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Hledáme cesty k registraci
Federální úřad pro tisk a informace odpověděl na náš druhý dopis, který jsme na jeho
adresu odeslali 12.2. s druhým číslem LN. V dopise
z 15.2. PÚTI píše: "Osobní
jednání v této záležitosti uskutečněné mezi Vámi a PhDr.
L. Hejdánkem s námi na tířadu
dne 28. ledna 1988 přineslo
objasnení některých problémů
souvisících s realizací zmíněného vydavatelského záměru.
Po projednání základních otázek /formální a. materiální
podmínky registrace novin, iďeově politický program novin,
technické zajištění vydávání
novin a jejich náklad a periodicita/ bylo na závěr konsta»továno, že primární otázkou,
kterou je treba nejprve vyřešit, je získání právní kvalifikace pro vydávání periodického tisku, tedy že jde o pře-

kážku v rovině tzv. spolčovacího právo* Podle dosud platných tiskovS^právních předpisů /§ 4 zák. 5.81/1966 Sb./
mohou totiž vydávat periodický tisk pouze právnické osoby,
tj. organizaoe s právní subjektivitou, nikoliv fyzické
osoby nebo skupiny občanů bez
náležité legalizace. Platný
právní řád CSSR zatím neskýtá
právní prostor ani pro výjimečné prominutí povinnosti
být jako vydavatel periodického tisku oficiální právnickou osobou, tj. být např.
dobrovolnou organizací ve
smyslu spolčovacího práva
/zák. č. 68/1951 Sb./.Zároveň
je třeba připomenout, že vydávání měsíčníku LN bez řádné
registrace lze právně kvalifikovat jako činnost, která
nemá oporu v dosud platných
právních předpisech."Podepsán
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ředitel III. odboru JUDr. Jaroslav Malý.
Tento dopis se stal předmi-a
tem jednání redakce a redakčr
rady LN. Zevrubně byly zváženy možnosti dalšího postupu
s oílem řádné registrace Lidových novin v intenoíoh politických úvah o podpoře občanských iniciativ, vyjadřujícíoh pluralismus zájmů v na
sí společnosti. Jsme toho názoru, že i u nás lze vedle
tradičních institucí vytvářet
a zakládat různé neformální
spolky, sdružení, kluby nebo
fondy? o čemž hodláme na radu
Federálního úřadu pro tisk a
informace jednat se zástupci
Národní fronty.
Věříme, že nás v tomto úsilí podporí naši čtenáři a
příznivci, jejichž podnětné návrhy rádi zaznamenáme v dalších císlech.
LN

DVOJÍ RUBIKON
Jsou náhodyt jimiž se vyjeví něco podstatného, i to možná náleží ke "lsti rozumu", o
které kdysi mluvil Hegel. A taková náhoda
poskytla čtenářům RP v jednom dni projev Michaila Gorbačova, udávající směr príprav na
červnovou konferenci KSSS, a článek o vztahu
mezi 3tátem a církvemi, podepsaný Václavem
Doležalem. V Sovětském svazu chtějí usilovat
o to, "aby se v maximální míře stimulovala
iniciativa a samostatnost lidí, aby byla překonána jejich pasivita, občanská netecnost,
apatie, nesamostatnost myšlení a všechny tyto přímé pozůstatky byrokratického stylu řízení". U nás však, když se iniciativa několika katolických laiků setkala s masovou
podporou v římskokatolických řadách, jsou
čtenáři upozorňováni na to, že "akce není
organizována crrkví" a že "naprostá většina
ordinářů" se od ní distancovala /škoda, že
nejsou uvedena čísla, mluvila by sama za sebe/. Z Moskvy slyšíme: "Demokratičnost»důvěra k lidem, tolerantnost k nezvyklým jevům,
k hledání nových cest, kompetentnost, dobrá
vůle, povzbuzování iniciativy a novátorství,
podpora talentů" - a u nás: "Akce sama se
zrodila dosti bizarně - jako iniciativa jistého pana Navrátila..." - "ve skutečnosti
šlo o dílo několika málovjednotlivců".A mohli
bychom dost dlouho pokračovat.
Kdo sledoval trochu vnímavěji život věřících v našich zemích, tomu nemohlo ujít, že
v posledních letech docházelo a dochází k významnému pohybu a proměnám. Pozornost vzbudila zvýšená návštěva bohoslužeb zejména
v katolických chrámech a také účast mladých
lidí. Ješte nápadnějším jevem byly různé mimořádné akce, jako masová přítomnost věřících
na některých poutních místech, stále ještě
probíhající podpisová akce, v níž statisíce
věřících dávají výraz svému přesvědčení, že
je už na čase řešit problémy, jež se nahroma-

dily v důsledku leta trvajících nezákonných
postupů, diskriminujících křesťany /a vůbecjinak než marxisticky a komunisticky smýšleAjící občany/. Lidé se chopili iniciativy / p
nak než iniciativou několika lidí nic novéhívzniknout přece nemůže/ a další je podpořil:
svým podpisem. A ihned se jako první ozvali
mluvčí právě těch kruhů, které nesou hlavní
odpovědnost za celkově neutěšenou situaci
naší společnosti a zejména za obrovský úpadek kulturního, ideového a duchovního života, z něhqž byli a stále ještě jsou vylučováni křestané všech vyznání a nábožensky orientovaní lidé a také vynikající kulturní
tvůrci a vědečtí pracovnícit z nichž mnozí "
byli a někteří dosud jsou přesvědčenými mar-*
xisty. Ale právě na adresu takových, jako jí
autor z RP, řekl vůdce sovětských komunistů:
"Jestliže rozhodně upouštíme od příkazových
administrativních metod v hospodářství, pak»obdobné metody v duchovním pokroku spolecnoí
ti jsou tím nepřijatelnější."
Všichni signatári nejnovější akce katolických laiků se přihlásili svým činem nejen
k "dílu duchovní obnovy", rozvrženému na deset let a vyhlášenému společným pastýřským
listem českých a moravských biskupů a administrátorů, ale také - a právě to je třeba i
ocenit nejpozitivněji - k dílu společenské 6politické přestavby, o které se někteří našd
byrokrati už naučili ledacos papouškovat,
ovšem tak, aby přestavbu zbavili skutečného •
ostří a aby mohli pokračovat ve svých zastaralých metodách nerušeně dál. J en tak je
možné, aby na výslovný poukaz, že i v sociaJ
listických zemích to jde ve vztahu k církvíir
jinak, se někdo náhle začal odvolávat na na-ši odlišnost a národní specifiku. Naši katolíci překročili svůj Rubikon. Ale "činitelé'
se zatím čisté vody štítíš
Ladislav Hejdánek
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Odložená naděje
Očekávaná návštěva vatikánské
delegaoe v Československu
v ôele s arcibiskupem Colasuonem se uskutečnila ve dnech
19.-29. ledna.
Delegace navštívila Prahu,
kde se vedla oficiální jednání, Litoměřice, kde je jediný
katolický seminář pro české a
moravské diecéze, Olomouc,
Bratislavu s jedinýip seminářem
pro slovenské diecéze a .Nitru
se sídlem těžce nemocného biskupa J# Pásztora. Jediným kladem návštěvy je skutečnost,že
se delegace mohla na místě
důkladněji seznámit s poměry,
v jakých 2ije katolická círjednání se týkala
jediného bodu - obsazení uprázdněných biskupských stolců« Jak známo, ze 13 diecézí
mají pouze tři svého biskupa.
Konkrétně se jednalo o kandidátech na biskupy v Praze, 0lomouci a Trnavě, čs. strana
hned na počátku vznesla nepřijatelnou podmínku, která
zmařila další pozitivní průběh. Trvala na tom, že v Olomouci musí být biskupem Fran-

