zejména "ocelová koncepce", budou
jeStě dlouho těžce postihovat efektivnost naší ekonomiky/. Aktivním činitelem strukturálních změn se při decentralizované zakladatelské činnooti otává ziskově motivovaná podniková sféra, jejíž investiční činnost je
existenčně spojena s uspokojováním opravdových společenokých potřeb, jok je reprezentuje efektivní spotřebitelská poptávka, a o
podmínkou efektivnosti /vynaložené zdroje se
muoí vrátit z tržeb zo prodané výrobky, vyrobené za pomoci těchto invontic/.
Závažný byl i příspěvek ing. J. Kloko, který
právem upozornil, že staré, dosavadnímu centrálně-přídělovému ekonomickému mechanismu poplatné nástroje centrální regulace podniků
/direktivní jmenovité Úkoly, limity, ale v zásadě i normativy/, které návrh zákona připouští, jej vlastně ohrožují v ssmém základu, nebo i samostatnost, ssmofinancování, zkrátka
"úplný chozroočot", se pak stávají fikcí. Právem proto požadoval "omezit vetup centrálních
orgánů do procesu tvorby podnikových plánů výroby na formu státních objednávek /zokázek/
umísťovaných prostřednictvím konkursního řízení".
Ti, kteří pamatují dřívějóí reformní pokusy,
plně chápou JUDr. ing. R. Kutnára, když varuje
"před polovičatosti a nedůsledností" reformy
chystsné. Právem připomíná krach "souboru opatření". který sliboval dlouhodobou platnost
normativu a v jejím rámci možnost rozdělit
mzdy uspořených pracovních sil mezi zbývající
pracovníky, což pak - jako mnoho podobných
slibů - nebylo dodrženo /mohl ovSem připomenout stejnou zkuSenost z první československé
reformy z roku 1959/. Neméně oprávněné je varování, že nebude-li v naSem hospodářství překonáno "nedostatkovost", zůstane i zákon o
podniku jenom na papíře /Kutnár už ovSem nedodéré, ?<> ť»hr» 1 r.e docílit ;jf»n radikální o
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rychlou makroekonomickou operací, včetně nepopulárních cenových opatření, čehož se ovSem
centrum bojí jak čert kříže/.
Pozoruhodným znakem dosavadního průběhu diskuse je téměř úplná neúčast teoretiků. Výjimkt
zatím tvoři jen prof. Z. Hába se svým hluboce
konzervativním útokem na instituci kmenového
jmění v návr-hu. Právě ona /ne ovSera v deformované podobě, zakotvené ve zveřejněném návrhu,
ale v původním pojetí jeho prvních verzí/ otevírá cestu k hluboce demokratickému a skuteční
ekonomickému /nikoli•technokratickému/ pojetí
podniku.- Na rozdíl od dogmatického chápání oocialistickéfco vlastnictví jako státního vede
k pojetí jii vytvořeného společenského bohatství /jmění/ jako vlastnictví celospolečenského, jehož čáat /kmenové či základní ^jmění/
společnost yvěřuje podnikovým kolektivům za
pevný "poplatek" /daň ze základního jmění/ jako základ a východisko jejich podnikatelské
činnosti. Otevírá tak cestu ke skutečně úplnému chozrasčctu bez přímé, direktivní reglementace podniků z centra, aniž je přitom centrum
zbaveno možnosti hrát význačnou roli při regulaci ekonom-ky v rámci svého rozpočtového omezení, danéhc výnosem daní /zákonná pravidla
hryř zakladatelská Činnost, státní zakázky,
manipulace daňovou soustavou, zejména regulativními důchodovými daněmi atp./.

/Reprodukováno z fotografické publikace Deseti objektivy bez vědomí jejích autorů/

Proč teorie mlčí? Kohorta ideologických
dogmatiků se zřejmě v atmosféře přestavby neodvažuje odhalit své skutečné protireformní
smýSlení. A ti, kteří "vědí" /a je jich dnes
nemálo i ve "strukturách"/, na úspěch přestavby nevěfí a proto raději mlčí. Kdoví, jok
to dopodne s jaké tresty čekají na hříSníky1
Není divu. Stačí sledovat v poslední době více než hojné projevy tajemníka UV KSC M. JakeSe jekoby utěSlivě adresované těm, kteří
mají z přestavby strach: nebojte se, vedoucí
úloha strany "nejenže nebude oslabena, ale
význam a úlcfca stranické orgonizace v podniků
se dále zvýší". Hlavní důraz je zde kladen na
roli centra a^jeho plánování, to vSe jedním
dechem s uj-Sxováním, že úplný chozroočot nelze "chápat jako úplnou somostatnost podniků
nebo tržní mechanismus".
Zdá ee, že měl pravdu jistý vysoce postavený minister-ký úředník, dnes již v důchodovém
věku, který véechny dřívějóí "přestavby" zažil v hospodářských funkcích od podniku až po
ministerstvyT když v kruhu zastánců radikální
reformy, s n a i ž plně oympotizovol, poněkud
ohovívavě glosoval: co chcete, vždyt hlavní
opozice prc~i zákonu o podniku je na nejvySSích místccr...
Economicus
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Kolik jsme dlužni

notlivé pohledávky a závazky nedají zpravidla
vyrovnávat.
Podívéme-li se na celkovou bilanci Československého zahraničního obchodu v poválečných letech, můžeme konatatovat, Že až do roku 1972 převládala v našem zahraničním obchodě aktiva. Za sledovaných 26 let /1946-1972/
pouze 4 roky skončily pasívem. Proto naše poslední veřejně publikovaná bilance zahraničních pohledávek a závazků k 31. proainci 1967
vykazovala zahraniční pohledávky ve výši 31,1
miliardy KČa a závazky v celkové sumě 14 miliard Kčs. To představovalo konečné aktivní
saldo 17,1 miliardy Kčs. Z tohoto aktiva připadalo 11,9 miliardy Kča na socialiatické země, 0,5 miliardy Kčs na vyspělé kapitalistické státy a 4,7 miliardy Kčs na rozvojový svět.
Čili byli jame vůči zahraničí ve věřitelském
postavení a to ve všech hlavních měnových
oblastech.

Koncem srpna letošního roku navštívil Gustáv Husák zemědělskou výstavu Země živitelka
v Českých Budějovicích. Při této příležitosti
přednesl na pracovní poradě a politickými
představiteli kraje po delší době projev, v
němž mj. charakterizoval naši situaci z hlediska zahraničního zadlužení: "Zásluhou politiky, kterou jsme prováděli, patři Československo k zemím, jejichž celková devizová pozice ve volných měnách, když se vezmou závazky a pohledávky, je aktivní. Máme proto v mezinárodních finančních okruzích autoritu a
důvěru." /Podle RP 29. 8. 1987/
V sedmdesátých letech došlo ke zdražení suMám důvodné pochybnosti o hodnověrnosti
rovin a energie, na což ae naše vedení atátu
tohoto tvrzení, nebot naše celkové situace v tvářilo, jaio že nás se netýká. Potřebovalo
oblasti vnějších ekonomických vztahů neni vě- vykazovat kladné výsledky "normalizace" a
ru růžové. Vzhledem k tomu, že jsou údaje i z proto nastal radikélní obrat v zahraničně-obchodní politice. Začalo se bezstarostně vyoblasti běžného zahraničního obchodu tajné,
že se naše zahraničně úvěrová bilance nepubůjČovat a aktiva se rychle změnila v pasíva.
likuje ve statistických ročenkách, jak je to
letech 1972 - 1980 naše zahraničně obchodní
běžné ve všech státech, kde vlády skutečně
odpovídají za svou činnost parlamentu a lidu, bilance končila každoročně pasívem, jež za
může tvrdit kdokoliv cokoliv a nikdo ho nemů- dobu těchto osmi let dosáhlo úctyhodné výše
27,7 miliardy Kča. Zde je jeden z důležitých
že obvinit z klamáni veřejnosti.
faktorůw"stabilizace" našeho hospodářství Chceme-li si o této problematice udělat
jasno sami, nalezneme autentické zprávy o vý- uskutečňovala se na úkor budoucnoati. Tuto
ši našeho zahraničního zadlužení a jeho tíži- tendenci rovněž dokazuje již citovaný přehled
vosti pouze v pramenech zahraničních anebo si z Vienna Institute for Comparative Studies
přibližnou skutečnost můžeme vypočítat nepří- ilustrující naše zadlužení v dolarech:
stouplo ze,160 miliónů dolarů v roce 1971 na
mo z dostupných oficiálních pramenů. To se
3 017 milionů dolarů v roce 1980 - tedy zvýpak problematika, kterou sledujeme, jeví tro- šení
o 2 857 miliónů dolarů.
chu jinak...
Koncem sedmdesátých let se u nás pod memenKoncem roku 1983 přesáhla naše celkové za- tem polské úvěrové krize pro změnu přešlo na
dluženost podle zahraničních pramenů /Vienna politiku ryclilého "oddlužování". Od roku 1981
Instituto for Comparative Studies/ 18 miliard jsme po čtyři roky vykazovali v našem zahradevizových korun. /Čistá zadluženost, to jsou ničním obchodě aktiva, jež dosáhla celkové
nsše celkové závazky minus naše pohledávky v výše 3,7 milierdy Kčs. Tím jsme poněkud naši
dolarech. Jde především o zadluženost u bank zahraniční zadluženost snížili. Ale v roce
a instituci, nikoliv firem. Do této Částky se 1985 jsme opět vykázali přes všechny naše
tudíž nezahrnuje podniková zadluženost, která snahy pasívum ve výši 0,5 miliardy Kčs. Sníse v průběhu doby pohybovala na asi 40 % fi- žení zadluženosti však nebylo dosaženo exnančního zadlužení, a která tak zvyšuje naše
portní ofenzivou, jako spíše omezováním dovocelkové závazky./ Novější údaje dostupné nezu - Často velmi bolestným, z vyspělých kapitali8tických států. Negativní důsledky ve výjsou. Nicméně za následující dva roky Činilo
naše obchodní saldo s vyspělými kapitalistic- robě na sebe nedaly čekat, prohloubilo se
kými státy • 1 760 miliónů Kčs a s rozvojový- technické zaostávání za světem,- nebot nebyly
prostředky na progresivní technologii.
mi zeměmi 7 852 milionů Kčs. I kdyby celé
Přehlédneme-li salda ze zahraničního obchokladné saldo s rozvojovými zeměmi bylo zaplaceno ve volných měnách, nemohla být za tu do- du od roku 1970 do roku 1985, pak vyhlíží sibu zahraniční zadluženost snížena ani o 50 %. tuace v jednotlivých měnových oblastech náTato skutečnost značně zpochybňuje tvrzení o sledovně /údaje jsou v miliónech Kčs franco
naší aktivní pozici ve volných měnách, jakko- hranice/: Celkové saldo zahraničního obchodu
li v jistém smyslu platí slova o tom, že máme činí - 21 316, z toho se socialistickými zedůvěru na mezinárodních finančních trzích: ve měmi je toto saldo - 24 038, s vyspělými kapitalistickými státy - 29 642 a jen s rozvosrovnání s ostatními socialistickými zeměmi
jovými zeměmi + 32 364. Z celkových aktiv ve
jsme dosud spolehlivými dlužníky, Rumunsko a
výši t 17,1 miliardy Kča v roce 1967 jsme tePolsko byly naproti tomu v minulosti nuceny
přešli do hlubokého pasíva. I když část
požádat o odklad splácení půjček, nebol neby- dy
našeho aktivního salda s rozvojovými zeměmi
ly a to dostát svým závazkům.
může být splatna ve volných měnách, převážné
Nespoléhejme se pouze na zahraniční údaje a část našehc vývozu do této oblasti je úvěropodívejme 8e na naši celkovou pozici prována a některé naše pohledávky již pravděpostřednictvím faktů publikovaných v našich
dobně nikdy neuvidíme. Máme již dostatečně
statiatických ročenkách. Přibližný informanegativní zJcuŠenosti z Indonésie, Egypta,
tivní přehled můžeme získat, sledujeme-li bi- Etiopie, Kuiy, Angoly, Vietnamu atd. Odkud
lanci zahraničního obchodu za delší období a
jsme tedy vzali prostředky na vyrovnání naší
srovnáváme-li její vývoj. Údaje za řadu let
bilance ve volných měnách,jak o tom hovořil
0. Husák? Stále obtížnější je naše postavení
nám napovídají, jakým směrem se asi vyvíjí
i ve vztahu k socialistickým státům, kde
úvěrové bilance. Právě bilance zahraničního
obchodu je totiž u všech zemí nejdůležitějším jsme byli do roku 1970 chronickými věřiteli.
I v této otlesti jsme nyní velkými dlužníky,
článkem ekonomických vztahů vůči zahraničí.
Celkový průběh platebních vztahů může být po- zejména ve vztahu k SSSR, kde jen za eedmou
někud modifikován v obou směrech, např. biětiletku činilo naše pasívni obchodní saldo
lancí poskytovaných služeb, zahraničním cestovním ruchem, dopravou, pojišlovnictvím apod, 4 447 milionů Kčs.
Když to tak vezmeme kolem a kolem, bylo
U socialistických zemí je situace o to komzdá se v případě českobudějovického projevu
plikovanější, že vzhledem k nesměnitelnoati
prezidenta Husáka přání otcem myšlenky.
jejich měn se celý platební atyk rozpadá na
Rudolf Zukal
několik měnových oblastí, mezi nimiž se jed-

?
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Propngandisté nám denné
připomínají. jaké máme
Štěstí, že žijeme v reálném socialismu, v tomto
nejlepSím z možných světů.
Konkrétní fakta ovšem hovoř! trochu jinak...
Podíváme-li se například
na ukazatel kojenecké Umrtnosti, který také ilustruje kvalitu péče o matku a dítě, pak zjistíme,
že socialistické země mají
dvakrát až čtyřikrát vyšší
dětskou Úmrtnost než některé vyspělé státy kapitalistické. /Ukazatel kojenecké Úmrtnosti zachycuje počet détí zemřelých do
jednoho roku na tisíc živé
narozených./ Tak v roce
1984 měly z pětadvaceti
zemí vedených v našich

LISTOPAD 1987
Evropě na osmnáctém místě,
následován Bulharskem
/72,3 roku/ a Polskem
/72,0 roky/. Československo pak je na dvaadvacátém
místě /71,6 let/, Jugoslávie a Maďarsko jsou třiadvacáté a čtyřiadvacáté
/71,2/, Rumunsko, Sovětský
svaz a Albánie se svými
70,9 léty ae nacházejí na
pětadvacátém až sedmadvacátém místě. Za nimi je v
Evropě už jen osmadvacáté
Portugalsko se 70,8 roku.
Ve světovém srovnání je
situace jeStš horôí. NDR
je devětadvacátá, Bulharsko jedenatřicáté, Polsko
třiatřicáté, Československo společně e Barbadosem
se dělí o pětatřicáté a
ěeotatřicáté místo. Náele-

KVALÍTA ŽIVOTA V CISLECH
statistikách nejnižěí uka- duje Jugoslávie, Kuvajt,"
zatel kojenecké Úmrtnosti
Madarako, Panama, RumunJaponsko a Švédsko /6/, na sko, Sovětský svaz a Albátřetím místě bylo Finsko
nie. V tomto srovnání jsou
/6,5/f Dánsko na čtvrtém
socialistické země před/7,7/, Francie na sedmém
stiženy státy, které jsou
/8,2/, NSR na jedenáctém
u nás dosud považovány za
/9,6/, USA,včetně černošrozvojové - Kyprem, Řecského obyvatelstva ve Blu- kem, Izraelem, Portorikem,
mech, na patnáctém /ll/,
Hongkongem, Kostarikou,
zatímco československo by- Irskem, Fidži atd.
lo až na osmnáctém místě
Proč se lidé v zemích
/15,3/. Bulharsko 16, Pol- reálného socialismu dožísko 19, Rumunsko 23,4, Ma- vají kratšího věku než ve
ďarsko 24, Jugoslávie 29.
vyspělých kapitalistických
Sovětský svaz kojeneckou
státech? Důvodů najdeme
úmrtnost nepublikuje. Buč- celou řadu: devastované
me přitom objektivní a po- životní prostředí, nezdradotkněme, že kojenecká
vá výživa, alkoholismus,
Úmrtnost se v Českosloven- stresující způsob života a
sku neustále snižuje - v
celkové společenské klima,
roce 1971 činila jeátě
nedostatečná lékařská a
21,69. Snižování dětské
sociální péče... Jen k poÚmrtnosti je však u náo
slednímu bodu uvečme, že
pomalejší než ve vyspělých konkrétně ČSSR je sice v
kapitalistických státech.
počtu obyvatel na 1 lékaře
Nemalou měrou k tomu přina jednom z předních míst
spívá i vysoká zaměstnave světě, avšak práci
nost žen, která v roce
značné části lékařů ztěžu1983 představovala v Čeoje byrokratický aparát,
koalovonnku 43,9 % veškeneUměrná administrnrého ženského obyvatelstva. tivaj pracovníci ve zdraV Nizozemí v témže období
votnictví nejsou zainteredosahovala zaměstnanost
sováni na kvalitní práci,
žen 26,3 %, V Itálii
píky nedostatečnému odmě27,9 %, v Rakousku 32,1 %, ňování je zoufalý nedostave Švýcarsku 32,4 % atd.
tek středního zdravotnicAni Údaje o délce průměr- kého personálu. V roce
1985 pracovalo v našem
ného lidského věku, které
zdravotnictví 326 404
jsou svým způsobem komplexním ukazatelem kvality osob, tj. 4,29 % aktivního
života v dané zemi, nesvěd- obyvatelstva - v Belgii
tento podíl činil 11
ve
čí příliš ve prospěch soMateriální
cialistických zemí. Střed- Švédsku 10,4
ní délka života mužů v Čes- záklsdna československého
socialistického zdravotkoslovensku, která v roce
nictví je v katastrofálním
1960 činila 67,64 roku,
stavu. Máme většinou staré
klesla v roce 1983 na
nemocniční budovy, chybějí
66 ř 87 let a neustále se
lůžka, léky, moderní diasnižuje. U žen v témže
období stoupla ze 73,18 na gnostické přístroje. Například spotřeba lékařské
74,29 let. Podle seriozních prognostických výpoč- elektroniky na 1 obyvatele
činila v roce 1985 ve
tů pro země Evropy se doŠvédsku 17.5 dolaru, ve
žije generace narozená v
Švýcarsku Í4,4 dolaru, v
letech 1980 - 1985 na
NSR 9 dolarů, průměr oIslandě 76,7 let, ve Švýcarsku, Noroku, Nizoz^moku statních evropských zemí
se pohrbuje kolem 5 dola75,9 roku atd. Občan I.'DR
se svými 72,7 léty průměr- rů. V československu je to
pouhých 2,45 dolnrn.
ného
ne nachází v
-k-

KYSELE DESTE
KYSELA SLOVA
...KYSELÁ SKUTEČNOST
Doatol se mi nedávno se zpožděním
do rukou článek Rudého práva z počátku roku nazvaný Kyselé deště,ale
i slova. Jeho autor, zástupce Šéfredaktora Jaroslav Korzár, v něm sebejistě tvrdí: "...emise síry v ČSSR
pocházejí ze dvou třetin ze zahraničních zdrojů, a především ze západní Evropy...Německá spolková republika vysílá na naše Území každý
rok 130 000 tun kysličníku siřičitého, zatímco od nás přejde do západního Německa 58 000 tun téhož
kysličníku."
Nevíme, jaká měření jsou základem
těchto tvrzení... Oficiálně se totiž výzkumem kyselých dešlů v Evropě zabývá mezinárodní program EMEP
- Evropský kooperativní program monitorování a vyhodnocování dálkového znečišťování ovzduôí. Na tomto
programu se podílejí prakticky
váechny evropské státy, včetně socialistických. Československo stejně jako oatatní státy - pravidelně ohlašuje objem svých emisí a
zasílá výsledky měření ze dvou stanic /Svratouch a Chopok/. Výsledky
zpracovávají dvě meteorologická
syntetizující centra, v Moskvě a v
Oslo. Až dosud se věnuje největší
pozornost sloučeninám síry, které
ňsou hlavní příčinou kyselých deôtů. Podle Údajů centra v Oslo z
20. 8. 1986 /RP se opírá o Údaje z
roku 1985/ patří mezi 10 největších evropských znečišťovatelů také
ČSSR. I když co do nbeolutního objemu některé státy produkují více
kysličníku síry než ČSSR, v přepočtu na obyvatele, na plošnou jednotku /km2/ i na finanční jednotku národního produktu jsme vždy na jednom z prvních míst, zpravidla na
druhém místě za NDR. Asi 40 % naäich vlastních emisí zůstává u nás,
60 % exportujeme do ostatních států, zatímco import z těchto států
je nižňí.
V listopadovém čísle čaaopisu
Unweltmagazin z roku 1986, vydávaného v NSR, byla uveřejněna tabulka, z níž vyplývá, že například do
NSR jsme exportovali třikrát více
kysličníku síry, než dosahoval import. Pravda je, že se tak stalo v
roce, kdy převládaly zcela netypicky východní větry, takže například
i z Madarska k nám přicházelo dvakrát více zplodin, než kolik jsme
my exportovali k nim. Na našem Území však převládají západní směry
větrů, jak správně Rudé právo konstatuje. Tím oväem správnost jím
edělovsných faktů končí. Nebot i
tehdy exportujeme do NSR zhruba o
polovinu více spadů, než kolik jich
přichází k nám.
Skutečností zůstává, že ze 17 západoevropských zemí jen ve dvou do31o v posledních letech ke zvýôaní
emisí /ve Španělsku a Portugalsku/.
Ostatní státy emise snížily, některé z nich pronikavě. Tak od roku
1970 do roku 1984 poklesly emise
SO2 v e Švédsku o 71 %, ve Francii
o 52
v Nizozemí o 50
ve Velké
Británii o 42
v Lucembursku o
61 %, v Belgii o 35 X atd. Jen u
nás ííb nitnnce n^lopftí...
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MALÉ VELKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Jedon z vděčných cílů kritiky v oblasti Československé
ekonomiky je neutěšený stav
zemědělské výroby, nedosahující plánovaného růstu ani
kvality svých výrobků, o to
nikoli jen pro vývoz, jak už
jeme na to zvyklí z průmyslu,
ale i pro vnitřní trh, jeho2
měřítka jsou i tak oproti
světovým pokleslá.
S cílem industrializovat
zemědělskou výrobu vznikly
postupně od 50. let mamutí
agrokomplexy spravující tisícihektarové výměry půdy, vyrostly velkokapacitní továrny
na mléko, maso a vejce, byly
ustaveny monstrózní poaniky
zemědělských služeb provádějící Často neefektivní sezónní práce. To vše s logickým
doprovodným efektem: definitivní zrušení vztahu zemědělce k půdě, ke zvířeti, k přírodě vůbec.
Vynaložené miliardy se však
etátu nezačaly vracet a jak
to vypadá, nevrátí so už nikdy. Ze se koncentrace a kooperace v živočišné výrobě
minou účinkem, bylo jasné
krátce po začátku celého procesu. První velkokapacitní
stále pro chov skotu se vůbec
nepodařilo uvést v očekávaný
Život. Jejich provoz se vyčerpával překonáváním obrovských počátečních potíží,
které se ovšem sváděly na nedostatek zkušeností. V té době se už ve světě vědělo, Že
koncentrace živočišné výroby

je krok stranou, chov oe navýnos z hektaru, ale krmiv
vracel k původním, staletími
zas ubude. To ovšem nevadí,
ověřeným praktikám. U nAs by- nebot v daném kraji se sledula ale koncentrace naplánová- je právě ta pšenice. V družna a musela se splnit. Státní stvech chovatelských qe tomu
dotace plynuly podnikůa, kte- naopak. Tady se sleduje maso,
ré plnily alespoň některé
mléko atd. Za této situace
dílčí ukazatele plánu: takomohl v roce 1983 jeden z návou dotaci dostalo například
městků ministra zemědělství
i zařízení pro odchov jalona semináři o chovu skotu na
vic, které sice splnilo plán
střední Uoravě přítomným zooprůměrného denního váhového
technikům sdělit, že "máme u
přírůstku, ovšem za cenu nad- nás na ministerstvu dvě frakměrné mortality, nezvládnuce. Jedna je obilnářská, tu
telné nemocnosti, neschopnos- vede soudruh ministr, a jedna
ti jalovic zabřeznout, takže
je krmivářská, tu vedu já. Je
nebyly použitelné k dalšímu
na vás, soudruzi, kdo z náe
chovu, a především za cenu
dvou vyhraje."
vysokých nákladů na zajištění
Dnes víme, že nevyhrál nitechnického chodu výroby.
kdo, ale boje trvají i nadáKdyž se v plánu sedmé pěti- le. Z okresních zemědělských
letky objevilo heslo o soběspráv vyšla rada nad rady:
stačnosti v obilovinách, eisnížit stavy matečných stád
tuace se ještě více zkomplina minimum. Na základě zpřískovala. Začala válka agronomů něných měřítek užitkovosti
a zootechniků o prostředky a
provádět negativní selekci u
především o půdu. Kde ee pěs- skotu a prasat, zachovat mitovalo obilí, nemohly se pěs- nimální stáda plemenných matovat pícniny a obráceně.
tek a snížit pronikavě stavy
Přitom direktiva byla pro obě drůbeže. Jediný, kdo z toho
zemědělské výroby jasné: "za- masakru profitoval, byl masný
jistit- a "zvýšit". 0 toa,
průmysl. Kritika, která se
jak zajišťovat, však slovo
úzkostlivě vyhýbala skutečným
nepadlo, natož pak o toa, jak příčinám problémů, samozřejmě
zvyšovat. Dělalo se to, a dělá dál - všelijak. Používá ee nic nevyřešila. Otázka organizace a řízení zemědělské
většinou systém "vlk ee navýroby je pořád otevřená a
žral a koza zůstala celé".
těžkostí rapidně přibývá. NiJde jen o to, co se obětuje.
kdo se z ničeho nepoučil. ViV obilnářských družstvech se
na je prý v lidech - zvláště
na výměře určené pro pícniny
pěstuje pšenice a po žních ee v těch druhých.
výměra nevykáže. Tak se zvýší
dob

ARALU HROZÍ KATASTROFA
Lidstvo nezná takový příklad, aby za čtvrt
atoletí před očima jedné generace zmizelo moře o vodní ploše 6 miliónů hektarů a hloubce
69 metrů. Dnes už Aralské moře vyschlo téměř
zpoloviny. Amudarja a Syrdarja ee už několik
let nikam nevlévají. Ale na mapách zůstává
všechno při starém, jako před třiceti lety,
třebaže přístavy Uujnak a Aralek jsou už dávno obklopeny mnohakilometrovými písečnými dunami .
Taková je skutečnost. Pitná voda obsahuje
značné množství pesticidů, zbytky hnojiv a
různé soli. Podle vědeckých Údajů činí průměrná nořme hnojiv 30 kg na hektar. Ve Střední Asii dosahuje však 480 - 600 kg. To znamená, že průměr jedovatých chemikálií Činí celkově 1 - 2 kg, ale u nás dosahuje 34,4 k$ na
hekter. V posledních letech vyschly statisíce
hektarů zelených luk, rákosových porostů v
deltě, mizl Četné druhy živočichů, ptactva i
ryb. Vyhlídky jsou víc než chmurné: Aralu
hrozí ekologická katastrofa.
Bez mimořádných státních opatření není možné Y tomto regiónu udržet obyvatelstvo, které
odtud utíká. Kdo navštívil nížiny Amudarje,
obdivoval se četným archeologickým památkám.
Celý jeden okree se nazývá Ellik-kala /50
pevností/. Na jeho území je přee dvě stě archeologických památek. Historikové tvrdí, že
Čingiechén a po něm Timur svedli Amuderju
starým korytem do Kaspiku - jako součást
trestních opatření. Tím značně poklesla hladina Aralského moře, změnily se klimatické
podmínky i vodní poměry. Veškeré obyvatelstvo
opustilo své domovy, města, svoji zem.
Dlouho ee bránil Šedý Arel. Do roku 1960 se
hladina udržovala celkem na stejné úrovni.
Bylo třeba ee včas zastavit. Avšak útok po-

kračoval, "zúrodňovaly" se nové a nové plochy. A zetímco hospodářští pracovníci podávali za zvuků fanfár slavnostní hlášení, vědci
za zavřenými dveřmi pořádali sympozia, semináře, porady. Je pravda, že občas pozvali i
některé řídící hospodářské pracovníky ověšené
řády. Přijímala se však polovičatá ueneeení a
ani ta se neplnila. Zima byla stále chladnější, léto kratší a teplejší. Nikdo nemohl
předpovědět, jaké to bude mít důsledky pro
faunu a flóru nejen v oblasti AralUj nýbrž
pro klima celé Střední Aeie a snad i celého
světa.
V důsledku vysychání moře ee obnažují soli
nahromaděné během několika staletí. Podle vědeckých výpočtů vítr roznese až 75 milionů
tun soli, což představuje vlak dlouhý dvanáct
tisíc kilometrů. V posledních letech rozneel
vítr po území Karakalpacka a v severních
oblastech Turménie kolem miliardy tun soli.
Spad soli urychluje degradaci unikátního přírodního prostředí jižně od Aralu.
Časopis KommunÍ8t nedávno napsal: "Dějiny
lidské civilizace znají nemálo poučných příkladů, jaké ničivé procesy vyvolává v přírodě
neuváiená hospodářská Činnost. Smutně proslulá je r tomto směru oblast dnešní Sahary,
která kdyei byla úrodným zemědělským páemem.
Lidé, kteří zde dobývali chléb, jednali zřejmě proti zákonům přírody a krutě na to doplatili. Totéž platí i o Střední Asii."
Záciirana Aralu, záchrana podmínek normálního Života v této oblasti světa je dnes prestižní otázkou socialistického zřízeni.
/Z projevu karakalpackého spisovatele T.
Kaipt¿rgenova na plénu vedení Svazu spisovatelů SSSfi./
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"Méně bombastických frází,
více prosté všední práce."
Vladimír Iljič Uljanov
VŘSR má na krku sedmdesátku.. Když ee slavilo teprve
první výročí, Lenin pravil,
ze je nejlépe slavit každé
významné výročí zkoumáním
problémů, které je třeba v
prvé řadě řešit. Čekalo ae až
na Oorbačova, aby tuto dobrou
zásadu připomněl. Brzo po kulatém jubileu - zhruba na Mikuláše - oslaví generální tajemník ve v§í ticho8ti prvních tisíc dnů své vlády.
Možná nejvýznamnějších tiaíc
dnů v sovětské historii.
Zvláště pod hloubkovým rentgenem, kterému je nyní podrobována. ..
'Zveřejněme archívy uplynulých sedmdesáti letl" žádal
letos na jaře mladý hiatorik
a archivář Juras v moakevakém
Ústředním domě spisovatelů
/na přednáškovém večeru o
osobnosti Stalina/ a způsobil
skutečnou senzaci, když na
základě své několikaleté práce a průzkumu dokazoval, Že
z ústředních archívů, zvláště
z archívu bezpečnootl mizejí
statisíce dokumentů, předev5ím osobní fascikly historických osobností. V květnu
připojil deník Pravda svůj
hlas k Juraoově požadavku,
sby oe archivy zachrónily. Udělal to nezvyklým způsobem.
Ve sloupku publicistická múza
otiskl báseň Olega Cakunova
Jarní Říjen, raj. e těmito
verôi: Nemálo napsáno je o
Říjnu / stále to není vše /
nečitelná a bílá místa / na