tišek Vymětal, prozatím administrátor olomoucké arcidiecéze. F. Vymětal byl po smrti biskupa Vrany v listopadu
minulého roku dosazen státem
na místo spráyce diecéze,
v rozporu s církevním právem.
Naštěstí vatikánští diplomaté na tuto podmínku nepřistoupili a neopakovali chybu, které se dopustili jejich
předchůdci při jednáních v r.
1973* Snad tomu též dopomohl
dopis 149 kněží olomoucké arcidiecéze adresovaný arcibiskupovi Colasuonovi, v němž se
mj. praví: "..že nynější situace ve vedení arcidiecéze
neprospívá normálnímu církevnímu životu". V závěrečném
komuniké o jednáních se stroze konstatuje, že jednání budou v brzké době pokračovat
v Římě.
Navzdory nynějšímu neúspěchu je přirozené, že náš stát
projevil ochotu pokračovat
v jednáních. Je možné,že prosazováním F. Vymětala jako
podmínky sine qua non československá strana testuje odolnost vatikánské diplomacie.
V.H.

Sovětský týdeník o Václavu Havlovi
V prosinci 1987 navštívil
z vlastní iniciativy Václava
Havla Alexandr Kuprjanov,zástupce šéfredaktora časopisu
SOBESEDNIK, což je víkendová
příloha Komsomolské pravdy.
Strávili několik hodin v přátelské debatě, k níž přizval
Havel také Sergeje Machonina.
Kuprjanov byl rozhodnut o
této návštěvě napsat pravdivě do svého časopisu. A skutečně v čísle, vydaném 5« února 1988, vyšel jeho článek,
v němž je mimo jiné referováno o návštěvě u Havla. Dotyčné číslo není možné v Prase
získat, redakce LN má však
k dispozici interní zprávu,
kterou o článku napsal pro
ČTK její moskevský dopisovatel. Kuprjanov podle této
zprávy oceňuje na Havlovi,že
"v roce těžkém pro Československo a v hodině těžké pro
něho osobně neopustil svou
vlast"; zdůrazňuje, zřejmě
ve snaze vrhnout na Havla pokud možno příznivé světlo,že
se mu "zdál být oddaným stoupencem přestavby a šířící se
demokraci e"v SSSRj jeho otázkyvoznačuje za zvídavé.Zároveň konstatuge, že jeho jméno "se nehodí v ČSSR připomínat", protože je "představitelem nechvalně proslulé
Charty 77 a spisovatelem,jehož vydávají pouze ga Západě"
I když se zdá, aspoň ze zprávy CŤK, že o obsahu evýeh
hovorů s Havlem a o Havlových názorech ve svém článku
jeho autor mnoho nenapsal,
rozhodně je pozoruhodné, že
tento článek vůbec vyšel. Je
to totiž poprvé, kdy v oficiálním tisku nějaké země

sovětského bloku je psáno o
aktivním chartistovi, politickém vězni Husákovy éry a
od roku 1969 přísně zakázaném autorovi nikoli hanlivě
/jako o "zkrachovanéi"»"zaprodanci" či "agentu imperialismu"/, ale naopak příznivě, byt se zřejmě nevyhnutelnými taktickými ústupky, jakým je zmínka o
"nechvalné" proslulosti
Charty. Je charakteristické, že se Havel dočkal prvního věcnějšího referátu o
své osobě nikoli ve své
vlasti a v rámci údajné otevřenosti, která prý v ní také začíná, ale v Sovětském
svazu, kde novináři chápou
"flasnost" přeci jen zřejmě
vážněji - a to dokonce i
v tak delikátním případě,kdy
riskují pohoršení svého spojence. Podle zpráv, které
redakce má /arci, že jen
z druhé ruky/, byla vysoká
fitskoslovenská místa skutečně
pobouřena a prý dokonce protestovala u sovětského velvyslanectví. Jelikož naštěstí
nehrozí nebezpečí, že naše
armáda přepadne Sovětský svat*
aby zatrhla jeho novinám svobodné psaní, lze doufat, že
Kuprjanův článek je začátkem
objektivnějšího informování
sovětského tisku i o československých problémech a že
to může mít svůj dobrý vliv i
nmi. zdejší tisk. I když samozřejmě důležitější než eventuální výchovný vliv spřátelené velmoci, je počínání domácího obyvatelstva a rozsah
svobod, které si samo vydobude

'

red.

DOMINIK TATARKA - jméno, které zní jako předznamenání
k osudu, takovému, o jakých
si dnes už jen čteme. Dominik
Tatarka - pedagog, filozof,
věrozvěst a spisovatel /např.
Panna zázračnica, Farská republika, Prútené kreslá,Rozmluvy bez konca, človek na
cestách, Démon súhlasu, Písačky, Navrávačky/. Dominik
Tatarka - autor, kterého západní Evropa s typickým zpožděním, jež u nás nemůže rozčílit ani urazit, objevuje a
obdivuje teprve te3. Dominik
Tatarka - tento "posledný
karpatský pastier", jak s nostalgickou pýchou nazývá sám
sebe, oslaví čtrnáctého března ve svém bratislavském bytě
v Mišíkově ulici číslo šestnáct 7 5.narozeniny. Redakce
našeho listu se vřele připojuje k zástupu gratulantů a
lituje, že není v její kompetenci prozradit Mistrovu adresu.
P.