RUSTIFIKACE V SSSR
Michail Gorbačov umí zdó se
velmi obratně využít kdekterou přírodní katastrofu, morovou ránu, maléry všeho druhu ku proflpěchu společenské
obnovy - podle principu, že
"jen utajovsné chyby se donekonečna opakují". Znamenitě
dokózal využít i případu
Mathiase Rusta, který k němu
přiletěl na Čaj a přietál až
u Spasské brány. Tahle klukovina dokonale zesměšnila mamutí sovětský obranný systém,
ba celou vojonakou doktrínu
pohlcující desítky miliard
rublů s možn^ až 21 procent
hrubého národního důchodu.
Stačilo, aby si začínající
bankovní účetní, který ai
přivydělává po večerech u pořf»ór.«i, »»ni „o
doho-

rudém jsou zvláště znatelná /
Svou současnost ted revoluční
zveme / to prc podstatu věci / ta je vôe£ i v tom /
abychom otevřeli sejfy zamlčování / i v tom aby víckrát
nekřiklavou v&cnoat nepřehluSil / patos slavnostních průvodů / Musíme pochopit čím
lze se vskutku, pyšnit / však
nutno vždycky říci všechno co
jak bylo / hořfcým stránkám
doby nevyhnout se / které bez
slzí sotva míliem číst / Leč
nezbytné je da poslední kapky / vypít čí&i minulosti
8vé•/ a tím i zmoudřet / všemi eedradesáti sovětskými Říjny... Jietě, žádný klenot
poezie. VSak ta báseň Pravda
uveřejnila spíše kvůli obsahu: v nynějšíci poměrech vydá
v li stu číslo jedna politická
proklamace veréem za tucet
prohlášení politbyra.
Neustále se rozšiřuje také
spektrum současných problémů,
které ještě včera byly tsbu
/Jevtušenko uilvá pro pojem
tabu japonský ekvivalent "fuku*/ a dnea je možné je široce rozebírat... Moskevský týdeník Novosti a Nědělpa, příloha Izvestije, uveřejňují
rozhovor s prcatitutkou a píší o homosexualitě, nikoliv
však jako o strašlivé neřesti, jak bývala ještě před nedóvnem pojednávána. O zdravotnictví v SSSR poznamenáno,
že je to jedirrri oblast, která
nemůže spadat pod pereetrojku, "protože přestavovat ee
dá jen něco, co už existuje".
Dočítáme se, Se asi osmnáct
miliónů byrokr-etů v nejrůznějších úřadec* by mohlo a
mělo jít - nejlépe už zítra dělat něco užitečného, například próci. Kcrotič, hlavní
redaktor týdeníku Ogoněk má
odvahu sejmout z titulní
stránky svébo časopisu emblém
Leninova řádu a v televizním
vyeílóní k t o m říci, že s
medailemi na plavkách taky
normálně nechcdíme, a je-li

lenou a neproniknutelný štít
přišel o 8vou pověat.
Šéf moekevski stranické organizace Boria Jelcin měl na
disciplinární» stranickém vojenském aktivu vskutku důvod
obvinit armádu, že dělá pořád
jako by nic, estko by všechno
u ní bylo v nezlepším pořádku, a to v době, "kdy strana
má odvahu mluvit otevřeně
před celým svitem o krizové
situaci ve spelečnosti".
K nohám Michaila Sergejeviče aloženy skalpy nejvyšších
vojenských sovětských činitelů... Maršál Sckolov mohl jen
trpce litovat, že nešel do
důchodu alespeš o rok dříve.
V červnu 1986 dostal ke svým
75. narozeninea Leninův řád a
mohl evou maršálskou hůl začít používat -ako penzista
špacírku. Nikl:: by mu jí nebral. Jakkoliv avého času výy.Ťenský or^snir^*"»- u dělal Sokoiw- -a ítivir své ka-

na titulní stránce v době dovolených podařený snímek málo
oblečené mladé rekreantky,
pak ee k tomu vysoké státní
vyznamenání sotva hodí...
Sovětský svaz so tedy v
sedmdesátce, která uplynula
od VŘSR, dožívá období, kdy
je možné věcně a střízlivě
mluvit o mnohém. Mluví kdekdo. Také Stalinovi sirotci
ee už pomalu vzpamatovávají
ze šoku, do něhož ee dostali
po vyhlášení generální linie
glasnosti a perestrojky. A
prý, "máme-li demokracii, tak
my vám taky něco řekneme..."
Mluví se i proto, aby ee nemuselo myslet, leckdy náhradou za práci, která čeká...
Když před rokem - k 69. výročí VŘSR - zazněly hlasy, že
perestrojka má už vlastně vyhráno, dal komentátor Stanialav Kondrašov hádat evýra
čtenářům, kdo napsal tato
elova: "Mnozí z nás ee pořád
chvástají, vykřikují, jak
jsou dobří, úspěšní, šlechetní, obětaví. Nevede je ale
touha po dokonaloeti, nýbrž
se jen předvódějí a říkají
Evropě - koukněte se, jací
jsme, jeme lepäí než třeba
Němčil - A tohle chvaatounství je záhuba všeho. Chvastounům uškodí a jiné rozezlí.
I to nejlepší se změní ve
špinavou véc chvástáním a
sebechválou.* Kondrašov nenechal Čtenáře, aby ai dlouho
lámali hlavu: "To jsou slova
Gogolova. UŽ před půldruhým
stoletím přesně diagnostikoval národní nemoc, které jsme
se bohužel ani za uplynulých
sedmdesát let nezbavili, protože komuniatické a socialistické chvastounství má, jek
so ukázalo, strašně tuhý život."
Nelze než popřát do SSSR u
příležitoati kulatého jubilea, aby se tu a úspěchem
zbavovali všech národních, ba
i mezinárodních nemocí«
Heretikus

riéry obvyklou chybu sovětské
věrchušky: nepostřehl, jak mu
ubývá duševních sil. Do funkce ministra obrany nastoupil
jen pór dnů před příchodem
GorbaČova k moci a v rychle
se měnící situaci v Kremlu ee
už nedokózal vyznat. Se Sokolovem a desítkami méně významných velitelů padl jako
hlavní viník maršál Koldunov,
dvojnásobný hrdina SSSR. Příliš se spoléhal na své nesporné kvality profesionálního vojáka. Možná však, že mu
přičetli i jeho pyšné prohlášení z roku 1980, kdy řekl,
že Afghánietán nemůže představovat vojenský problém,
nebol partyzánské hnutí nedokáže vzdorovat sovětskému^letectvu déle než jednu sezonu.
Byl-li mu tehdy tento omyl
odpuštěn, díra v radarovém
Štítu Moskvy se už tak snadno
zalátat nedalo.
fW ř
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0 kremelských anekdotách a hřívě studenta Gudinova
Všechny vážnější pokusy
hodnotit podstatu sovětské
perestrojky musejí odpovědět
na otázku, zda jde o vrcholné
dílo kosmetických úprav, nebo
zda tato dosud nevídaná svoboda názorů, které se téměř
vylévá z břehů masových sdělovadel, zasáhne i kořeny
monopolu stranické moci.
Skepse je veliká. Podle řady
průzkumů /oficiálních, polooficiálních i zcela neoficiálních/ asi dvě třetiny sovětských občanů považují
úspěch perestrojky za příliš
krásný sen a liší se jen v
odhadu, kdy přijde trpké probuzení z této "nealkoholické
kocoviny". Naproti tomu nemůže nikdo popřít, že vývoj je
dnes stokrát dál, než se mohl
ořed časem jevit tomu nejfantastiČtějřímu optimistovi...
Důraz kladený na vlastní
rozum a na objektivní pravdu
získává Gorbačovovi většinu
těch, kteří po desetiletích
letargické skepse jsou zas
ochotni riskevat. "Děláme to
o pár let později než Peking,"
povzdechl si Michail SergejeviČ v Kremlu na zasedání komisí Nejvyššího sovětu pro
návrhy zákonů. Georgij Petrovič Razumovakij /hlavní Gorbačovovův oblíbenec - muž,
který mu organizačně a ideově
zajiětoval 27. sjezd a má teď
na starosti chystanou Všesvazovou stranickou konferenci,
který má realizovat Gorbačovovu představu o SSSR jako o
moderním právním státu/ na to
odtušil: "Vždyt Čínarii měli
republiku už v roce 1911 tak musejí mít těch šest let
náskok."
Humor v Kremlu? Je tam ted
častější - také díky osobnosti Gorbačova. On sám prý Carterovi /přijal ho v Kremlu
1. července/ řekl, že perestrojka zvítězí, až se budou

ších aspektů celé ostudy je
fakt, že Rus t doslova názorně
předvedl, kudy by se bez potíží a překvapivě mohla dostat do Kremlu běžná raketa
s plochou dráhou letu. A co
víc, odhalil neoperativnoet a
nekoordinovanosi sovětského
velení při nenadálých situacích.
Předseda Rady obrany SSSR
generál Michail Gorbačov povolal bez váhání do funkce
ministra obrany generála Jazova - téhož Jazova, který v
září 1983 na Dálném východě
nezaváhal a dal sestřelit
korejský boeing s 269 pasažéry na palubě, když se nemohl dovolat do Moskvy Andropova, ležícího právě na dialýze ledvin. Gorbačov se e
Jazovem blíže seznámil při
cestě po Dálném východě. Jazov nic nezastíral, problémy
formulovat přeoné a neortodoxní myšlení předvedl v pra-

v politbyru vyprávět o přestávce anekdoty a - až jim
budou rozumět. Sawd až se jim
budou smát? opáčil Carter. To
je snad samozřejmé - řekl
Gorbačov - že kdy-i řeknu
anekdotu, že ae ji musí smát
- když ovšem pochopí, že je
to anekdota...
Každý, kdo si d á práci, aby
aspoň jednou za mršíc otevřel
kterékoliv sovětaié noviny,
které přijdou do Československa, pochopí, že horečka sovětské perestrojky znamená
však také nesmlouvavý boj.
Nejdůležitější je, zdá se,
udržet v patřičných mezích
mocenský aparát, xvláště
policii. Jen v tento, "jubilejním" roce 3e objevily v
sovětském tisku d«sítky Článků o případech, krteré strčí
do kapsy kdejaký thriller...
Jeden z nich se udál v Gorkém a týká se tří zdejších
mládenců na hranici plnoletosti - Strelcove, Cekanina
a čudinova. čekali před školou, kde byl maturitní večírek, na své dívky- Nedaleko
od tohoto místa došlo k vraždě ženy, při niž rrah imitoval znásilnění ob-ěti. Mladíci
byli zatčeni, vězněni celé
měsíce, mučením bylo vymáháno
přiznání viny. Teprve u soudu, jehož předseda odmítl policejní scénář, mohli ti tři
prokázat avé alibi, které bylo zřejmé od saméoo začátku.
Burcující ovšem jc, že milice
za podpory dalších orgánů
/stranických i státních/ mezitím dala ve školách mezi
spolužáky obviněných hlasovat
o tom, zda si Str«lcov, Čekanin a čudinov zaslouží trest
smrti. Příběh metAstázuje
ještě dál: gorkovaká novinářka pronásledována činiteli z
oblastního výboru komunistické strany za to, ie přes jejich zákaz zveřejnila průběh

soudního procesu - čímž de
facto nevinné mladíky renabilitovala a "zkompromitovala"
místní složky vnitra, včetně
jejich oficiálních ochráncůKdoví, jak by dopadla, kdyby
Izvěstija 12. září 19Ó7 ve
bvém obrovském Článku Vokrug
Versii nepředložila celý případ milionům svých čtenářů.
Zdaleka ne všechny případy
je možné ovšem zveřejnit. Nepsalo by se totiž o ničem jiném. Stačilo na infarkty mnoha bývalých bachařů, když
13. srpna Izvestija otiskla
snímky z vězeňského pracovního tábora, A nejen to. I Týdeník aktualit, který vychází
v češtině, citoval v č. 35
t. r. sovětského sociologa,
profesora Vilena Ivanova, podle něhož "Část obyvatelstva
je proti širokému zveřejňování nedostatků a potíží v tisku, televizi atd. a domnívá
se, že negativní informace
mají být především pro služební potřebu. Např. v Kazachstánu má tento názor téměř čtvrtina dotázanVch".
Kdyby však zůstávaly informace pěkně v šanonech pro
služební potřebu, vedl by si
už možná nadporučík Gagarin z
Gorkého Strelcova, čekanina a
Čudinova před popravčí četu a
s neposlušnou novinářkou by
jinak zatočil. Nedávno, ještě
před rokem, se objevila nesmělá /podle jiných neslýchané drzá/ otázka, proč nemají
zadržení občané právo od první minuty výslechu mít vedle
sebe advokáta. Tecl už je to
požadavek, o který se svádí
otevřený boj. Gorkovské okolnosti /a nejen ony/ opravňují
říci, že je to boj no život a
na smrt... Mladíček Čudinov,
vždy pyšný na svou Černou
hřívu, nosí tecl vlasy nakrátko, zešedly mu, ale doufá, že
mu ještě zčernají.
-jp-

xi - jeho štáb"se zmodernizoval rychleji než velení v
Moskvě. Nedávno se v kuloárech vyjádřil pochvalně o
snížení ozbrojených sil v
Číně. A Gorbačov ho neokřikl.
Půjde-li to takhle dél, pak
se po možné sovětsko-americké
dohodě o nukleárních raketách
můžeme dočkat překvapení v
podobě sovětské iniciativy v
oblasti konvenčních sil.
Ovšem střelba na americkou
inspekční hlídku v NDR a útok
na norský hlídkový letoun nad
Barentsovým mořem naznačují,
že ze strany zarputilých maršálů se dají čekat překvapivé
provokace.
Tak Či onak, Rust se naučil
v pracovním táboře už jistě
pér ruských slovíček. Za pár
měsíců ho propustí a řeknou:
"Do avidanija, Matyáš Karlovič, a děkujeme za pomoc při
perestrojce v armádě."
Manuel Lopata
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Pobaltí za onoho času

k moci autoritativní režimy. Právě v těchto
letech však udržovaly pobaltské státy poměrr.
přátelské vztahy oe SSSR, ©nad o výjimkou
Estonska v polovině dvacátých let: komunisV létě letošního roku bylo v pobaltských
tická strana se tom totiž pokusila v roce
republikách Sovětského svazu rušno. Ifctnonotronti v Tallinu, Rize o Vilniusu vzpomínali 1924 o převrat.
V roce 1932 uzavřel SSSR s pobaltskými sté
výročí událostí z roku 1940 a pozdějších maeových deportoci. Jakých událontí, jnfcých de- ty emlouvy o neútočení. 0 tři roky později
portací? Lidoká pamět je krátká, a tc zvláště jim navrhl smlouvy o vzájemné vojenské pomotehdy, když učebnice dějepisu mlčí ne^o lžou. ci. Byl odmítnut, ale protože v té době usiloval o kolektivní bezpečnost, nepřikládal
Vsadím oe, že devět z deseti raaturantrů v
se tomu příliš velký význam. Teprve incident;
dneônlm Československu už neví, že Estonsko,
na sovětsko-estonské hranici v roce 1937 sigLotyšsko a Litva byly kdysi dvacet let suvenalizovaly určitou změnu v postojích. Přesto
rénními státy se všemi atributy nezávislé
baltické státy při každé příležitosti zdůrazexistence. Začalo to rokem 1920 a skcačilo
ňovaly, že se řídí záaadami neutrality. Právi
1940.
tento problém přišel na přetřes v létě 1939.
Při zdlouhavých jednáních francouzských a
britských zástupců v SSSR o uzavření vojenského paktu se Sovětským svazem trvala totiž
Moskva na tom, aby obě strany garantovaly
bezpečnost pobaltských států, a to i proti
jejich vůli. Po počátečním zdráhání projevilj
Francie a Anglie nakonec ochotu vyhovět. Při«
šly pozdě. Tajná jednání, která SSSR vedl psi
ralelně s Německem, vyústila v druhé polovin!
erpna v Ribbentropovu senzační cestu do Mosk«
vy a podpis smlouvy o neútočení mezi SSSR a
Německem. V tajném dodatku k této dohodě si
oba státy rozdělily sféry vlivu. Do sovětské
patřily Finsko, Eotonsko a Lotyšsko. 23. zářj
1939 dostalo Estonsko jako první čtyřdenní
ultimátum. SSSR žádal základny na ostrovech
Soaremaa, Hiiuman a v přístavu Paldisko. Po-:
Zamračený Tallin
čátkem října přišlo na řadu Lotyšsko a později i Litvo, které SSSR za umíotění základen
velkomyM.ne nobídl Vilnius. 31. října řekl
15. září 1939 bylo Polsko už téměř t.ři týd- Molotov -n zasedání NejvyňSího sovětu, že
ny VÍ* válce o Německem. Den před tím vstoupi- SSSR bude otále reopektovot suverenitu poly sovětské jednotky do východního Polsko a
boltokých republik. Věřil mu v té chvíli joty
zněrtly postupovat k demarkační čáře r ý č o v ě
tě někdo? Určitě ne Němci, kteří právě v dru.
dohodnuté při Ribbentropově pobytu v fc-'-f
hé polovině října repatriovali z Litvy, Lov druhé polovině srpna. V estonském pří::', u tu
tyšska a Eatonska všechny své státní přísluě.
Tallinu oe ukryla polská ponorka. Podle všech niky.
zvyklostí jí bylo v neutrálním přistává poPředáci autoritativních režimů v Estonsku,
skytnuto dtočifitě pod podmínkou, že nebude
Litvě a LotySoku zřejmě měli stále za to, že
vyvíjet bojovou činnoot. Ponorce se v*ak v
je přísně dodržovaná neutralito zachrání.
noci podařilo oklamat stráže a zamířit do
7. prosince 1939 jejich ministři zahraničí ni
Anglie. Ha druhý den si sovětský ministr zakonferenci pobaltských zemí vyhlásili neongo«
hraničí Molotov pozval estonského vyslance
žovsno8t ve finsko-sovětském konfliktu. Když
v Moskvě a řekl mu: "Neumíte si ohlídat své
byl o týden později ve skomírající Společnost
přístavy a tak to budou napříště sovětské loti národů v Ženevě podán návrh na vyloučení
dě dělat za vás." Estoncům nezbylo neř přiSSSR, opustili estonští, lotyšští a litevštl
hlížet tomu, jak sovětské křižníky vstupují
zástupci sál, aby nemuseli hlasovat.
do jejich výoostných vod. Toho dne taicé
Nebylo to nic platné. Když byly v červnu
vstoupila historie tří dosud nezávislých po1940 Anglie o Erancií a Německem vázány no
baltských republik do poalední fáze.
západní frontě, vyslovil SSSR nové požadavky.
Pobaltí připadlo carskému Rusku v osmnácLitevskému vyslanci v Moskvě řekl Molotov be:
tém století. Žili v něm Finům blízcí Estonci
obalu, že seznom Členů nového kabinetu vyhovedle LotySů a Litevců, jejichž původ a jatoví sovětský titulář v Litvě Děkanozov. V
zyk jsou skoro stejně záhadné jako u sépadopolovině června obsadila tři pobaltské repubevropokých Basků. Žila v něm i zámožné vrstliky Rudá armáda. Postup byl prakticky vSude
va baltských Němců, kteří tvořili nejvySŠÍ
stejný: vlády byly formálně ponechány ve
společenskou vrstvu. Litvo byla převóině zefunkcích, 8le postupně zbavovány moci pod
mědělská, ale průmyslové Estonsko a Lctyšsko
tlakem "lidových demonstrací". Parlamenty
patřily k nejvyspělejším oblastem v cerském
zvolené v manifestačních volbách požádaly o
Rusku. Za první světové války se přes tři ze- připojení k SSSR a koncem června bylo všechno
mě několikrát přehnala fronta. Teprve t deva- notovo. Obyvatelstvo přijalo nový stav věcí 8
tenáctém roce, kdy mladá sovětská vláda bojo- pasivní odevzdaností, aktivní sympatie se
vala s bílými f mohli Estonci, Lotyôi e Litev- SSSR projevilo jen část LotySů v Rize. Na
ci využít Leninem proklamované zásady, že ná- podzim 1940 bylo deportováno 61 tisíc Estonrody žijící na hranicích Ruska mají pr-óvo na
ců, 36 tisíc LotySů a 38 tisíc Litevců do
sobeurčenl.
racovních táborů na Sibiři. Další kontingenV dnoru 1920 uzavřelo Sovětské Ruskc s
y přišly na řadu v červnu 1941, týden před
Estonskem mírovou smlouvu v Tartu a u m a l o
vypuknutím války s Německem.
jeho nezávisloot. Obdobné smlouvy pak podeV článku uveřejněném nedávno v sovětském
psalo i s Litvou a Lotyšskem. Tři pobaltské
stranickém orgánu Kommunist generál Jaruzelsk:
země byly v roce 1932 přijaty do Společnosti
označil sovětskou okupoci východního Polska
národů a navázaly diplomatické styky e desít- v roce 1939 za porušení polské svrchovanoskami zemí. ftídily se demokratickými ústavami, ti a leninských norem. A co Pobaltí? Leninské
konaly se v nich pravidelné volby a parlamen- normy o sebeurčení národů porušil Stalin i
ty měly Široké pravomoci. Brzy se však ukáza- zde. Budou někdy zveřejněny "tajné dodatky"
sovětsko-německé smlouvy z roku 1939? Připolo,
nedostatek skutečných demokratických
tradic byl příliě velkou zátěží pro tyto mla- mínáme- Ji si 70. výročí Říjnové revoluce,
řiporaenme rovněž, že toto revoluce vyhlásila
dé ntáty. Litvo ztratila v roce 1922 Vilnius
oj tajné diplomacii. A berme také za slovo
n v roce 1926 zažila vojenský převrat po vzonoučnoné trendy v Moskvě, chtějí-li odstranit
ru P ; Isudského. Hospodářská krise vo třicábílá místo no
hit»tt>»i*>.
- i rtých lei ech přivedl* i * Estonsku a Lcsvleku
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Madársko půl napůl
Potkat v Budapešti "ř" vyvolá úsměv: překvapilo mě na tabulce a názvem ulice Dvqřák
utca. Projít se v Budapešti ulicí Lászlo Ra^ka nebo Raoula Wallenberga vyvolá zadostiučinění. A když ee rjedna z hlavních tříd jmenuje
kousek Ferencz József a kousek zas Lenin-kOrút, rozhlížíte se pobaveně; pod firmou stařičkého mocnáře najdete totéž, čím se pyšní i
úsek vůdce světového proletariátu.
Vybraná maďarská elegance sice na lesku pozbyla v provozovnách státních i soukromých
/bez ohledu na to, z které strany to bereme/,
ale lidí i zboží je všude dost, fronty Žádné
a pokud nenajdete Žádaný sortiment, personál
se omluví a pozve vás na jindy. Opravdu pozve I Slušnost je tu životním stylem, i anonymní hlas z mikrofonu v metru vás žádá,
abyste laskavě..., dovoluje si upozornit atd.
Myslím, že ta atmosféra člověčiny není jen
dědictvím po předcích; neví se mi samozřejmou
tam, kde jdou lidi - byt maně - do houfu.
V podchodu na Kalvínově náměstí končila
pantomima pěti mladých aktérů. Překvapení kolemjdoucí měli v ruce letáčky hned při potlesku. Profesionálně, v tiskárně vyvedený
letáček obsahoval citáty z Evangelia. Celý
roj tlumočníků vysvětluje. Nepatři k žádné
církvi, pouze upozorňují bližní na život v
pravdě Kristově. Úřední povolení nepotřebuji,
policii nezajímají, ve školách potíže nemají.
Podobných skupinek je mnoho, vystupují ponlxnu a porůzně... V nedělní ulici máte pocit,
že cítíte vůni kadidla. Velká mše vysílaná
státním rozhlasem se line ze všech oken a rozeznívá okolí.
Byl jeden stůl ve velkém pokoji a na něm
dvě knížky: Kunderovy romány Žert a Valčík na
rozloučenou. Jsou bestsellerem léta, na podzim k nim přibude Nesnesitelná lehkost bytí.
Mlynářovo líčení událostí roku 1968 /Mráz
přichází z Kremlu/ je už staršího data. Škvoreckóho Příběhy inženýra lidských duší se
chystají napřesrok. Překlady naší exilové literatury vycházejí pochopitelně v samizdatu
/slovo zní stejně i v madarštině/ a většinu
čtenářů tvoří mládež. Samizdatové časopisy se
nepotýkaj! s většími obtížemi. Pokud někdy
policie při jejich rozvážce některé auto za=staví, zabaví náklad a přepravci uloží pokutu. Tím to končí; zbylý náklad dojde na mláto
určení. I mocní této země totiž jistý druh
informací shánějí pouze touto cestou - jiná
není.
Podzimní program budapešíských kin inzeruje
snad všechno, co vydaly po léta uzavřené sovětské trezory... Abuladze, Lapušanskij, Klimov, Germsn. Zhlédnout v Budapešti Formana se
naučil i divák z Československa už dřív.
Tržnice, obchody, kiosky hýří nejkvalitnější zeleninou, ovocem, potravinami, vybranými
lahůdkami. Ale ty cenyl Úspěšní soukromníci a
lidé s dvojím zaměstnáním /znamená to 14 hodin práce denně!/ to zatím zvládnou. Ale co
ti fyzicky hůře vybavení?
Jednu eventuální odpověď jsem dostala před
vznosným Pařížským dvorem.-.. Bylo mu přes
sedmdesát, byl pečlivě oblečený, pohled upíral nad hlavy kolemjdoucích - pravou dlaň výmluvně nastavenou. Jiný, vyparáděný do sváteční Černě, hrál v podvečer na nábřeží na
harmoniku. Staří lidé a rodiny s více dětmi
žijí leckdy na hranici bídy. Přibývá k nim
další kategorie - nezaměstnaní. Vládní výnos
říká, že podpora^v nezaměstnanosti bude vyplácena v odstupňované výši po dobu jednoho
roku. Na podporu vzniká nárok, je-li propuštěno z jednoho podniku najednou nejméně 10
lidí. Propouští se tedy postupně po osmi, po
devíti.
Popravený László Rajk má, jak řečeno, v
Pešti ulici. Jeho syn tamtéž může už léta
publikoval jen pod cizími jmény. Tiskoviny,
které nečekaly na oficiální odstartování
gInsnoBti, přestaly postupně vycházet.
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Svaz spisovatelů nemá svůj časopis, zato ma
kuratelu ministerstva kultury. Církev, věrně
sledující státní politiku, odbojnému knězi
neodejme souhlas, přeloží ho jen na konec
puszty. Proč vzbuzovat pozornost ciziny mysleme na doložku nejvyšších výhodl
Za "hříchy" rodičů děti nepykají, nikdo se
na ně neptá při žádném přijímacím řízení. 0tázky by se mohly stát precedentem. Dosud totiž nikdo nezveřejnil počet rozsudků a jejich
výši v letech 1956-1959. Ano, až do roku devatenáct set padesát devětl Zákon nedovoluje
popravovat mladistvé. Byl dodržen za cenu, že
děti, zatčené a odsouzené na podzim 1956 k
trestům nejvyšším, vyčkaly v arestech svých
osmnáctých narozenin, aby mohlo být rozsudku
i zákonu učiněno zadost.
Ne, jen žádné otázky!
Halász bástya večer je romantika sama. Vedle vznosné Matyášovy katedrály poskytuje pyšný Hilton apartmá na noc za 2 400 a za kávu
inkasuje 99 forintů. Za oknem spoře obsazené
kavárny hraje cikán do ouška postarší dámy.
Útlá, Botva dvanáctiletá dívenka klečí pod
lucernou na starém zdivu, před sebou noty a
misku, u ůst flétničku. Je půl desáté večer.
Dole protíná tisíce světel tmavý pruh Dunaje. Ještě teče svobodně. Před třiceti lety
uplácali z gypsu maketu na jeho přehrazení u
Nagymaroee - to se měly stěhovat tři vesnice.
Byl to snad cinkot šilinků, který dal později
tomuto projektu obludné rozměry Suezu? Je to
jedno z nejbolestivějších míst všech myslících a stále protestujících Maďarů. Nás se to
opravdu netýká?

Socha Svobody v "košér" užiti
Socha Svobody Ční nad řekou na Gelértu netečně. Nu, při jejich osudech... Ztepilá žena
držící ve vztyčených pažích palmovou ratolest
vznikla na objednávku "říšského správce" fašistického Maďarska Miklose Horthyho, aby
stála náhrobkem jeho synovi - leteckému důstojníkovi padlému ve 2. světové válce. Když
byl pomník hotov, všechno bylo jinak. Autor,
mistr sochař Kisfaludi ruče nabídl náhrobek
představenstvu města i země, které právě hledalo něco k tlumočení poněkud odlišných citů.
Tak se ztepilá žena octla na podstavci, do
něhož dvojjazyčně vyteoali, že ji vděčný maaarsky lid věnuje z láoky padlým aovětekým
osvoboditelům...
Atakdále. Z reminiscencí na léto v idaáarsku
mě vytrhává zpráva z tisku: v Budapešti se v
září konalo slavnostní /!/ shromáždění ke 40.
výročí plánování národního hospodářství, na
němž předseda SPÚ Uaróthy konstatoval, Že země prožívá jedno z nejsložitějších údobí
svých dějin. Tož - Eljen slavnost plánování!
nc
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Balfpn
nad
Brnem
...byl velký, pestrý a
dvoučlenná posádka ho řídila
směrem ke čtvrti Lesná. Tak
zsčal festival f který za dvacet let své existence už potřetí pořádalo Divadlo na
provázku pod názvem Divadlo
v pohybu III.
Početné a zaujaté publikum
dostalo příležitost seznámit
se se vfiím podstatným* co
dnes Divadlo na provázku uml,
n čím v české kultuře uvědoměle souvis! a jaké má záměry
do budoucna. Po tři týdny se
v krásném prostředí improvizovnného přírodního divadla v
Knpucínpkých zahradách a v
Domě umění uváděly profilové
inncenaco divadla i přizvaných spřátelených souborů,
mezi nimi i zahraničních,
dánského Bia Hest a lodžského
Trntru 77. Rámec každého
představení tvořila výtvarná
akce, kterou se připomínali
malíři, sochaři a fotografové spolupracující s Divadlem
nn provázku, po představeních
p<> dlouho do noci diskutovalOy UČaotnili se básníci,
spisovatelé a teoretici nejrůznějSích generací, v programech zazněla díla skladatelů spjatých s Provázkem.
Uskutečnily se divadelní
svátky na počest české a světové avantgardy. Právě avantgnrdní odvaha k uměleckému a
společenskému experimentu se
v Divadle v pohybu zpřltomni1n jako živá inspirace k překonání všeho, co v umění i v
životě překáží svobodnému
zobrazení a poznání.
mu

Z v*čer* polských hostů - Teatru 77 z Lodže. Ve hře Janusze Gfcowackého "Cím dál těžóí milovnt" ne v jedné z hlavních rolí předotnvil Piotr Krukoweki /v popředí/

Mircslsv Donutil jako VSudybud v Kunderově ndaptagi Komenského Labyrintu světa a rá-« srdce

JoJna z doprovodných výtvarných akcí: tentokrát "v akci"
j^nun Pkilník.