téma:
ČESKÉ DĚJINY
Z iniciativy skupiny historiky sdružených kolem redakce
sborníku Historické studie,
který vychází již deset let,
proběhla v Praze dne 6.2.1988
veřejná diskuse na téma pojetí českých dějin. Po mnoha
letech poprvé se sešli historikové, spisovatelé, literární historikové a novináři
z Čech a Moravy, vesměs zbavení možností veřejného vystupování a publikování. Diskuse, v níž vystoupilo kolem
třiceti představitelů neoficiální kultury, prokázala význam, který má pluralitní pejetí dějin pro zdravý vývoj
osobnosti a pro společnost jako celek, účastníci setkání
se dohodli jednak na tom, že
záznam debaty bude vydán péčí
redakce Historickýoh studií
jako jejich další svazek, a
dále na pokračování podobných
setkáni* ovšem s poněkud konkrétněji vymezenými tématy.
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důvody ke skepsi
a zdroje naděje
VÁCLAV HAVEL
Hodnocení politických poměrů a názory na to,
co lze očekávat od budoucnosti, závisí hodně
na tom, co si kdo z nás představuje pod pojmem politika. Přesněji řečeno: v jaké sféře
společenského života kdo z nás spatřuje nejvlastnější ohnisko politických dějů a tím i
klíč k politickým prognozám.
Pokud se upínáme výhradně nebo hlavně k oblasti faktické moci (a ovšem i jejímu ořípravnému dějišti, totiž jejímu zákulisí),pak
je pro nás samozřejmě nejdůležitější, jak
v tom či onom proslovu vybalancovali Gorbačov či Jakeš různé fráze, o čem se dohadovali Gorbačov s Jelcinem o prázdninách, kteří
tajemníci tfv KSČ se domluvili proti Husákovi,
které členy předsednictva získali a který
z nich má největší vliv na nového šéfa.
Nepodceňuji tohle všechno; naše osudy to
ovlivňuje po čertech významně. Přesto se přár
znávám, že víc než tato sféra mne zajímá něco jiného: co se děje ve společnosti, ve viditelných i skrytých vrstvách jejího počínání, cítění a myšlení. Nenápadné, ale z dlouhodobého hlediska nejdůležitější podhoubí
všech politických dějů totiž spatřuji spíš
zde než v kuloárech různých sekretariátů.Mimo jiné už proto, že výkony faktické moci,
jež se v oněch kuloárech rodí, vždycky nějak
reagují - byl třebas velmi nepřímým, nepřesným, pozdním a mnohdy jen podvědomým způsobem - na skutečný stav společnosti a jejího
ducha. I ta nejsvévolnější moc je mocí nad
někým a její panování nad obyvatelstvem,podléhání jeho náladám či pohrdání jeho vůlí
tudíž vždycky závisí také na tom, jak se samo obyvatelstvo chová, jak myslí a jak se
k této moci staví.
Pokud jde o dění mezi mocnými, příliš dobrých vyhlídek zatím nemáme: Gorbačov je sice
osvícenějším vladařem než jeho předchůdci,
Jakeš sice verbálně imituje Gorbačova a mluví o jakési údajné přestavbě a demokratizaci
i u nás, obě tyto skutečnosti však náš život
ovlivňují pramálo. Ovlivňují-li ho vůbec,tak
asi zase hlavně tím, že se jich společnost
chytá, jak moc se na ně odvolává, zkrátka do
jaké míry je vnímá jako svého druhu "nahrávky na smeč". Jinak se ale zdá, že Miloš Jakeš byl instalován jako čerstvější a spolehlivější záruka faktické neměnnosti (skryté
za novými slovy), než jakou byl jeho unavenější a nikdy pro nikoho zcela spolehlivý
předchůdce«
Díváme-li se ale na situaci z toho druhého
hlediska,tedy z hlediska jakéhosi "hlubinného"-$tavu společnosti,pak se mi zdaleka tak
tristní nejeví. Můžeme se sice nadít v nejbližší době (a zvláště v tomto roce provokativních výročí) ještě nemála zklamání, perzekucí, ba možná i zřetelného utužení; nicméně některé nepřehlédnutelné skutečnosti
dovolují - aspoň v dlouhodobějším výhledu věřit přeci jen v lepší možnosti.
Nejdůležitější z těchto skutečností je pomalu, ale nezadržitelně se prohlubující propast mezi dvěma dnes už spolu téměř nesouvisejícími světy: světem oficiální ideologie a
světem skutečného myšlení a cítění společnosti. Všichni samozřejmě dělají, co musí
dělat - volí, bojí se nadřízených a poslouchají je, na nejrůznějších rovinách hierar-

chizované moci materializují vůli mocenského
centra - nikdo však už vlastně nevěří řečem,
které tato moc vede. Lidé si prostě myslí
své a žijí, jak se dá. Pestře strukturovaný
potenciál reálných společenských zájmů,jehož
spektrum se klene od shánění západních elektronických produktů až po shánění samizdatů,
od rafinovaně vyvzdorovaného uplatnění nejrůznějších koníčků až po kolektivní srozumění různých subkultur (at už hudebních, náboženských či jakýchkoli jiných), od masového
sledování západní televize až po svobodnou
expresi názorů na svět v pivnicích čtvrté
kategorie, tento potenciál tedy sám sebe uskutečňuje všemi za dané situace myslitelnými způsoby, zcela mimo všech předpokladů moci a zcela nezávisle na jejích intencích.Dalo by se dokonce říct, že skutečnou a nejdůležitější "paralelní poliš" dnes nepředstavuje "disidentský svět", ale svět smýšlení a
privátních zájmů celé společnosti, která sice jednou rukou dává totalitní moci to,co na
ní bezpodmínečně vyžaduje, ale druhou si zároveň dělá vše, co sama chce a co nemá s vůlí této moci pranic společného.
Jakýmsi ostrůvkem veřejné reflexe a artikulace tohoto stavu je ovšem onen "disidentský svět": ale i v něm si už vlastně děláme,
co chceme, ba říkáme nahlas věci, které nešlo říct nahlas po desítiletí (dokonce ani
v tom slavném osmašedesátém roce!). Tu a tam
nás za to Státní bezpečnost kárá, sama ale
cítí - pod tlakem obecné atmosféry - směšnou
mimoběžnost své argumentace (což samozřejmě
nic nemění na tom, že kdykoli jí to bude dovoleno stranou a straně celkovou politickou
situací, může nás místo kárání zavřít). A
když zkoumáme, co je základním společenským
jmenovatelem toho, co dnes de facto celá
společnost politicky ví a co "disidenti" dokonce veřejně říkají, pak zjištujeme, že to
je věc sice prostá, ale 3 vládní ideologií
neslučitelná: totiž jistota, že jedinou smysluplnou cestou pro hospodářství je reálná
pluralita subjektů hospodářského podnikání
á jedinou smysluplnou alternativou současného politického systému je pluralita politická (bez níž je ostatně ta hospodářská nemyslitelná). Přičemž - a to je obzvlášt důležité! - neplatí tahle samozřejmost (a dnes
to je už opravdu samozřejmost) jen pro Cechy
a Slováky, ale ve stejné nebo ještě větší
míře i pro Poláky, Madary a dokonce i pro
mnoho myslivých a veřejně činných lidí v Sovětském svazu.
Jsem přesvědčen, že tato propast mezi ideologií a základními politickými principy
soudobé moci na jedné straně a skutečným
smýšlením společnosti na straně druhé se může prohlubovat dlouho, ale ne donekonečna.Je
to stále významnější politický fakt, jehož
vliv se dříve či později musí zhmotnit do
nějakých důsažnějších politických změn, dú ľ
sažnějších, než je současná výměna "normalizační" frazeológie za frazeologii "přestavbovou".
Snad je zřejmé, proč se mi ve světle takovéhoto perspektivního uvažování nezdá být
zrovna podstatné, co včera řekl na nějaké
schůzi nebo zítra řekne na chodbě UV KSČ tajemník Jan Fojtík.
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- ... a on povídá: Chlapci, jestlipak víte^ jaký byl můj
největší zážitek? To byl pětačtyřicátý rok! - No,,to neměl
říkat před Láďou. Ten se napružil a pak vybuchl: Víte, pane doktore, my jsme mladší,

MY JSME ZAŽILIJEN TEN
OSMAŠEDESÁTÝ...
Medvěd, který tuto historku ze zákulisních bojů o vydání
jedné gramofonové desky vypráví se jmenuje

MICHAL

AMBROŽ

a dnes je kytaristou, zpěvákem, skladatelem a vedoucím rockové skupiny Hudba Praha. Začínal před lety jako folkař a na
začátku osmdesátých let založil svou první a hned legendární
kapelu Jasná páka. Patřila spolu s Pražským výběrem k nejpopulárnějším hudebním seskupením své generace. Až do března
1983, kdy po štvavém článku v Tribuně "od kapely odstoupil
zřizovatel"• Po roce se Ambrož objevil se staronovou sestavou, jiným názvem a překvapivě odlišným repertoárem.
Sedíme teči spolu v hospodě U
Bohouše a řeč se pořád stáčí
k minulosti.
- Michale, ty pamatuješ osmašedesátý?
- To mi bylo čtrnáct. V předvečer jednadvacátého srpna
jsem se vrátil z vodáckého
tábora. V noci volali tetě,že
sovětská vojska překročila
hranice. Zamumlal jsem, že to
vyřídím, otočil se na bok a
spal dál.
- Ale to se nedá tak jednoznačně říct, že jsi ho zažil.
Byl jsi hodně mladý...
- Dá. I kdyby ti bylo míň než
tehdy mně, je to v tobě. To
nevymažeš. A pak, moji rodiče
byli "hlavními motory kontrarevoluce" na jednom venkovském okrese a oba je potom
vyloučili z partaje. Jo, i
tahle léta patří ke vzpomínkám na osmašedesátý. Nemohl
jsem pochopit, proč mámu,ženskou se čtyřmi státnicemi,absolventku UMPRUM, nevzali ani
za uklízečku. Sla do JZD a
tam se starýma babama sbírala
na poli kamení a krmila prasata. A já pochopil, že je to
divná země, kde 3e lidi trestají manuální prací. To je
tím, že ONI práci neradi, jen
se jí pořád ohánějí. Práce,
práce, práce..., ale dělat se
"jim nechce. Mámu tím nezlomili
- byla z vesnice a nové zaměstnání ji sice neuspokojovalo, ale manuální práce jí nevadila.
- Na konci těch smutně šedých
sedmdesátých let jsi začal
veřejně vystupovat. Nechrne
začáteční písničkářské období
stranou - byla Jasná páka odrazem- tvé frustrace z marasmu
doby?
- No, a3i ano. Musíš k tomu
ale přidat, že já sice měl
rád třeba i Beatles, ale mým
vzorem byli vždycky Rolling
Stones a jejich syrový pohled
na svět.
- Co JE vlastně na Páce nejvíc štvalo?
- Co JE štvalo? Ze na nás chodili lidi^ hodně lidí, bavili
se a ONI je neměli pod kontrolou. A my i diváci jsme JIM
dávali ostentativně najevo,že
existujeme i bez NICH, že ná3

nezajímají. ONI se nikdy nedokázali vyrovnat s takovým
druhem rocku, který na NE
kašlal.
- Jak se dneska díváš na zákazy z třiaosmdesátého?
- Myslím, že je to pro NE hodně trapná záležitost. Co se
nás týče, tak to vlastně urychlilo změny, ke kterým by
zřejmě stejně došlo. Nás tehdejší zpěvák Dáda, tedy Vladimír Albrecht, prožíval osobní
krizi a místo hraní chtěl malovat. Já jsem zase měl chut
dělat muziku jinak, jemněji a
rafinovaněji»
- A v čem měla být ta změna?
- Páka byla nenáročná, spontánní, přímočará. Ve srovnání
s ní chvběla Hudbě Praha v
prvním plánu "energie". Byla
chladnější a političtější...
- ...říkejme raději společensko-kritická...
- Třeba. Prostě Hudba Praha
šla víc do hloubky, chtěla
sdělovat víc pomocí hudby a
slov, nejen hřmotem a energickým projevem.
- Pro hodně lidí to bylo rozčarování. Rock, to je pro ně
spíš ta energie.
- Aby ne. Ale to je v pořádku. Jenže zase spousta lidí
pochopila, o co nám jde, a
zůstala s námi. Víš, chtěl
jsem v Hudbě Praha zdůraznit
především druhou stranu věci
- úplně zničené vztahy mezi
Lidmi. Přetvářku, rozbití
lidských citů. ONI se můžou
snažit s přestavbou do aleluja, ale když se tohle nedá
do pořádku, nic se nezmění
- Co rocker, věří na přestavbu?
- Hm. Ta má podle mýho smysl
tak leda v Rusku, ne tady.
Docela věřím, že tam můžou
být v partaji i čestní lidé.
Mít u nás "červený řidičák",
to je čistě utilitární záležitost. Takže jakákoli přeměna se tu děje ne z morální
a společenské potřeby, ale
proto, že se zase jede podle ruskýho v$pru v Co nejde
z hloubky a presvedčení, "to
nemá smysl.
- Vratme se však k roku 1984
a formě, s níž Hudba Praha
přišla. Zdá se mi, že to by-

lo v naší rockové hudbě určité novum.
- Museli jsme vytvořit takový
koncept, aby se dal' veřejně
provozovat. Chtěl jsem říct o
českém bahně spoustu věcí,ale
bylo mi jasný, že to nejde na
plný pecky, jako to kdysi dělali Plastic People. Jednak
už je jiná doba a jednak si
myslím, že to nemá cenu. Neláká mě udělat koncert.absolvovat čtyřicet výslechu a pak
ročně jedno hraní někde na
venkově pro pár desítek nekritických posluchačů. Rock
má tehdy smysl, když ho slyší
co nejvíc lidí.Nemá cenu psát
písničky do Šuplíku, měly*by
být aktuální. A tak jsme přišli s úmyslnými dvojsmysly dokonce mluvím o troj jedinnosti textu. Kdo chce, může si
jej vyložit -jako píseň o
chlastu, o holkách nebo o bolševikovi. "Je to zlý, tak už
jsme si zvykli", "To nic neznamená, ňe to jen míra povolená", "At je to tak nebo tak,
všechno je naopak...".
- A to vám úřady spolkly?
- 0 to tady nešlo, ale měli
jsme s tím opravdu hodně potíží, hlavně s inšpektorkou
na Praze 4. Jeden čas (a není
to tak dávno) nám zakázala
patnáct písniček. To byla bez
jedné naše celá produkce.
- Důraz r.a text mi připomíná
tvůj vztah k folku. Není
ba Praha vlastně tak trochuelektrifikovaná folková kapela?
- Je to rocková kapela.To poznáš ve struktuře textů, kde
je víc důrazu na sloganech a
co nejúspornějším vyjádření.
Já folk zrovna moc nemiluju,
hlavně to, co z něho zbylo
dnes. Je to taková znormalizovaná hudba. Já vím, řekneš,
že je tady taky Nohavice a
Dobeš, ale pro mě je jedinej
folkař Jim Cert. Můžu to docela klidně posoudit, dělám
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na Petynce a často se tam zastavím na decku v tom jejich
folkovém klubu, Nejhorší ze
všech je Spirituál kvintet
s těmi svými lechtivými politickými dvojsmysly a narážkami, vypočítanými a vykalkulovanými, aby lidi tleskali. Ani ta Bičevská, co s nimi
zpívala, se mi nelíbí. Ivan
Wunsch od nás z kapely ji miluje. Tvrdí se, že když přijde nad ránem domů, pouští si
její desky a pláče, ale moje
parketa to není. Ani Vysockij, ani Okudžava, já je prostě nemůžu poslouchat. Jenže
to třeba francouzský šanson
taky. Já jsem prostě rocker
a hrajú a poslouchám jen to,
co cítím.
- Jak se k tomu staví kapela?
Je to přece devět lidí různého vkusu.
- U nás jsou obvykle skupiny,
kde má všechno v rukou vedoucí. Ale v naší kapele panoval
odjakživa demokratický princip. Vše je podmíněno souhlasem ostatních. Klidně mi můžou vrátit písničku, stačí,
jestliže se to většině nelíbí.
Když jsme loni měli vystoupit
na Rockfestu, jediný hlas
proti - a nesli bychom tam.
- Vidíš, další otázka, na níž
jsem myslel. Proč jste vlastně vystoupili na Rockfestu?
Po řadě "androšů" je to nepřijatelná akce...
- Jít či nejít, to byla otázka. Když o ní te3 uvážuju,vidím, že to je specifický problém Prahy a možná ještě Brn«*
Venkov se tím netrápí - kapely jsou rády, že si mohou zahrát. My jsme na Rockfest šli
kvůli pražskému kolu. Tam měli hrát Plastici, a proto
jsme si řekli, že to je poctivá akce, kde může hrát opravdu každý. Pak je zakázali a
bylo na nás, jak 3e k tomu
postavíme. Tady U Bohouše se
sešlo pět kapel ze sedmi a
jednali jame o tom, jestli
bychom neměli všichni odstoupit. To, co jsme dohodli věnovat jednu písničku našeho
vystoupení veřejně "těm, kdo
s námi nemohli hrát", byl
kompromis, na nějž jsme v té
situaci v zájmu kolegiality
přistoupili.
- Na tu vaši schůzku si pamatuju. Slyšel jsem o ní z několika stran vyprávět. Byla
to pro mě zajímavá zkušenost.,
protože jsem pochopil, jak se
časy mění. To, že nejmiadší
ze souborů se k nim zpočátku
odmítl vůbec hlásit, proťfeže
je neznal a nikdy v životě
neslyšel, bylo pro mě velkým
poučením o pomíjivosti věcí.
Ale i oni se nakonec ostatním
přizpůsobili, i když v jejich
případě pochybuju, že to mělo
cenu. Jenže vy jste pak šli i
do Pakulu...
- Tím se už nedalo nic ztratit. Byla to zajímavá zkušenost a my jsme na ni přistoupili mimo jiné proto, že jsme
chtěli hrát na koncertě písně,
které nám inšpektorka na Praze 4 zakázala. A tohle bylo
přímo na jejich území...
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- Ale Rockfest je podvod,ne«bo ne?
- Je to pozlátko, které má ukázat, že všechno funguje a
že všechno je velká pohoda.Ale smysl rockové hudby v takových velkých přehlídkách
není. Ten je v obyčejném klubovém životě, v každodenním
styku s lidmi. To si ti Milanové Teplí a další svazáci
nedovedou a nechtějí uvědomit.
Jim jsou milejší takové
monstrakce. Ale proti festivalům jako takovým nic nemám.
Jsou to jediné koncertní příležitosti, které dnes ještě
dovedou přilákat zpohodlnělé
diváky. A my jsme taky nikdy
nebyli žádné podzemí...
- Máš pocit, že jste ve svých
názorech radikálnější než ostatní poplastikovské skupiny?
- Na to není jednoznačná odpově3. Nemůžu to ze sebe posoudit. Já si myslím, že možná víc žijeme tím, co se děje.
Aspoň za sebe můžu říct, že
společenské věci dost prožívám. Jediná cesta za tátou se
neobejde bez celodenních diskusí. Posledních dvacet let
mi pořád leží v hlavě. Nikdy
jsem se s tím nevyrovnal. Ale
jsou kapely, které se snaží
být programově mimo dění.Nebo
najdeme soubory - třeba Garáž,
kterou mám jinak moc rád - a
ty se z toho snaží vydolovat
jen něco, módní trend. Pak je
z toho takový salonní underground. Těžko říct, že j3me radikálnější. Necítil jsem potřdbu to nějak poměřovat.
- Chceš říct, že na téhle hudební scéně je spousta tendenčnosti?
- Ale u těch amatérů z našeho
okruhu to ještě jde. Horší je,
že dneska se každý chce živit
muzikou.'To je úplný úpadek.
Napíše tucet písniček ó ničem
a myslí si, že to je ono,protože nebude muset ráno vstávat a hákovat. Holky z něj
budou paf, jelikož je muzi-