Tetr Oslzlý /vlevo/ se osvědčil jako moderátor řady besed
a e-tkání - na snímku při*besedě s hostem obzvlášl vzácném. " básníkem Jiném Skácelem
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BEZ PARDONU

A pak jsou tu ovšem desítky spisovatelů,
kteří nejen nesmějí u nás publikovat, alo
ani jejich jména se nesmějí veřejně vyslovit,
leda s nějakým difamujícím epitetem. Tvoří
tzv. neoficiální část naší literatury, alo
jsou zde a nutno s nimi počítat, i když se
jejich díla tak těžko dostávají ke Čtenářům.
Zatím se zdá téměř fantastické, že by u nás
mohlo některé divadlo /nemusilo by to být
zrovna Národní/ uvéat hru Václava Havla, nebo
že by se mohli na scénu vrátit Josef Topol či
František Pavlíček. Že by mohly ve Spisovateli vyjít knihy Vaculíkovy, Kunderovy, Lustigovy, Kantůrkové, Putikovy, Klímovy, Škvoreckého a mnoho jiných? že by mohla veřejně působit plejáda zralých a vzdělaných literárních vědců a kritiků, jejichž nedčast v současném literárním Životě je těžce pociťována.
Je to ale opravdu tak nemožné a fantastické?
Stejně fantastické mohlo před několika málo
lety připadat přijetí režiséra Miloše Formana, tohoto amerického umělce Českého původu,
jak se nyní říká. Není přece žádným tajemstvím, že v SSSR ani tak moc nevadilo. Že Forman působí v USA a že je u nás v nemilosti, když mu nabídli, aby točil olympijské hry
v Moskvě. Co by se tedy stalo, kdyby některé
moskevské divadlo ve snaze po světovosti
uvedlo nějakou Havlovu hru? Nebo kdyby si vydali román Josefa škvoreckého o Antonínu Dvořákovi či Hrabalovy Proluky? Hrabal je přece
v Sovětském svazu velice populární.

České spisovatelské organizaci se prý v kuloárech žertem říká menšinové. Ono prý se vůbec mezi jejími členy říká něco jiného než na
schůzích a sjezdech, a praxe vypadá taky trochu jinak než usnesení. Na tom však není nic
divného, dělá se to tak všude, proč by měl
být zrovna svaz spisovatelů výjimkou? Nebo se
snad od spisovatelů čeká větší zásedovost a
odvaha při řešení vážných problémů?
Jménem tiše reptajících kuloárů promluvil
na nedávném spisovatelském sjezdu publicista
Josef Hotmar. Ohleduplně vyložil, co míní onou menšinovou organizací: ne dost pružně se
rozšiřuje členské základna, řady svazu se nedostatečně omlazují a kromě toho nevypadá
tento svaz před veřejností dost autoritativně
a věrohodně. Veřejnost prý nemá jasno, koho
vlastně tento svaz sdružuje. K této poslední
věci nutno poznamenat, že veřejnost se skutečně nedívá na oficiální spisovatele jako na
své duchovní vůdce a že je jí celkem lhostejné, kdo je a kdo není členem svozu, a že pouhé členství v této organizaci nikomu na vážnosti nepřidá.
Dnešní Svoz českých spisovatelů mé 220 Členů, z nichž mimochodem 150 žije v Praze, a
proto se vedení vehementně brání zřídit v
Praze pobočku, jako je tomu v jiných krajských městech. Proti roku 1972, kdy jich tam
Tohle všechno samozřejmě Hotmar na sjezdu
zůstala ze šesti set pouhá stovka, je to
spisovatelů neřekl, ale přesto se na něj příznačný pokrok. Proč tedy to žertování o menmo vyřítil strážce pokladu Ivan Skála, národšinové organizaci? To je jednoduché: protože
ní umělec a hlavní představitel dnešního ofivětší Část spisovatelů žije a tvoři mimo
ciálního 8pisovotel8tva, označil ho za demasvaz. Čímž je diskriminována nejen morálně,
goga a ujistil ho, že u nás žádný generální
ale i materiálně. Podle střízlivého odhadu je pardon vyhlášen komunistickou stranou nebyl a
ve Svazu Českých spisovatelů asi tak čtvrtina nebude. Taková ideová pevnost jistě zaslouží
všech aktivních českých spisovatelů a překla- obdiv, ale - pokud je známo, sovětská strana
datelů. A především je mezi nimi jen hrstka
taky žádný generální pardon nevyhlásila, a
těch, kteří pro českou literaturu něco zname- kolik se tam najednou vynořilo jmen donedávna
nají. J. Hotmar uvedl několik jmen známých
zapomenutých, zatracovaných a neznámých, od
spisovatelů, jejichž díla eice vycházejí, ale Borise Pasternaka k Vladimiru Nabokovovi;
kterým není dovoleno vstoupit do této výběrochystá se první sovětské vydání Doktora Živavé. elitní společnosti: Jan Skácel, Jiří Soga napsaného před 30 lety; vznikají nové rotoia, Oldřich Daněk, Adolf Brenald a Bohumil
mány o věcech, o nichž bylo až dosud nebezHrabal. To jsou ti nejznámější.
pečné mluvit veřejně; vydávají se díla, která
zatím mohla spatřit světlo světa nejvýš v saAle jsou zde desítky jiných, kteří sice
mizdatu. I glasnosi má samozřejmě své meze,
publikují, ale jen tak tiše, opatrně, aby ne- ale i tak ten obrovský pohyb v sovětské litevzbudili příliš velkou pozornost, aby na sebe ratuře a celé kultuře je nevídaný - a záviděneupozornili. Píší někdy dokonce ve spoluprá- níhodný.
ci s jinými, prověřenými /a jsou jim za to
Jaká oe situace u nás, názorné demonstroval
vděčni/, nebo se vůbec schovávají za jejich
právě Ivan Skála. Jsou věci, o kterých nehodjména. Za tyto služby se často platí částí
lá diskutovat. Všechno zůstane /jak řečeno/
honoráře; stává se, že oškubávarjí bezbranného
autora i nakladatelští redaktoři. Někteří
při starém. A pokud se chystali někteří spipřekladatelé mimo svaz mají zase limit, kolik sovatelé před sjezdem opatrně zeptat, zda se
mohou ročně přeložit a vydělat. Situace kažuž může, byla jim dána jasná odpověd: Ne,
dopádně neradostná.
ještě se nemůže.
M. F.

Operace "h
Chyby v tisku se stávaly,
stávají a zřejmě budou stávat, at už je zaviní člověk
nebo stroj. Nebučme proto
škodolibí, když někde objevíme chybu. I když je chyba, o
které píšeme, nepříjemná a
mohla se dotknout autora, zajímají nás apíše-okolnosti,
za jakých byla napravována.
Muselo se to stát zrovna
národnímu umělci Bohumilu
Říhovi. No přebalu jeho historické trilogie, která byla
mimochodem oeatuvena z jednotlivých, už dříve vydaných
románů, bylo místo písmene
"h" vytištěno písmeno "m",
takže se jméno četlo Bomumil.
Pověrčiví lidé by v tom mohli spatřovat špatné znamení
a vykládat to tak, že se
onen spisovatel znelíbil Bohu a že nad ním převzal o-

chrannou ruku nějaký Bom.
Nejdříve zjistili chybu v
propagaci Knižního velkoobchodu v polovině července a
bez meškání o tom informovali
nakladatelství Čs. spisovatel. Tam vyhlásili poplach a
obořili se na tiskárnu ve
Vimperku, kde chyba vznikla.
Do 15. 8. měly být vytištěny
nové přebaly a nakladatelství
ee pro urychlení této operace
rozhodlo, že je pošle přímo
do knihkupectví, kde budou
vyměněny. Knihy byly totiž
v té době už z větší části
vyexpedovány. Ne proto, že by
to byl takový beatseller, ale
proto, že lidé stále ještě
odcházeli na dovolenou a
chtěli přitom splnit plán.
21. 7. byli zástupci všech
odběratelů seznámeni s tím,
že se dočasně zastavuje prodej celé trilogie a nový termín bude oznámen dodatečně.
Všem ředitelům maloobchod-

ních podniků to bylo sděleno
písemně. Všichni tedy věděli,
že 13. 8. nemají v žádném
případě prodej trilogie zahájit. Prakticky žádné knihkupectví však tento pokyn nerespektovalo, chtěl-li někdo
Bomumila hned, dostal ho:
každý knihkupec se třídílného
kandidáta na ležák ochotně
zbavil. I později, když byly
opravené přebaly do prodejen
dodány, zůstaly leckde ležet
nepoužité: kdo by se s Říhou
přebalovali Eventuální zájemci dostali případně nový přebal zvlášt, chtějí-li Bohumila, al sami přiloží ruku k
dílu. •
Když si to soudný člověk
srovná v hl^vě, napadne ho,
kolik času » energie, kolik
papíru, dopisů a výdajů stála tato složitá operace, která nakonec selhala. Zjistili
jsme ddaj poslední: 127 tisíc
Kčs.
mk
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kraj, jako čin politicky
naivního mládí. Tzhledem k
tomu, že je Boštiková tvorba
založena v duchcrmi projekci,
dotýkala se v pedesátých letech těch problésrů, které
směřovaly k znakovosti, totemičnosti, tedy k zástupnému
symbolu ci znaku. O léta později přijme v této krajnosti
- analogicky nov® citlivosti
- rastr, exaktní počítanou
sít, kterou ale m o v u přetavuje do dematerializačního
procesu malby a kresby. Neustále přítomná t-ndence k čirosti, k tichu vesmíru, vyvádí tuto experimentující tvorbu k nezprostředkovanému dohovoru umělce se základními
aspekty řádu huocanizovaného
kosmu. Boštík vlastně obdobně
Marku Rothkovi, relké postavg
abstraktní malby šedesátých
let, znovu zakládá barvu v
jejím téměř sakr-álním smyslu.
Volně řečeno umělcovými slovy, malba je obrazem světa,
no jeho reprodukcí. U paralely Rothko - Boštík není bez
důležitosti si uvědomit, Že
Rothko byl Žid pf-išlý z ruského ghetta.- Totc duchovní
teritorium bez hr-anic, souhrn
bolavých míst Evropy, neustále poznamenává evoje děti,
tedy aspoň ty. které naslouchají. Specificky lyrická

V. Boštík: Malé vrásnění, 1974
Brněnský Eům pánů z Kunštátu vyatavil letos v září a na
počátku října průřez celoživotním dílem jednoho z největších současných malířů,
Václava Boštíka /1913/. Po
výstavách, které malými eou- :
bory aktualizovaly vždy jen
malý visek jeho tvorby /ÚKDŽ,
Praha 1983; Olomouc 1986:
Kulturní středisko Opatov.
Praha 1986/, přichází po dvn-

vymyká snad jen pražská
Středočeská galerie, jejíž
unikátní výstavní a nákupní
politiku symbolizuje nedávná
výstava Čumpelíkova, dekoratéra politického nebe padesátách let.
Od roku 1968 je to tedy
opět výstava jedné osobnosti,
které nám umožňuje uvědomit
si zásadní význam nejen Boštíkovy tvorby. Pro její pova-

RETROSPEKTIVA VÁCUVA BOŠTÍKA
ceti letech znovu důležitá
retroepektiva díla trvajícího
v těch nejhlubších návaznostech na problémy Českého moderního umění o ve svých vývojových zlomech rezonující
c evropským uměním druhé poloviny našeho století. Právě
vzhledem k těmto faktům je
Boštíkova výstava i jedním z
mála zdrojů informací o vztahu Českého umění k aktuálním
problémům současného umění
obecně, vyjevuje jeho stav a
autonomii. Jejich skutečnou
podobu si totiž jinak musíme
obtížně skládat po výstavách
v provinciích a v kulturních
domech na okraji měst, stranou velkých výstavních síní.
A také v podstatě bez pomoci
odborné kritiky; oficiální
vztah, a tedy kanonizovaný
názor na současné umění, je
ve své pregnanci a charakteristické úrovni formulován
statěmi Petra Kováče v Rudém
právu. Je jen štěstím, že nepředstavují názor nákupních
komisí sbírek, které se povětšinou moudře řídí cite^i a
Iff'D'CW
ľjvn-jn,
7 řnjloS t*ti

hu je podstatné konstatování,
že ae odehrává v té linii, v
níž kulminovalo i dílo Josefa
Šímy; jen zhruba řečeno: Boštíkovo hledání začíná tam,
kde ae dovršilo Šímovo. Po
dlouhou dobu byly jejich cesty jakýmisi paralelami, téměř
symbolicky osamělými a svým
osudem ostatně typickými pro
české umění.
Zevnitř je Eoštíkovo dílo N
vyslovitelné jako bytostně
reflektovaná, čirá malba: její existence o sobě, spočinutí v sobě, jak je ve vyzrálé
odobě známe z řady Rýhování,
řásnění a Členění /jedna z
prvních verzí pochází již z
roku 1941/, má pro české současné umění stejnou závažnost a závaznost, jako ji měla v několika desetiletích
kolem poloviny našeho století
tvorba Símova.
V padesátých letech se Boštík téměř programově kontaktoval se soudobým evropským
uměním, což byl mimo jiné i
počin mravní. Jeho dílo tak v
sob« nomá nic, co b,v chtělo
¿upomenout t> »ťlouiiout na o-

?