kant. Bez práce dlouhý škvarky. Jenže muzika musí být o
něčem ¿iném. Ti,^co ji dělají,
by měli mít aspoň minimální
zodpovědnost. Jenže kdo
z nich ji má? Pak se divíme,
že pro novou generaci to není
nic. Žádný vzor.
- Tím vzorem by mohla být
třeba vaše deska...
- Kazeta. Pozor, jen kazeta.
Řekli nám, že písně, co jsme
natočili, jsou moc pesimistické, a proto na dlouhohrající
desce nemohou vyjít. Tak je
tedy Panton vydá na kazetě bez dvou: Lunaparku a Všech*no je naopak. Ty vyjdou nejspíš až po přestavbě. Umělecký náměstek podniku nás kone jšil a sliboval, že můžeme
natočit další desku, a ta
klidně vyjde i jako černý kotouč, ale jen tehdy, když budeme hrát veselý písničky. Uklidnili jsme ho - skladby
které jsme natočili, jsou tím
nejveselejším, co hrajeme a
budeme hrát. Takže další nahrávky spíž nečekám.
- Jiná kapela by se kvůli tomu rozpadla. Tolik práce a
příprav to stálo. A těch nervů při jednání se zkostnatělým podnikem!
- Ale to není problém Hudby
Praha. Dokonce ani problém
doby ne. Vím já, jak by to
dneska vypadalo, kdyby se ti
z osmašedesátého udrželi u
moci? Kam by to dovedli? Jde
o jinou věc. Hudba Praha,jak
by řekl náš kamarád Petr Váša, je dovršená věc. Všechno
už bylo řečeno a hrozí opakování. Vím naprosto přesně,Že
to musíme zkusit zase jinak.
Skončil čas dvojsmyslů. přišla doba, kdy by se mělo
mluvit naplno. Poprvé v životě se mi stalo, že mám
texty, ale nevím ještě, po
s hudbou...
Petr Sedloň

Jasná páka: Michal Ambrož a Vladimír ."Dáda" Albrecht
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JUSTICE

ERICH KULKA
versus
Melantrich
Nakladatelství Melantrich
v Praze vydalo v r. 1986
knihu Josefa Sebesty v zemp. zaslíbené, v níž (str.
230) je známy protifašistický publicista a mnohaletý vězeň gestapa a nacistických koncentračních
táborů Erich Kulka označen
za "konfidenta vsetínského
gestapa, který v době okupace působil v protižidovském referátě a byl podle
potřeb gestapa zatýkán a
opět propouštěn na svobodu".
Erich Kulka na autora
knihy, nakladatelství a
odpovědnou redaktorku podal dne 29.9. 1987 k obvodnímu soudu v Praze 1
žalobu o ochranu osobnosti. Tím .otevřel zásadní otázku, totiž zda se občan
v současných čs. podmínkách domůže ochrany své osobnosti proti mocným tohoto státu.
Rukopis knihy byl dokončen v r. 1978 a jeho ce3ta
k vydání byla - pro celkově antisemitské? antisionistické* a protxizraelské
zaměření, svérázně spojené
s politicky již neúnosnými
výpady proti čs. reformnímu hnutí 60. let a některým jeho představitelům dlouhá a1 spletitá. Lze se
dohadovat, že mnoho bylo
těch, kteří tento rukopis
házeli druhým jako horký
brambor. Zatímco však
brambor časem chladne, rukopis léty stále více pálil, a nejen prsty. Posléze se však našli obhájci
s hroší kůží. Ředitel nakladatelství Melnatrich
ing. Jiří Krátkýř poslanec
ČNR, ve svém dopise z 23*9.
1987, v němž odmítl pokus
o smír navržený Erichem
Kulkou, uvedl, že "rukopis
byl řádně lektorován, a to
po stránce literární a ot>sáhové dr. Štěpánem Vlaši nem, ředitelem Ústavu
pro českou a světovou literaturu ČSAV Brno a dr.
Mariánem Kramářem z oddělení Mezinárodní politiky
UV KSČ", kteří "doporučili práci k vydání", že
"rukopis byl konzultován
a doporučen také tehdejším pracovníkem oddělení
kultury ÚV KSČ a dnes ředitelem kádrového oddělení ministerstva kultury