Václnv Boštík

prezentace řádu, její vždy
nezbytný odkaz k osobnímu
přijetí tohoto ř-ádu v sebezáchovném gestUj cám vyjevují
určitá specifika této oblasti. Má je ostatně i tvorba
Símova, připomeňeme-li si
obzvláště jeho skoro symbolistní východisko; ve stejném odkazování tylo založeno
dílo Rilkovo nebo Mahlerovo.
To vše ee dotýká nejhlubšího
smyslu BoStikový tvorby,
představující v současné situaci i duchovni oporu, jistotu, že v balaetu malovaných gest, ale i pseudoteoretických výkledS, existuje
přirozeně zjevená jednoduchost stavby svita, z niž
každý velký Středoevropan
vytěžuje jeho duchovní,! záchovné a záchrer^é hodnoty.
-jar-
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REPORTÁŽ
O MÍROVĚM
KONCERTU
VPĽZN!
"S kým chceš mluvit? S Totenhosen nebo Neubautenama? Vono je to vlastně jedno, všichni
jsou stejně opilí...," vítají mě kamarádi
před vchodem lochotínského amfiteátru. Kam se
podíváš, pražské auto. Na zářijový mírový
koncert do Plzně, kde měla hrát legendární
západončcnecká avantgardní skupina Einsttlrzende Neubauten se sjížděla mládež } které nestála o cestu do Budapešti za anglickou hvězdou
Peterem Gabrielem. / V Mojavský poušti prý dokonce použili na pódiu autogeny a nakonec odpálili nějakou skálu..."
Do zákulisí se dostávám snadno. Ach, kde
jsou ty boje s pražskými pořadateli! Dědek u
vchodu tě ještě pozdraví. Však je tam taky
nabito. Dere se sem skoro každý... Šatna
punkových Totenhoaen n avantgardních Neubauten se proměnila v pajzl. Vítám ae s jejich
kytaristou Blixou Bargeldem. Drží se sice
sotva na nohou, ale pamatuje si mě. M To je
teda vydarenej mírové j koncert,*1 nadává.
"Hrajeme tu zadarmo, prej fraj-koncert - a
hele, voni trhaj vstupenky! Za kolik jsou?"
"Za pětatřicet. A přijde tak asi deset tisíc lidí."
"Tak to nám mohli dát aspoň najíst," přidává se k hovoru jeho kolega Andy. "My tady
nic nevíme. Nemáme tu ani tlumočníka. Nevíme,
v kolik budeme hrát. Přivezli nás sem a 8trčili do šatny. Dole je bufáč, ale tem je jen
pivo a kafe."
Trochu mě to zarazilo. UŽ několik let se
na větších rockových koncertech propaguje
/na rozdíl od fotbalu/ naprostá prohibice. A
tady? Inu, Plzeň...
Kolem profrčí prázdná láhev a rozbije se o
stěnu. Pankáč o berlích. "Von je řidič od
Totenhosen. Při jedný mírový manifestaci mu
auto přejelo nohu, takže tea s náma jezdí
jako fanda." V duchu si vzpomenu na vtip o
radiu Jerevan... Bude válka? Ne, ale bude
takový boj za mír, že nezůstane ani kámen na
kameni.
U štábu Československé televize ale8pon
zjištuji pořadí. Tam se ví všechno. Hvězdy
večera budou poslední, sedmí. Před nimi Dalibor Janda. Místo Žbirky vystoupí Michal David. "Kterej vůl dělal dramaturgii! Pankáči,
avantgardisti, pseudometaloví Stromboli a
Janda s Davidem? To nemůže skončit dobře..."
Televizákova slova se prorocky naplní.
Sotva jeden vystál hodinovou frontu na párek a další na pivo /dva stánky a občerstvením nn celý areál/, už jsou na podiu Totenhosen. Na české poměry je to velmi divoké. Polévnjí se pivem, zpěvák fkáče rybičkou po
hlavě přímo mezi první řady. Dobře nadupaná
kapela, připomínající The Claeh z konce aedmdesátých let. Je legrace, smějí se i kameramani a směju se i já. Hlavně při představě,
že bych to pozítří mohl vidět v televizi.
Stačí ee však otočit a, běda, jaká proměna!
Stojím sice^uprostřed pér stovek odvázaných
lidí před pódiem, ale amfiteátr za námi sedí
úplně ztuhle: skládá se většinou z malých dívenek, které zatoužily po Davidovi nebo Jandovi... Víte, jak to vypadá, když v divadle
sedíte vedle někoho, kdo se ostentativně nebaví.
Až když po chabé východoněmecké kapele přišel na pódium Michal David, zatetelily se dívenky vzadu hned při prvních tonech ště8tím.
Východozápadoněmečtí pankóči vpředu si nechali od svých českých kolegů vysvětlit, co je
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to zač. Chvála to určitě nebyla. A už se zdola ozývá svorný česko-něraecký řev, že je David fašista, pankáči po něm házejí kameny a
štěrk. Koncert ae musí přerušit a konferenciér zase řve na pankáče. at jdou na párek,
když se jim to nelíbí. At žije mír, ozývá se
skandování. Už nechápu jestli ironické, nebo
David znovu rozjíždí kolotoč minulých i budoucích hitů, celé třídy školních dětí jásají
a v zákulisí opilý manifestant o berlách konečně zaregistruje tu libou hudbu z podia.
"Proti takoTejm sračkám u ná8 v Německu bojuňeme, to jsou ty zasraný agenti vládnoucích
tříd, vytvořený proto, aby oblbovali lidi,"
rozčiluje ae až do nepříčetnoati. Když mu dojdou slova a prázdné lahve od piva a vodky,
rozbije první äklenénQU výplň dveří. A tak
zatímco začala před podiem chránit Davida
bezpečnost se psy, aby mohl vůbec dozpívat,
další jednotku volají pořadatelé^do zákulisí.
Ta přijde a bije. Muzikanty, bedňáky. Dokonce
i ošetřovatelka, která ae při třesku rozbitého skla probudila a šla se podívat, jestli se
někomu něco nestalo, slízne jednu pendrekem.
Docela pěkná bitva, i když příalušníci v Soulu to mají určitě daleko těžší.
Pořadatelé - a kolik jich je najednou! vylezli konečně zpoza obou 8tánků 8 pivem a
začali agilně vyhazovat lidi ze zákulisí.
Občas přitoa někomu utrhli knoflík. Na záchodě se ještě nic netušící západní Němec objímá
s výchoäákea. Močí a řvou "Eine Musik, ein
Staatl", než je vytáhnou policajti gako
ostatní, vytřídí západní plevy od východního
zrna, pleván orazítkují pasy, narvou do autobuaů a odvezou na hranice. To vše za skandovaného potlesku fandů, kteří jak na Spartě
volají: "Neubauten, Neubauten..." Na podiu
je ohlášeno, že další západoněmecká skupina
už nevystoupí, půlka amfiteátru odchází a Dalibor Janda zpívá Kde jsi? do prázdnícího se
prostoru.
Prodíráme se hejnem příslušníků, kterým ted
zbývá čas na hon domácích pankáčů, při němž
mohou vyzkoušet i své psy. Kráčíme zahrádkářakou kolonií, ze vzdalujícího Lochotína hřmí
stéle ještě Jandovy reprobedny a mezi písněmi
slyšíme pankáče zpívající do štěkotu psů Give
peace a chance!
Uprostřed zahrádek se přeme, jak by to dopadlo, kdyty se výchoclóci se zópacíákama dali
dohromady ve velkém měřítku a nejen na WC,
jestli to tisk rozmázne, zda by si to měla
odskákat pořadatelská služba. Či spíše dramaturg za aaaixovéní celé brizantní směsi. Anebo ještě vyšší instance. Ta, co si mne v
zákulisí ruce, jak se nám ta mládež pěkně a
jednotně angažuje - aniž je schopna se zamyslet, zda v té nivelizované mase mládeže
/úlevně sjednocené co doklad jednomyslné podpory úředně organizovaných akcí/ nej8ou o věci míru a o boji za něj přec jen rozdílné
představy. Jenže Činovníci jeou vždycky nevinní.
Poslední pohled na dvacet k nebi trčících
komínů Škodovky. To byl zase koncert! Mirovej!
P. S. ,
Deník UV SSM Mladá fronta informoval následujícího dne /ló. září/ o plzeňském mírovém
koncertu pod titulkem Krásně zní tóny míru.
"Umělci se vůbec výrazně angažují pro myšlenku na vytvcření pásma bez jaderných zbraní ve
atřední Evropě," pochvaluje si v článku J.
Krejčí, úřadující místopředseda Cs. mírového
výboru. 0 průběhu koncertu je referováno těmito nezávaznými slovy: "Včerejší koncert
před více než 10 000 posluchači v největším
československém amfiteátru se stal další zastávkou Československé části mezinárodních
mírových Fcchodů Olofa Palmeho na podporu
vytvoření koridoru bez jaderných zbraní ve
atřední Evropě. Míroví aktiviaté z ČSSR, NDR,
NSR a Rakouska spolu se stoupenci mírových
hnutí z dalších zemí usedli mezi publikum..."
atd., atd... ani slovo o tom. co se ve skutečnosti dělo... blá, blá, bíé...
Petr SedIon
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mi srtoupá tlak/ už nevím co a jak/ atľ je to
tak nebo tak/ vôechno je naopak." Někde je mu
to jasnějÔÍ: "Ruský kolo se točí/ až kabel
přeirryzne myě/ poslední návštěvník zůstává/
možrr^, že na obtíž" nebo "nad námi krouží/
poslední léta můry". To je přece... Rychle
ruc« pryč, hoärae to na vySSího.
Dr. Stilec ale nemá námitek. Milan Teplý si(Námět na frašku se zpěvy)
ce a dsskou neměl nic společného, ale záminka, Je album vyjde "pod patronátem CUV SSM",
Účinkující í prom. f11. Jaroslav Hraba, ředá Titzlovi příležitost, aby odpovědnost za
ditel Pantonu. Ing. Stanislav Titzl. samotexty "přenechal" právě jemu. Ten se s tím
statný redaktor Pantonu. Milan Teply, ved.
přílifl nemazlí a chce jich rovnou sedm vyhodit - U Č Í prý negativní vztahy mezi mládeží
odd. zájmové činnosti ČÚV SSM. Hudba Praha,
a potí pláštíkem neurčitých, zdánlivě milostdříve Jasná páka, už Sest let jedna z nejponých pocitů jsou politické narážky. Nejvíc mu
pulárnějSích pražských rockových skupin; v
leži v žaludku píseň A tak dál: "A tak se zdá,
roce 1983 napadena v Tribuně za svou píseň
že bouří oceán/ opilej koráb je tou smrStí
špinavá ráda, rok nesměla vystupovat; v roce
hnán/ snad zázrakem už drží jen/ a nikdo neví
1987 se stala laureátem Rockfestu. Ladislav
je-li. noc, či den." To je přece jasnýI Druhým
Kantor, zpěvák, skladatel a v našem případě
spasitelem je ředitel Pantonu. Tomu se zdá
producent. Dr. Jiří Štilec, vedoucí redaktor
být Teplého postoj příliS tvrdý, ale změny
vydavatelství gramofonových desek.
mus£ hýt.
Doba konání: Přestavba v Čechách, éra mládežnického sloganu "Zelená rocku".
24 hodin před první frekvencí jeStě není
Místo: větóinou polorozpadlé budovy Pantonu. rozhodnuto, bude-li se točit. Nakonec se do
Příběh začíná úspěchem Hudby Praha na Pock- verSil pustí sám soudruh Hraba a kapela musí
festu '87. Ohlas jejích písní, větóinou smut- obre^et dvě změny - "ruské kolo" je příliS a
ných, ale melodických a chytlavých, blížících nahradí je "prázdné kolo". S těma můrama kolem aáa to taky nejde - Hraba místo toho vyse někdy programově až ke střednímu proudu,
myslel: "Pod světly krouží/ na konci léta můje tak veliký, že se ve vydavatelství Panton
objevilo hned vzápětí několik návrhů na nato- ry".
čení LP. Firma souhlasí, vždyt o produkci téNafcrává se a výsledek je přes vSechnu předto desky se zajímá i zpěvák LuboS PospíSil.
chozí nervozitu víc než pěkný. Prahou jde
Čest realizovat nahrávku nakonec připadne je- hlas, že ve svém žánru je to nejhezčí deska,
ho zkuSenějSímu kolegovi Ladislavu Kantorovi, která tu vznikla. Lidská, nekonečně laskavá,
upříomá.
jenž ze čtyř desítek písní Michala Ambrože a
Ivana WQnsche vybere jedenáct takových, které
Na dalSÍ schůzce ředitel a Milan Teplý posoudí výsledek a zjistí, Že i přes zásahy píse k sobě hodíj vyběhá nahrávací termíny a
vše předá Stanislavu Titzlovi. Stařičký swin- seň lunapark vydat nelze - jestli je kolo
ruské nebo prázdné, dojem se nezměnil; A tak
gař nemá přílió síly poslouchat nějaké bigdál 9838Í taky pryč; VSechno je naopak prý
beatové nahrávky - odevšad slySÍ chválu a
proto souhlasí. Domluví se definitivní termí- pří!i S připomíná atmosféru osmašedesátého rony frekvencí, aby si muzikanti mohli vzít do- ku. Antor ji sál už tehdy. Bylo mu třináct
let!
volenou, a amatérská kapela začne investovat
do přípravy. Něco stojí pronájmy klávesových
Co dál? Neví se. Možná z toho Panton nakonástrojů, naprogramování bicích a podobně.
nec odělá pár singlů. Možná bude muset Hudba
Pár dní před natáčením si bývalý komerční in- Praha dotočit tři nové písně. RadostnějSí!
ženýr Titzl, pouCený z nahrávání desky MiPřitočí mezi natočenými písněmi jsou i slavná
chala Prokopa, z níž byl nucen pro své bezŠpinavá záda, proti nimž nepadla během celého
pečí vypustit dvě písně Vladimíra Merty /když děje ani jedna námitka. Celá fraSka s otevřenesmí vystupovat, nesmí ani skládat/, konečně ným koncem vrcholí slovy jedné z nepovolených
písni: "Mysli si o tom co chceS/ ničemu neposlechne vzorek a s úžasem zjistí, ze to
ujdei/ aí tak anebo tak/ vSechno je naopak."
hrozí průSvihem. V řadě písní ani nepochopí,
Z. LiSka
o Čem .isou, a to je vždycky nebezpečné: "Zsse Opona.

Hudba Panton
aneb jaké kolo
se vlastne točí?

bo řezník, co si nacpal slamníky statisíci. Dopis dále ujiStuje "že k tomutc opatření
...bylo přistoupeno po bedlivém zvážení vSech skutečností
a velmi vážných důvodů" a
opakuje krycí verzi o "poruftada členů a příznivců Jaz- Sení právních norem, vyvíjení
činnosti mimo rámec schválezové sekce dostaln v létě
cyklostylovaný dopis podepsa- ných stanov, poruSo'^ání vyhláSek, norem a předpisů v
ný Střediskem zábavné hudby
ekonomické Činnosti*... To
a společenské zábavy Ústavu
vôechno v době, kdy je vSepro kulturně výchovnou činnost /UKVC/. V bodrém, důvěr- obecně pocitověna zastaralost
ném a funkcionářsky otevřeném a koženost ledaakter-4 normy,
vyhláôky a předpisu v rámci
tónu se tu mlsdí fanouSci
vytrubované ekonomické přejazzové, rockové, folkové a
country hudby vybízejí, aby s stavby, když už byclr podlehl
ÚKVC spolupracovali "při dal- chiméře, že tohle bylo hlavní
příčinou ruSení sekce a uvězSím rozvoji různých žánrů
nění jejího výboru.
tzv. mladé hudby". Mnozí z
AÍ tak či onak, dopis innich jsou totiž "odkázáni na
mnoho rozporných, neobjektiv- formuje, že "v případě některých představitelů «azzové
ních a zkreslených informací
o ukončení Činnosti Svazu hu- sekce, kteří nevzali na vědomí rozhodnutí kompetentních
debníků ČSR". Ano, s tím se
dá souhlasit. Ná6 tisk o sou- státních orgánů o uJcončení
činnosti organizace, vedl
du s představiteli Jazzové
tento přístup až k tomu, že
sekce referoval přesně tím
způsobem, takže oe nezasvěce- se jejich již nelegální činnost stala předmětem zájmu
ná veřejnost mohla domnívat,
že předoeda Jazzové sekce Ka- orgáhů činných v trestním řírel Svp je nějaký zelinář ne- zení. Domníváme se, že nelze

O JEDNOM DOPISU

donekonečna rozebírat tyto
nezvratné skutečnosti. Nikomu
a ničemu to neprospívá. Je
třeba přistoupit k práci,
která povede ke skutečnému
rozvíjení a uspokojování kulturních zájmů mladých lidí..."
Prostě, vySetřování skončilo,
zapomeňte. Jak kompetentní
státní orgány nekompetentně a
zmateně otázku existence Svazu hudebníků a Jazzové sekce
řeóily, je známo z četné dokumentační korespondence Jazzové sekce s úřady. Ale přestaneme-li vskutku velkoryse
"donekonečna rozbírat tyto
nezvratné skutečnosti" a
"přistoupíme-li k práci", pak
nikoli v oné imitované podobě, jak ee to daří právě
ÚKVČ, nenž nemohoucně touží
nahradit ediční, instruktivní
a výchovnou funkci Jazzové
sekce a Sekce mladé hudby. To
by nesměli pracovat na této
nelehké roli blazeovaní Úředníčci pracující od - do, ale
právě zběsilí nadSenci - právě takoví, jací jsou za minulou práci Jazzové sekce už
víc než rok "předmětem zájmu
orgánů Činnýcn v trestním ří-
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zení". Ani podobná lákadla
jako vytvoření "jakéhosi centra zábavné hudby, určeného
veřejnosti, spolu o využitím
audiovizuálních reprodukčních
technických zařízení a studovny našich i zahraničních
odborných publikací a tiskovin" nás nemohou přesvědčit o
tom, že ve skleníku státně
oficiálního kulturního provozu, jak jej ÚKVÔ ideálně reprezentuje. se nekonformním
aktivitám dařit nebude. A navíc, nejde jen o ten tolik
odbornicky zdůrazňovaný další
rozvoj celé oblasti zábavné
hudby, jak ÚKVČ redukuje dosavadní zájmové vymezení
Členské základny Jazzové
sekce. Ta "celá oblast" je
daleko širší, ale říkat právě ÚKVČ cosi o životě v obci,
bylo by jako pískat hluchým.
Bomumil Piha