CSR s. Jiřím FranBem" a
že "kladný názor na vydání knihy ústně vyjádřil i
vedoucí oddělení UV KSČ
s. Bejda".
Věrohodnost těchto tvrzení ing. Krátkého však
zpochybnil L. červenka
z uV KSČ svým dopisem
právnímu zástupci E. Kulky ze dne 13.10. 1987,
kde údajný ústní souhlas
V. Bejdy s vydáním knihy
označil za "konstrukci
ředitele nakl. Melantrich
J. Krátkého".
I když pomluva E. Kulky
je jen kamínkem v nedobré
mozaice Sebestovy knihy,
vypovídá o ní a o určitých
metodách a způsobu myšlení
stejně příznačně jako šebestovo vyjádření ze dne
20.10. 1987 k žalobě: Sebesta "neodpovídá proto,
že údaj, který uvedl v citované publikaci, je pravdivý. Tento údaj nalezl
Y č. 20 9 21 periodika
Tribuna z r. 1972, když
sháněl materiál pro vydání této publikace.Zjistil,
že tento údaj nebyl napaden žalobou na tiskovou opravuj takže je zřejmě
pravdivý, a z toho také
vycházel.
Soud dotazem do redakce
Tribuny zjistil, že autor
příslušného článku, jinak
zaměstnanec ministerstva
vnitra, před 3 lety zemřel a jeho osobní archív
se nedochoval. (V článku
je o E. Kulkovi ještě tvrzeno, že jako člen Sonderkommanda házel židovské
děti zaživa do rozpálených
kremačních pecí. Sic!)
Protože předmětný článek z Tribuny už dnes pro
soud v tomto 3poru toemůže
být důkazem, nezbylo soudu
než se obrátit počátkem
prosince 1987 přímo na archív ministerstva vnitra.
Měsíce utíkají, a tak se
snad Erich Kulka již brzy
dočká nařízení ústního jednání a projednání své pře,
kterou za jeho "soukromou
záležitost" budou pokládat
jen ČSSPB, ČSPB a nakladatelství Naše vojsko a Svoboda, když s takovým odůvodněním odmítly vstoupit
do řízení jako vedlejší účastníci na jeho straně.
Josef Danisz
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S celkově skeptickým pohledem na
situaci, ve které jsme zahajovali
rok 1988, zcela neladí ton a obsah
projevů, které Miloš Jakeš pronesl
po svém návratu z Moskvy. Pozorný
čtenář si totiž nemohl nevšimnout
prudké akcelerace, se kterou se náhle nejen hovoří o celkové přestavbě této země, ale i rozšiřuje počet
experimentů v podnicích a urychluj®
se i legislativní práce na nových
zákonech. Série nových zákonů (o
podniku, o družstevnictví, novela
hosp. zákoníku), které měly původně
vstoupit v účinnost až po roce 1990,
se předkládá zákonodárnému sboru
již nyní a jejich platnost se před-,
ookládá již od poloviny tohoto roku.

Dočkáme se?
Nejpozoruhodnější novum však je
bezesporu část projevu, ve které se
M. Jakeš zmiňuje o potřebě zakotvení práva občanů obracet se na soudy
s návrhy na přezkoumání správních
rozhodnutí. Hloubku a skutečný dopad opatření, kterým by se téměř po
40 letech obnovilo správní soudnictví v naší zemi, těžko docení někdo
jiný než právník nebo pamětník právních poměrů, které panovaly v této
zemi do r. 1938. Nic se totiž nedotýká do takové míry každého občana,
jako právě oblast každodenního
správního.rozhodování o jeho právech a povinnostech, počínaje řízením o přijetí ke studiu, rozhodováním o vydání a odnětí cestovního
dokladu, povolováním stavebních úprav, řízením o přidělení bytu a
konče např. řízením o odnětí řidičského oprávnění nebo nuceným umis-»
těním v léčebném zařízení. V současné době je z této široké škály
správních řízení (které nelze pro
četnost ani vyjmenovat) možno požádat soud o přezkoumání rozhodnutí
toliko ve dvou oblastech - ve věcech důchodového zabezpečení a
v dědickém řízení. Všechny ostatní
sféry správního rozhodování jsou
výlučně v pravomoci státní správy,
která navíc může v řadě případů
rozhodovat podle "volné úvahy".Možnost korekce jejich nesprávných
'rozhodnutí cestou prokurátorského
dozoru je značně pochybná a neosvědčila se, když prokuratura není ani
formálně nezávislou institucí (jakou je podle ústavy soud) a podněty
občanů neposuzuje a nerozhoduje za
jejich účasti a podle jejich návrhů
a důkazů. Dosavadní šíře, stav a
nepřezkoumatelnost správního rozhodování jsou v dnešních podmínkách
živnou půdou pro korupci a úplatkářství, které se mohly rozbujet v takové míře mimo jiné též proto, že ,5
pravomoc soudů byla v této oblasti v
suspendována.
Nuže - i při plném vědomí toho,že
žádné právní instituce nebo nová úprava nemůže sama o sobě změnit reálné společenské poměry (může však
změnu těchto poměrů reflektovat a
umocnit), bylo by přinejmenším nemoudré nepřivítat a nepodpořit proklamovanou snahu o tak zásadní a
důsažnou změnu, jakou je obnovení
instituce správního soudnictví v našich zemích.
Dočkáme se?
Jurist
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DVOJÍ ODPOVĚDNOST
Bratislavská Pravda uveřejnila 3» února 1988 pod názvem
Nic nového pod sluncem,••
velmi důležitý a záslužný
článek* Podnět k němu dala
zpráva bratislavských ochránců přírody o stavu životního
prostředí a městské výstavby hlavního města Slovenska* 0
zprávě s názvem Bratislava
nahlas informovaly v krátkém
výtahu i Lidové noviny 5*1/
1988.

hů vracet nemusí, je tam trvale mentálně přítomná...Bezpečnost ostatně již do případu zasahovala*
Celá událost má principiální, tak říkajíc "federální"
význam* Nejde totiž jen o
Bratislavu a nejde jen o životní prostředí* Autorka klade svým článkem důležitou otázkui jak vážně lze vůbec
brát prohlášení představitelů
politické reprezentace o chystané demokratizaci našeho žiAutorka článku Pravdy Dana
vota, o nezbytnosti aktivizaPiskorová útočným tónem obvic* všech lidí, straníků i neňuje autory, že způsobem svého zpracování se jejich zpráva straníků, při zvládání problémů ekonomické reformy*
stává "•••politickou výzvou,
výzvou do politických akcí
V konkrétním případě autoři
proti nositeli dosavadní
zprávy Bratislava nahlas neustrategie " - rozvoje a výčinili nic jiného, než že
stavbou Bratislavy. Ve stejné
v souladu s těmito výzvami
souvislosti jim vytýká, že se
shrnuli problémy, které se ve
snaží o vytvoření zájmové orstavu životního prostředí a
ganizace, stojící v opozici
v městské výstavbě nakupily
proti politickému systému
za dlouhá léta a které - jak
rozvíjenému v Národní frontě.
autorka článku v Pravdě sama
Také autorům předhazuje, že
potvrzuje - se řeší nedůsledtendenčním vytrháváním faktů
ně a liknavě* Ke každému anaz širších souvislostí dodáva- lyzovanému jevu připojili
jí antikomunistickým a prokonstruktivní návrhy řešení*
tičeskoslovenským centrům inNaproti tomu autorka bez
formace o nemalých a nejednou
jediného věcného argumentu,
i nedůsledně řešených ekolobez uvedení jediného skutečgických problémech.
ného faktu svědčícího o nesprávnosti informací, které
Ke svým tvrzením mohla auochránci přírody uvádějí, kontorka už jen dodat, že se austruuje svou denunciaci 3® n
toři této činnosti dopouštěli
a jen na základě toho, že
jako "...protistátní spiklezpráva je pojata - komplexně*
necké centrum v čele..." jedTýká se nedostatků v životním
no s kým, protože to všechno
prostředí stejně jako dopravy
už tu bylo. Atmosféra padesáa služeb, urbanistických protých let se do některých kru-
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blémů stejně jako péče o rozptýlenou zelen*
Autorce přitom nevadí, že
problematika životního prostředí je u nás mírně řečeno
zanedbaná, že i podle komentáře Rudého práva z 8*10*1987
střední délka života u nás
již od začátku sedmdesátých
let stagnuje a že jsme se tak
ocitli na 22. místě mezi evropskými státy, přičemž jednou z hlavních příčin tohoto
stavu je životní prostředí u
nás*
Lidé, morálně odpovědní a
znepokojení touto situací
hledají cesty jak probudit a
trvale upoutat pozornost veřejnosti i politické reprezentace k těmto otázkám. Co
Dana Piskorová - či ten,koho
toto jméno reprezentuje podkládá autorům zprávy nad
to - od zlého jest. A přesto je jeqí člŽněfc záslužný. Polemizuje v něm
vlastně, aí si je toho vědoma
nebo ne, s možností činit politicky odpovědnými ty, kteří
jsou skutečně vinni stávajícím stavem v Bratislavě. Nebot i v socialistickém politickém systému taková odpovědnost existuje a i zde je
konkrétní a individuální.z ú8tavních základů struktury
tohoto systému plyne, že konkrétní osoby může činit odpovědnými jen politická reprezentace samo. Autorka tak
klade otázku, k níž je jako
mluvčí ústředního stranického
orgánu na Slovensku plně kompetentní. A nejen na Slovensku. A nejen pokud jde o životní prostředí*
Jaroslav Zima

Máme nadbytek peněz na životní prostředí ?
Týdeník Tvorba v čísle 6
z 10*2* 1988, věnovaném převážně otázkám životního prostředí, přináší na prvé straně rozhovor s místopředsedou
vlády CSR, předsedou České
komise pro vědeckotechnický a
investiční rozvoj a předsedou
Rady pro životní prostředí
při vládě CSR Rudolfem Hegenbartem. V rozhovoru R. Hegenbart přiznává, že "••• narůstáním problému vznikala mnohde doslova kritická situace
v čistotě ovzduší a vod, poškození půdního fondu a odumírání lesních porostů"« Dále
uvádí, že v oblastech se silně narušeným životním prostředím žije v CSSR asi 32% obyvatel, což nemá obdoby v žádné jiné zemi* Neříká ovšem,
jaké jsou příčiny této situace, proč byly problémy životního prostředí
podceňovány na všech stupních hospodářského a sociálního rozvoje*
a proč jsme v jejich řešení
pozadu ve srovnání s řadou

jiných, především průmyslově
vyspělých zemí.
Na řešení problémů životního prostředí laá být u nás vynaloženo do konce tisíciletí
100 mld Kčs. Vyčerpání této
částky by mělo zastavit zhoršování nepříznivého vývoje a
počínage 9* pětiletkou by se
mělo životní prostředí zlepšovat* Kolem roku 2000 by mělo
dosáhnout kvality, jakou mělo
na přelomu 60* a 70* let*CSSR
přistoupila také k mezinárodnímu závazku snížit do roku
1993 emise S0 2 ve srovnání
s rokem 1980* To považuje R*
Hegenbart za prvky pozitivního vývoje ekologické situa«
ce u nás*
Současně však uvádí i faktc^
která vzbuzují vážné pochybnost
zda se tyto předpoklady podaří splnit* Na řešení
ekologických problémů bylo
v této pětiletce vyčleněno
17,5 mld Kčs. Tuto sumu se
však pravděpodobně neppdaří
vyčerpat. V CSR se plánovaný

objem dohodnutých dodávek na
zbývající léta pětiletky naplnuje jen na 87%* Z původně
rozpočtované částky tak bude
v celostátním měřítku pravděpodobně vyčerpáno jen 12 mld
Kčs* To nutně negativně ovliv
ní splnění cíle stabilizovat
stav životního prostředí
v této pětiletce a zlepšit
jej do roku 2000*
Za jeden z úspěchů či za
změnu v postojích k ekologickým problémům považuje R* Hegenbart údajně nový přístup
k udělování výjimek při vypouštění znečištěných nebo
nedostatečně čištěných odpadních vod. Přitom jen v roce
1987 bylo vládou CSR povoleno
317 nových výjimek.A to v době, kdy se čistota vodních
toků stává limitujícím faktorem dalšího vývoje paši společnosti a kdy jen V CSR má
výjimku z CSN pro pitnou vodu - 47% veřejných vodovodů!
- zk -
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HOSPODÁŘSTVÍ
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DOJDE K REVOLUCI
ŘEDITELŮ ?
1. červenec letošního roku se stane mezníkem
ve vývoji československé přestavby: bude uskutečněn první krok k realizaci dosud jen
více či méně obecně proklamovaných zásad.
K tomuto datu se uskuteční první etapa přestavby organizačních struktur podnikové sféry charakterizovaná zpravidla jako přechod
k dvoustupňovému řízení, Bpdou zrušeny dosavadní tzv. VHJ v čele s generálními ředitelstvími, a základním článkem se má stát podnik přímo řízený resortními ministerstvy.
To, že k této operaci má dojít, se ovšem
vědělo už dávno. Celý minulý rok právě tato
otáái^jjjôjivíce vzrušovala hospodářskou sféru o'í-,1nfmrsterstev až po podniky. Nejvíce
ovšem samotná generální ředitelství, jejichž
ohrožení bylo největší. Nervozita však vládla i na ministerstvech, kde si uvědomovali,
že 3 pádem generálních ředitelství ztrácejí
největší oporu pro svou komunikaci s podnikovou sférou a že se pak přinejmenším stane
aktuální-redukce jejich personálních stavů,
pokud vůbec nebude položena otázka nezbytnosti jejich další existence. Vzrušení však
zavládlo i v podnicích, kde zavětřili možnost zbavit se tu více, tu méně pociťovaného jha nadvlády generálních ředitelství, je*
jichž\řízení se kromě rostoucí administrativy projevovalo hlavně tím, že bohatým brali
a chudým,dávali,
A tak celý minulý rok byl ve znamení všelijakých zákulisních tahů a manévrů, jejichž
společným znakem byl boj o přežití. Podnikatelská aktivita generálních ředitelství prokázala nemalou vynalézavost. Jedním z nejčastějších způsobů boje o přežití 3e staly
přihlášky celých VHJ do experimentu, kterým
chtěly centru dokázat svou progresivitu
v přestavbě, a tím si vysloužit právo na
další existenci prostým přejmenováním VHJ na
podnik. Jindy byly použity subtilnější metody, když generální ředitelé začali potencionálním odpadlíkúm, tedy podnikovým ředitelům
naladěným pro odchod z VHJ a pro osamostatnění, nabízet funkce náměstků s odpovídajícím vyšším platem. Nechyběly však ani nesentimentálně tvrdé zákroky, když podnikový ředitel, který netakticky své odhodlání "trhnout" se neskrýval, byl pod jinou záminkou
ze své funkce odvolán.
Za této atmosféry se zdálo, že vyhlídky na
nějakou výraznější změnu ve struktuře podnikové sféry jsou nevalné, a to tím spíše, že
se očekávalo, že konečným arbitrem v těchto
záležitostech budou věrní spojenci VHJ - resortní ministerstva.
Avšak postup při reorganizaci podnikové
sféry, který federální vláda schválila na
svém zasedání v polovině února-, poněkud překvapivě otevřel některé nové a do jisté míry
nadějné možnosti. Výslovně totiž stanoví, že
vedle kolektivních návrhů za dosavadní VHJ
mohou své individuální návrhy na zřízení podniků předkládat také samy podniky, a dokonce
i dosavadní závody, pokud prokáží schopnost
existovat jako samostatný podnik, A nejen ta
Konečnými arbitry nebudou resortní ministerstva, ale vládní výbory pro otázky plánovitého řízení národního hospodářství (federální i národní), které celou akci koordinují,
kontrolují, posuzují vypracované projekty a
předkládají je příslušné vládě.
Tímto svým rozhodnutím federální vláda de
facto vytvořila legální základnu pro jakousi
revoluci oodnikových i závodních ředitelů,