Tři výročí-dvojí ostuda
Pan Vitula napsal v dopise
jubilující České pěvkyni,
který byl otištěn v LD dne
23. září: "Vážená paní Jarmilo Novotná, nemine téměř dne,
abychom nezaznamenali jubileum některé z významných
osobností naší kulturní minulosti..." Jak se ovSem k tolika jubilejím postavit? A
jak připomenout operní minulost? U operních pěvců, jejichž hlas byl zaznamenán na
gramofonové desce, bychom očekávali reedici starých nahrávek a přinejmenším pořad
v rozhlase. Kdo z nás kdy ale
naposledy slyšel Jarmilu Novotnou, a nikoliv z Vídně? A
kdo z nás ji slyšel promluvit? Byla to opět Vídeň, která s ní vysílala v den osmdesátých narozenin delší rozhovor. Vo stepný den se narodil
František Filipovský, a tak v
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během týdne více než pět hodin & západoberlínský vysí- .
lač KIAS I vysílal šestihodinový pořad k tomuto v/ročí.
I LDj která jediná sleduj«
pravidelně operní dění, kn
příležitosti Callasové potvrdila, že sdílí onen trend
k současnosti. Ačkoliv píše
o kdejakém pěvci jen proto,
že úspěšně vystupoval s Karajanem,a zveřejňuje jeho
fotografie, o Callasové promluveno v závěru zprávičky
jen jako o historické, nebezpečné kuriozitě: "Od sacrti nezapomenutelné hvězdy
»s ďábelskými instinkty',
jak ji nazval dirigent Tulio
Serafin, uplynulo deset let".
Jedinou náplast na pěvecké
výročí přiložil v rozhlase
fatální prof. Barvík, který
22. 9. promluvil k stému výročí narozeni Marii Jeritzy.
Zabývalvse touto femme fatale Vídeňské opery ovšem
hlavně jako pěvkyni, která
prosadila Její pastorkyni
v cizině. To je poněkud lokální pohled. • hlavně, výročí připadá až na 6. 10.,
mohl tedy pan profesor vzpomenout nejprve výše zmíněné
hvězdy stejné velikosti.
A tak náš rozhlas ze ti-í
operních výročí dvě zcela
pominul. To vše ve qménu
současnosti j která oe ovšem
v mnohém ohledu méně zajímavá než minulost.
-cr-

Tourfilm 87

ceněni zasloužil. Konečně i
v Československu se točí o
New Yorku bez Bowery a podobných propagandistických klišé
minulých let /Čs. televize si
v nich libuje dodnes/. Dialog
. měst se vyznačuje objektivním
; a navíc i literárně zdařilým
komentářem, nemluvě o jeho
kvalitách filmových. Mezi
dalšími oceněnými filmy divé^ci obdivovali zejména Švédskou rapsodii, film o dnešní
Kanadě a několik dalších zahraničních snímků.
Většina soutěžních filmů se
v Thermalu promítá i pro veřejnost - co kdyby si vedení
Tourfilmu zajistilo na několik dnů také jedno kino v
Praze, kde by se po skončení
karlovarské přehlídky nejlepší filmy promítaly? Letošní
Tourfilm ukázal, že by to
stálo za to.
K. V.

Foglar to přežil
Jaroslavu Foglarovi, kterého není třeba představovat,
věnoval k 80. narozeninám
svůj fejeton na stanici Hlas
Ameriky Jiří Sýkora. Vylíčil,
jak je Foglar umlčován, že se
jeho knihy nesmějí vydávat a
číst, že se o něm nesmi psát.
A dodával mu síly v jsho
trudném postavení. Jenže nad
Foglarem se mezitím obloha
vyjasnila. Už to není ten zlý
strýček, co nám chce zkazit
děti všelijakými svými bobříky a postavit je proti pracně
budované pionýrské organizaci. Naopak^se v jeho knihách
začíná oceňovat neotřelý a
outavý způsob výchovy mládee k morálce a Čestnosti,
• lásce k přírodě, k pravému,
nefalšovanému kamarádství.
Tedy přesně to, co od prvopočátku chybí pionýrské organizaci, utápějící se v moři pokynů, usnesení a zákazů, které ponechávají příliš malý
prostor pro iniciativu vedoucích i samotných dětí. Nedávno poskytl Jaroslav Foglar
rozhovor o své práci Tvorbě,
účastnil se několika besed a
co je nejdůležitější - nakladatelství Olympia připravuje
vydání neho knih, na které
netrpělivě čeká už opět nová
generace dětských Čtenářů.
Rádi zaznamenáváme.
jc

Od té doby, co Karlovy Vary tak hluboce poklesly jako
lázně s mezinárodním věhlasem
/a také schopností levně vydělávat tvrdé valuty/, hledá
se pro ně nějaké jiné uplatnění. Do popředí se dostala
myšlenka vytvořit z Karlových
Var středisko mezinárodních
setkání, sympozii všeho druhu
ořadu Československého roza především mezinárodních
lasu A léta běží..; promlufilmových festivalů. Také
vil on, ale věříme, že by
proto byly po dlouhých tahastejně staré dámě svůj Čas
nicích postaveny ja£o sougalantně přenechal a promlučást moderního lázeňského hovil až druhý den místo hlavního konstruktéra koncernové- telu Thermal velký festivalový sál, několik předváděček,
ho podniku Agrozet, který má
k osmdesátce daleko. Nečekali kongresový sál atd. Jenomže
jsme sice, Že zazní v rozhla- ani takto vybavený karlovarse lidové písně, které Jarmi- ský Thermal příliš netáhne.
la Novotná nahrála v doprovo- Výjimkou je Tourfilm, mezinádu Jana Masaryka, nicméně sou- rodní přehlídka filmů /a nyní
díme, že by její vrcholné na- i videozáznamů/ o cestovním
ruchu a mezinárodním turismu.
hrávky snadno zaplnily v den
výročí půlhodinku místo paní
S Tourfilmem začala skupina
Magdy Kloboučkové. Pravda,
nadšenců v Krkonoších. Spojopaní K. vystoupila v Tribuně
vala ňe myšlenka propagovat
mladých umělců, tedy šlo o
přírodní krásy Českoslovenneřešitelný problém.
ska a srovnávat je také s jinými zeměmi. Postupně z toho
československý rozhlas se
raději obrací do přítomnosti, vznikl mezinárodní festival
k aktuálním a zvláště "našim" cestopisných filmů, kterému
bylo ve Špindlerově mlýně
problémům, takže v den desátého výročí smrti Marie Calla- těsno a přestěhoval se právě
do Karlových Var.
sové /16. 9 y jsme v poradu
Z operního světa mohli vyLetošní dvacátý ročník měl
slechnout naše žijící a rozslušnou úroveň a dokonce kvétající české pěvce a týcož se u mezinárodních festidenní operní medailon byl vě- valů stává málokdy - výrok
nován zasloužilé umělkyni
poroty se shodovsl s názory
Martě Boháčové. 0 ní j3me si- diváků a novinářů. Náš film
ce z Vídně nic nezaslechli,
Dialog měst /jde o dislog New
ale Calla8ové tam věnovali
Yorku a Prahy/ si opravdu o- Rychlé šípy znovu nastupují

E
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Kde je zakopán pes
"Vfle, co dělám a o Čem pí3u, mé své kořeny a svůj
smysl v mé domovské obci,
která oe jmenuje Prohn." Těmito olovy Pavla Kohouta je v
NSR uváděn jeho nový román Wo
der Hund begraben liegt, tedy
Kde je zakopán pes. Vychází u
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Knause, o 528 strtinách. Psem
míněn jezevčík Etřison blshé
paměti - Edi, kterého z posledních pražských Kohoutových let jeStě pamatujeme.
Jezovčíkův život tváří v tvář

psímu Životu jeho pána, paničky a vSech ostatních v
oněch pohnutých časech kolem
vzniku Charty 7T t to je téma
románu. Edi tu byl autorem
vyvolen Jako důvěrný přítel
němě naslouchající neuvěřitelným zprávám o výsleSích,
sledování, zatýkání a jiných
pozornostech, aby se nskonec
sám stal aktérem: celé té story: vždyt na váe dosud víme,
ubozí fízlové, Že jste psa
Ediho bídně utratili - jak
taky na jeho páca jinak, než
zabít to, co měl rád. JfeStě,
že o tom tea napsal: tonem
tragickokomickýc, hořkosladce - jak chutná ta jeho domovské obec Praha.
Taj •

Reprezentoval nás Kundera
Ve francouzském Štrasburku
se konal ve dnech 16. - 19.
října festival spisovatelů
kontinentu, který uspořádala
nedávno založená Evropská
asociace knihy a spisovatelů.
Účastnilo se ho přes 160 spisovatelů ze 17 zemí. Na programu byly besedy spisovatelů
se Čtenáři i novináři, diskuse kritiků, divadelní představení atd. Pořadatelé zvali
účastníky jmenovitě, nikoliv
prostřednictvím svazů spisovatelů. Žádný stát zde nemá
reprezentativní zastoupení,
vysvětlil generální delegát
festivalu na tiskové konferenci dopisovateli Literaturnoj gazety K. Privalovovi. Ze
spisovatelů ruského jazyka
byl pozván Alexandr Solženicyn, který se však omluvil,
a proto s ním byl nafilmován
rozhovor, který se na festivalu promítal. Dopisovatel
Literaturnoj gazety rovněž
referoval, že československou
literaturu zaatupoval na festivalu český spisovatel Milan
Kundera žijící v Paříži - mimochodem jeden z nejvážnějSích uchazečů o titul "nejlepSí evropský spisovatel
roku".
-il-

Neznámý Václav Černý
Začátkem srpna jsem • antikvariátě narazil
na dva ovázané ročníky Kritického měsíčníku.
Hbitě jsem nakoukl do peněženky, zda mám požadovaných 120 korun f a byly moje. Pak jsem
dlouho do noci s požitkem pročítal, co paal
Václav Černý v letech 1946-47, jaké poety hájil on, jaké drželi jiní. Kdyby nebylo než
jeho příspěvků K problematice socialistické
kultury u nás, stejně by to za ty peníze stálo. Druhý den jsem se s měsíčním zpožděním
dozvěděl, že Václav Černý zemřel. Zahraniční
rozhlas neposlouchám pravidelně a v Rudém
právu, které Čtu denně, jsem na tuto zprávu
nenarazil - a?, v pátek 4. září na její pokřivenou ozvěnu, řečenou ovSem jen tak mimochodem: v článku Jaroslava Kojzara nazvaném Jeden z hlavních sloupů?, v rubrice Taková jsou
fakta. Mimo jiné se tu píäe: "...počátkem
července americká vysílačka ve své vzpomínce
na profesora Václava Černého - muže, jenž pro
členy komunistické strany, jak se sám vyjádřil, měl jediný recept - šibenici, se zamýšlela nad naěí předválečnou historií. Glorifikovala i agrární minulost "pana profesora" a
nebála se dokonce tvrzení, ze "agrární strana
byla za první republiky jedním z hlavních
sloupů, na nichž stavěl mladý demokratický
stát *
J. Kojzara inspiroval pořad "americké vysílačky" /Hlasu Ameriky?/ k Úvaze o skutečné
úloze aarérní strany za první republiky. Kdo
chce, at si to přečte. Mě zaujalo, co se tu
dozvěděl nepoučený Čtenář - řekněme maturant
- o Václavu Černém. Za prvé, že asi nedávno
zemřel. Za druhé, že byl profesor. Za třetí,
že měl pro členy komunistické strany jediný
recept - Šibenici. Čtenář se chce ale třeba
dozvědět víc. Sáhne po Malé československé
encyklopedii: Černý... Adolf, FrantiSek, Jiří, Rudolf, aha! Černý Václav, 20. 1. 1894 - 3. 5. 1962. č. historik a archivář. Sakra,
ten zemřel před Čtvrtstoletím a nebyl profesor. To by t«dy anod napsali. Čeho byl vlastně ten Černý profesor? Počkat, tady: Černý

Václav /Váôa/, 28. 8. 1900 - 13. 7. 1982, Č.
violoncellista, prof. JAMU... Zas nic. Abych
se vyatříhal informační neukojenosti onoho
hypotetického Čtenáře, obešel jsem encyklopedie a vzal do ruky první díl Lexikonu české
literatury, kde by měl být Václav Černý jakožto osobnost literárního života pojednán.
Ale ani tady heslo nemá. Pouze v rejstříku:
Černý Václsv /1905/ a k tomu sedm odkazů.
Listoval j8em a Četl. Překládal s Kamilem
Bednářem, napsal monografii do knižnice Postavy a dílo v Borového nokladatelství^'byl
redaktorem Kritického měsíčníku, přispíval do
Časopisu pro moderní filologii, do Činu, pre-r
coval v prvním družstevním nskladatelství
Družstevní práce, po válce zvolen do literární sekce České akademie věd a umění... Pár
kusých faktů. Nemá-li hypotetický nepoučený
čtenář po ruce dávno vydaný a v příručních
knihovnách obvykle ne vždy dostupný Slovník
čeekých spisovatelů /1964/ či dokonce Slovník
spisovatelů ze Skvoreckého nakladatelské oficíny v Torontu, nemůže si ta fakta zařadit do
žádné osnovy, nemůže z nich složit celistvý
obraz. Václav Černý zůstane zemřelým profesorem, co chtěl věSet komunisty...
A pak jsem v těch dnech hledání naSel hezký
článek. Také v Rudém právu. Jmenoval se Važme
si každého dne naSich děnin. Mimo jiné se tu
píěe: "V knihách tehdejôí doby se nemohlo vyskytnout elementární konstatování: Předseda
moskevského sovětu L. B. Kameněv udělal to a
to... Takové jméno mohlo zaznít jedině v tomto standardním kontextu: Nepřítel lidu Kameněv, který se vetřel do funkce moskevského
sovětu..." A déle:"Zdá se mi, že se dnes větSina vědců shoduje v názoru, že je třeba dějiny zalidnit, jsou připraveni sejmout čapky
neviditelnosti z faktů minulosti... Musíme
úplně zlikvidovat zakázaná pásma, zakázaná
témata, bílé místa. Historie musí být zcela
očiStěna od zkreslování a zámlk." Je to dost
srozumitelné?
Jan Šabata
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Hokejové otazníky
Už jsme si jaksi zvykli, Že
lední hokej začíná v létě.
Kde jsou doby, kdy se hrálo
na zamrzlém rybníku! Ty rybníky nepřipomínáme jen z
nostalgie. Zdólo se totiž, že
některé počáteční zápasy naši
ligy éru rytníkářů hodně připomínají, aniž chceme dříve
rozené hokejisty nějak urážet - jejich obětavost a houževnatost by jim mnozí současní hráči mohli závidět.
Rozdíl mezi naším a špičkovým hokejem ve světě byl markantní zvláště ve světle Kanadského poháru, zejména při
hře obou finalistů. Jména
Gretzky, Lemieux nebo Makarov
a Krutov šla v těch dnech od
úst k ústům... Zato jiná, nám
bližší, jako by se někam vytratila. Že nehrají českoslovenští hokejisté působíc!
dnes v zahraničí za reprezentaci naší země, je podle
zdejších zvyklostí pochopitelné, i když ne zrovna smysluplné, ale existuje snad nějaká mezinárodní regule /nebo
jen zdvořilostní ujednání/,
Že nwomdjí reprezentovat oni
zemi, v níž uz dlouhá léta
žijí a v jejíchž klubech hrají?
jur

Fotbalová vykřičníky
Nad krutou prohrou s Finskem hořekovali jiní a dost
hlasitě j penže nic nového
neobjevili. Nevím, kde se
vzala teorie fotbalových trpaslíků, e zejména, proč právě
zdejší fotbalisté mají byt
nad ně povyšováni, když helsinské zklamání není ničím
novým. Roztrpčený trenér Masopust si jen hořce povzdechl:
"To je u nás úkaz celosportovní, neumíme dotáhnout věci
do konce a obvykle ztroskotáme na někom slabém." Sám se o
tom dotažení do konce přesvědčil v utkání s Walesem,
kdy nešlastné střídání /ne-li
římo chybné/ připravilo hráe o zasloužené vítězství.
Než chudák střídající Kadlec
stačil doběhnout na určené
místo, bylo vyrovnáno. Takový
lapsus nemůže však zdůvodnit
celkovou bídu československé
kopané, pes je zakopán jinde.
Ale kde?
Někteří vidí příčinu ve
špatné úrovni nejvyšší fotbalové ligy, jiní už ve výchově
nastupující generace a další
zase v politickovýchovné činnosti klubů. Moc se píše o
tzv. morálně volních vlastnostech hráčů, o špatné práci
svazáckých organizací, a když
ani to nepomáhá, vezmou se na
paškál rozhodčí, potom zas
vlajkonoši /nedávný případ v
Kyjevě je ovšem důkazem, že
tenhle jev není zdaleka jen
britsko - spartanský/. Nejodvážnější poukazují na různé
finanční machinace: mluví ee
o tom 8 přivřeným okem a šeptem zazní i jména klubů jako
Lokomotiva Košice, Bohemians,
Jablonec, ale dalo by se jis-

SľiíANA ¿J
tě pokračovat ve výčtu dalších. Vždyt je veřejným tujemstvím, že bez velkých peněz se dobrý fotbalista nesežene. Tohle lanaření začíná
bohužel už od nejmladších, a
pak se divme, že vyrůstají
primadony.
Řeknete možná, že za velké
peníze by se měla hrát dobrá
kopaná, aby diváci nemuseli
být do hlediště lákáni pouze
vystavenými novými Favority
jako na Julisce a příště snad
dokonce nabídkou nedostatkových náhradních dílů na starší typy škodovek. A tady jame
už blizoučko skutečné pravdě.
Proč mají zrovna fotbalisté
dělat svou práci poctivě^ když
v jiných oborech a na nerůznějších pracovištích jsou taky
trpěni neumětelové a lajdáci?
Náš fotbal /a soudě podle výsledků na atletickém mistrovství světa v Říme i jiné sportovní odvětví/ je koneckonců
jen věrným obrazem celkového
stavu společnosti, obecných
chyb a nedostatků, podvůdků a
korupce, na kterou jsou všechna, i nejvyšší usnesení krátká.
fanda

0 Lendluvi a
kyselých hroznech
Už zřejmě neplatí, co jsme
napssli v minulém, nultém
čísle LN, že o Lendlovi se
smí u nás referovat jen ze
zpráv Četky. Jeho vítězství v
mezinárodním turnaji USA ve
Flushing tóeadow bylo sice
opět zaznamenáno pouze jednořádkově, etejně jako trojnásobné vítězství Martiny Navrátilové, ale vzápětí Rudé
právo s chutí ocitovalo článek z Washington Post jen
proto, že staví Lendla do nepříznivého světla. A tak jsme
se dozvěděli, že Lendl vyhrá-

?

vá turnaje, nikoli v§ak srdce
fandů, a že je šampiónem, o
něhož nikdo nestojí. Patrně
ani Československý tenisový
svaz, když Lendl usiluje o
to, aby mohl hrát Davisův pohár a olympijský tenis za
Ameriku. Proto^je třeba kyselé hrozny aspoň trochu pocukrovat zjištěním, z něhož Čiší
závist: "Má obrovský dům v
Greenwichi, městě s nejvyšší-

mi průměrnými stavebními náklady v Americe. Hr®»je golf,
miluje baseball, jezdí rychle
v importovaných sportovních
vozech, griluje pod širým nebem, je chytry, nakupuje u
Bloomingdala. Je zkrátka
spotřebitel světové třídy..."
Rudé právo chtělo možné naznačit, že by s Lendlem bylo
vše v pořádku, kdyby jezdil
pomalu a jen v autech tuzemské výroby, nakupoval v Kotvě
a miloval gorodky. Tím ovšem
kyselé hrozny nezesládnou.
ru

„Děvečka pravšechno"
V Článku Silnice osudů
/Čs. sport, 18. 9.» příloha
Volno. str. 4/ se redaktor
Jiří Černý vrací k světovému
cyklistickému šampionátu v
rakouském Villachu. Chválí
v něm místní pořadatele, vypráví o cyklistických fanoušcích z celé Evropy, věnuje
pozornost slavným cyklistům,
a také se projde kolem depa
USA...
"...Přejdu kolem depa USA,
když najednou slyším volat
své jméno. Tak trochu tiše,
jakoby nesměle. Otočím se,
hledím, nic. Vše ee opakuje
ještě dvakrát, připomínám si
svá dětská léta, kdy z klukoviny jsme zazvonili na domovníka, utekli a schovali se za
roh... Ze stínu depa se vynořuje postava v krátkých kalhotách a košili, jíž časté
praní již dávno vzalo původní
odobu. Oči jaksi nejistě těají, pohled člověka připomíná strach zračící se v oku
zvířete, jež má obavy, zda
pán místo dobrého slova neudeří...
Mainuš, bývalý čs. reprezentant, který před několika
lety zradil svou vlast. Ne,
sem nepatří slova o tom, Že
vyměnil naši republiku za
cinkot peněz nebo oněch pér
desítek dolarů, jimiž Cyklistická federace USA ohodnocuje
měsíčně jeho služby v postavení "děvečky pro všechno",
představuje vskutku jakousi
almužnu. Za níž 6e nutno klanět, poskakovat, jak pán
pískne. Pozoroval jsem ho v
průběhu závodu, seděl v koutku, stranou ostatních, chtivě
sáhl do zásob družstva, sotva
však mohl do sebe hodit první
souoto, sneslo ae na jeho
hlavu hromobití šéfa družstva. Vyskočil a upaloval plnit
úkol. Doma byl uznávaným
mistrem, kvalitním trenérem,
v emigraci sluhou zámořského
t^mu. Slov netřeba, jeho nervózní tik, vrásky ve tváři a
oblečení hovoří jasně o postavení v novém prostředí. Ne
nadarmo byl slyšel hlas o
tom, zda si ho nechceme vzít
zpátky..."

E

Když už o svém setkání
chtěl J. Černý psát, proč nepřipravil s Mainušem objektivní novinářský rozhovor?
Bez arogance na jedné, a lokajského posluhování na druhé straně... Je ještě pořád
nutné takto psát?
-ze-
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Monika L.naskokvČSSR
Téměř no den se po sedmi
etech vrátila nakrátko do
eskoslovenska Monika Ledererová. 1. září 1980 jsme se
loučili no hraničním prechodu
ve Strážném, Monice bylo tehdy jedenáct a doprovázela do
exilu své rodiče, Jiřího a
Elzbietu Ledererovy. Odjížděli do Bavorska, nejprve bydleli v Grieabachu, potom v
Birnbachu... Pouhé tři roky
života zbývaly tehdy novináři
Jiřímu Ledererovi a byla to
léta usilovné publicistické
práce, jak o tom svědčí tituly jeho knih /Jan Palach,
Touhy a iluze, Když se řekne
Werich, Když se řekne Voskovec, Mé Polsko/, různé sborníky a bohaté přednášková
činnost. Loňským rokem počínaje ř je ve výroční den jeho
smrti vyhlašována Cena Jiřího
Lederera za úsilí o československo-poloké sbližování a
spolupráci, tedy v oblasti, o
níž se Lederer sám výrazně
zasazoval. Letos byla Cena
Jiřího Lederera udělena Petrovi Pospíchalovi z Brna.
Začátkem letošního září tedy vystoupila Monika /bydlí
te3 v Lindau na břehu Bodamského jezera/ se svou německou kamarádkou v Domažlicích
z vlaku a během deseti dnů,
které u nás strávila, byl čas
i na Dár otázek...
:/Jaké vlastně byly začátky
vaší rodiny v emigraci?/:
Pro mne osobně velmi tvrdé.
Hned po příjezdu mě rodiče na
radu Lucíka Fachmana dali do
kláěterního internátu/ kde
bylo vedle dětí z bohatých
německých rodin jen několik
cizinců, kterým pobyt hradil

stát. Nesměli jsme mluvit jinak než německy, panovala tam
velmi přísná disciplína. Rodiče jsem směla navštěvovat
jen jednou za 14 dnů, což pro
mne jako dvanáctiletou holku
bylo hrozné. V tomto zařízení
jsem strávila rok, během něhož jsem se naučila německy
tak, že jsem mohla dělat rozdílové zkoušky na německé
gymnázium. To se mi naštěstí
povedlo, takže jsem-nastoupila do pátého ročníku a na
gymnáziu studuju dodnes/ Táta
začínal ve Svobodné Evropě a
pak měl literární stipendium.
Máma taky pracovala pro SE,
ale po nějakých neshodách
odešla a teá překládá z polštiny. Z» začátku to bylo
všechno velmi komplikované,
protože jsme se moc neorientovali, nevěděli, jak se v
NSR pohybovat a táta se nechal vmanipulovat do spousty
zbytečností a nepraktických
věcí. Bylo to těžké, ale to
zažil asi každý emigrant.
:/Návštěvy emigrantů v Československu jsou pro nás víceméně nepředstavitelnou věcí. Jak vůbec došlo k tvojí
návštěvě?/:
To je záhada i pro mne. Bylo
jsem zbavena Československého
občanství spolu s tátou - už
když mi bylo 11 let. Řádné
německé občanství jsem dostala až letos a tak jsem si
spíš z recese zažádala o vízum: byla jsem zvědavá, jak
zamítnutí zdůvodní. MÍ6to zamítnutí jsem však nečekaně
vízum dostala. Je to pro mne
stále nepochopitelné, tím
spíš, že mnoha Čechům, kteří
jsou v Německu déle než já a
nejsou navíc ani 3pojeni' s
politickou emigrací, návštěvu
odmítají povolit. Uvidíme,

poslední slovo
V prvních letech jsem zprávy o irácko-íránské válce a naopak přeskakoval: aha, oni ještě válčí. To jejich centimetrová vítězství!
Už vedle nemají význam: v Turecku, v Řecku,
nemluvě o Indii, Austrálii, Argentině. Vykašlete se konečně na to, kdo z vás je v právu,
a hledte si živobytí, chudáčci! Myslím, že
obě vlády patří pod jeden soud. Kolik lidí už
ruku v ruce Z3bily! A kolik vody pošpinily!
Jsem jenom rád, že Alláh je na obou stranách.
Čím déle bojovali, tím víc jsem jimi pohrdal. Svatí hrdinové! Nemohl jsem pochopit,
proč se irácké hlášení o bitvě musí lišit od
íránského, když jde o touž bitvu a obě strany
v ní osobně byly. Divil jsem se. že to noviny
tisknou. Dohodněte se napřed, koo koho porazil, a pak nám teprv napište výsledek, boha
vašeho!
As i ve čtvrtém roce té nicotné války jsem
dostával ze zpráv někdy vražednou zlost: Pozabíjejte se konečně, vy zločinci jednostejní,
nebo se přestaňte rodit! Vaše věc je lhostejná, slyšíte? Uvsžoval jsem, Že zajdu na obě
zastupitelství a právě toto jim řeknu: že nás
to nezajímá, al si to nechají pro sebe. Je
jedno, z odstupu vzato, kdo koho v té válce
více zabije. Padne-li sto tisíc vojáků, bude
o sto tisíc vrahů míň. Ale pak jsem nešel nikam, protože jsou na světě důležitější věci:

i

jak se to bude vyvíjet v budoucnu. Zatím je moje návštěva tady bez nejmenších potíž í

-

X

:/2e by to byl oeden z důsledků glasnosti aplikované
výjimečně i na Československé
podmínky? Co si vůběc myslíš
o současné GorbaČovově politice?/:
Nijak podrobně to nesleduji.
U nás jsou Gorbačova plné poviny i televize a hodně lidí
ho považuje za spasitele. Já
jsem skeptičtější, zatím nevidím moc reálných výsledků
těch reforem. Většina věcí, o
kterých mluví, je na Západě
samozřejmé.- Nevidím v tom nic
světoborného, zavádět něco,
co by mělo být samozřejmostí.
:/Cítíš se být Němkou nebo
Češkou v emigraci? Kdyby v
budoucnu existovala možnost
návratu, chtěla by ses do
Československa vrátit?/:
Chtěla bych sem jezdit a vědět, že to bude možné, kdykoliv budu chtít, ale vrátit se
sem natrvalo bych už dneska
asi nechtěla. Během osmnácti
let jsem až třikrát změnila
svou zemi t takže už se necítím ani Němkou ani Češkou,
jen jakousi kosmopolitkou.
Moc bych .uožnost návratu přála mámě, ale já bych asi
chtěla zatim zůstat v Německu
a studovat.
:/Přeju ti, abys k nám opravdu močla jezdit jak chceš
a děkuju ti. za rozhovor./:
Vlak, kterým Monika Ledererová odjížděla zpátky do NSR,
byl na hřebicích zdržen prohlídkou Moniky. Munela vše
rozbalit do nejmenších věcí,
takže jí r Mnichově ujel další spoj.
V.M.

UMLČTE J E !

vyzvednout bundu z Čistírny, například.
Asi před rokem mi tepr-r napadlo, co jsem
snad měl v té válce udělat: zorganizovat světové mlčení o ní. Představte si: po tvrdém
boji obsadí vojáci nepřátelské město, je jedno, kteří vojáci a čí město, světu je to jedno, protože je mu to fuk. Fanfáry, sláva, manifestace v hlavním měst*, prapory vlají - a
svět se o to nezajímá, ari řádkem si toho nevšimne. Iráčané odrazí těžký íránský Utok,
stovky tanků shoří, mraky letadel sestřeleny
- a nic. Zástupce Iráku, nebo Íránu, on v tom
není žádný/významný rozčil, promluví na mezinárodním podiu - o jako by ani nepřišel. Jak
dlouho, myslíte, vydrží hrdinové beze slávy,
vojevůdci a prezidenti bez publicity? Myslím,
že bez zájmu okolního sv-ita musela by ta válka scípnout jak oheň bez vzduchu, i když dřeva na spálení je dost. Prorok pronese dábelsky svaté kázání, po němf krev teče zas jak
petrolín - a svět ns to kašle. Neví o něm.
Nevšímá si ho. Cítíte tu rozkoš z pravdivého
ocenění té ješitné války? Padá milion lidí, a
padá rovnou do zapomenuti a mlčení, obrečován
jenom špatně narozenými xaciinkami. Pro svět
jako by to byl jenom hnů^ v poušti. A je.
Vždy* jel
Tyto Lidové noviny však můžou o té válce
psát. Tím ae nic nedá zkazit.
L. V.
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