která by mohla výrazně narušit dosavadní resortně monopolistickou strukturu ekonomiky,
zejména průmyslu. Pochopí tito ředitelé, jakou šanci dostali? Budou mít dost odvahy se
jí chopit? To je otázka, na kterou není
snadná odpově3. Důvěra v trvalost přestavby
není příliš pevná a všeobecně rozšířená. Ne
každému řediteli vadil dosavadní status poslušného vykonavatele pokynů shora. Největší
aktivitu lze zřejmě očekávat u těch, kteří
zatím hospodařili s přebytkem a kterým tedy
dosavadní VHJ především brala. Jinak se však
patrně budou chovat ti, kterým naopak dávala. Podcenit nelze ani vliv osobních, neformálních vztahů spojených s již zmíněnými
sliby budoucí kariéry.
První odpověfl na tyto otázky budeme znát
v polovině roku. I kdyby byly co nejpříznivější a vypovídaly o plném úspěchu "revoluce ředitelů", nelze si na základě toho dělat přehnané iluze o úspěchu celé ekonomické přestavby. Dosavadní monopolistické chování výrobců vůči spotřebitelům zdaleka nevyplývalo jenom z organizace podnikové sféry založené na organizační "koncentraci" do
VHJ. Bylo spíše důsledkem centrálního plánování a povahy cenového mechanismu založeného
na plánovaných cenách, nikoli cenách efektivní poptávky a nabídky. V tomto směru projekt tzv. kompletního dokumentu neobsahuje
nic nadějného, ba právě naopak, v podstatě
přebírá s.taré nechvalně známé mechanismy. To
se však plně projeví až po roce 1991, kdy se
má realizovat celý komplex změn ekonomické
přestavby. Je to ještě dlouhá doba - takřka
tři roky -, a tedy dost času, aby mohlo dojít k různým překvapením. Je však málo naděje, že by právě v otázkách centrálního plánování a cenového mechanismu byla překvapení
alespoň natolik příznivá, jako je tomu u
připravované reorganizace podnikové sféry.
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Jakou máme životní úroveň

II

Minule jsme uvedli, jak za posledních pět pětiletek stoupla
u nás a v NSR měsíční mzda a jak rostly tady a tam životní
náklady. Dnes si můžeme na základě průměrných mezd a maloobchodních cen udělat další zajímavé srovnání. Jak dlouho musí
dělník pracovat, aby si' mohl určité zboží koupit.

Maloobchodní
Pracovní doba nutná
cena
ČSSR
NSR
ČSSR
NSR hod.
min. hod. min.
v Kčs
v DM

zboží

g

2,60
3,20

3,00
1,40

0
0

9
12

0
0

11
5

17,00
90,00
46,00
65,00
100,00
30,00

10,29
39,10
10,16
29,40
23,30
5,30

1
5
2
3
6
1

2
27
47
56
4
49

0
2
0
1
1
0

38
22
37
47
25
19

máslo 1 kg
mléko 1 litr

40,00
3,00

9,80
1,23

2
0

25
22

0
0

36
5

brambory 1 kg
jablka 1 kg
pomeranče 1 ke

1,80
6,00
14,00

0,78
2,95
3,45

0
0
0

7
22
51

0
0
0

3
11
13

240,00

23,10

14

32

1

24

679,00
900,00
598,00
230,00
700,00

242
363
215
206
921

25
38
45
4
13

41
54
36
14
103

24
53
31
1
39

370,00
50,00
112,00
125,00
91,00
5,00
4,00

139
9
23
20
15
0
0

23
16
39
14
31
59
44

22
3
6
7
5
0
0

34
2
49
37
32
18
14

5 459,00 1 265,00
7 361,00 1 395,00

330
446

50
7

76
85

40
4

0
0

29
3

0
0

4
1

401

12

49

23

mouka pšen. 1 kg
hovězí před. 1 kg
svíčková 1 kg
vepřová peč. 1 kg
telecí řízky 1 kg
šunka 1 kg
kuře 1 kg

káva 1 kg
chladničko 225 1
automat, pračka
elektr. sporák
televizor čb.
televizor barev.
pánský
pánská
dámské
dámská
pánská
dámské
pánské

I to je samozřejmě jen přibližné srovnání, nebol abstrahuje od intenzity práce,
od zdanění, od tzv. společenské spotřeby, rozdílné kvality zboží atd.
Přes všechny tyto nepřesnosti je následující srovnání zajímavé a poučné. Za základ se bere hodinová mzda
v CSSR Kčs 16,50 a v NSR
16.40 EM.Jde v podstatě o
průměrné mzdy v průmyslu.
Vzhledem k průměrné mzdě a
počtu odpracovaných hodin je
tentokrát zvýhodněna CSSR.

oblek, vlna
košile,bavl.
šaty
obuv
obuv
punčocháče
ponožky

nábytek, kuchyň
nábytek, ložnice
benzin speciál
elektřina kWh

4
6
3
3
15

000,00
000,00
560,00
400,00
200,00 1

2 300,00
153,00
390,00
334,00
256,00
16,00
12,00

8,00
0,75

1,20
0,28

zahr. cesty
Bulharsko, Sluneč.
pobřeží, 14 dní
letecky
Jugoslávie, Starigrad, 14 dní
autobus
Řecko, Atény, moře
14 dní, letecky

6 620

800

4 970

662

301

13

40

22

11 350

1 079

687

52

65

47

Je samozřejmé, že tento
přehled může sloužit jen o- *
rientačně. Přes svou problematičnost však ukazuje, že
nejvyšší cenový rozdíl je u
předmětů dlouhodobé spotřeby
o u cest do zahraničí.Některé
druhy průmyslových výrobků na
našem trhu vůbec nejsou,např.
z oblasti spotřební elektroniky. Rovněž sortiment u běžných druhů zboží je na našem
vnitřním trhu nesrovnatelně
chudší.
Velké cenové rozdíly i nemožnost koupit si určité výrobky v našich obchodech mají za následek, že se tyto
druhy zboží pašují ve velkém
rozsahu přes hranice (videa,
osobní počítače, digitální
hodinky, přístroje pro domácnost, gotřeby pro domácí
kutily, módní zboží atd.).
Proto rovněž prosperuje Tuzex
a početná armáda veksláků.
Podstatně vyšší životní úroveň v NSR svádí každoročně
mnohé naše občany k emi^aci,
a to i přes všechna rizika,
jež toto počínání s sebou
přináší.
- k Příště: roční spotřeba některých druhů potravin v různých
státech; počet předmětů dlouhodobé spotřeby na obyvatele;
strukturo výdajů v dom4cnostech.
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Přírůstky
VYTVOŘENÉHO A U2ITÉH0 NÁRODNÍHO D0C1
PRODUKTIVITA PRÄCE V LETECH 1961 - 1965
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1« 1961-65 - rozpad 3.pětiletého plánu - krize
2. 1966-70 - 4.pětiletka, počátek působení hospodářské
reformy
5.,4.,5. 1971-75. 1976-80, 1931-1965 - pětileté plány
"normalizačního" období

JE TO TROCHU JINAK
Naše paní vedoucí každoročně
ba s mlékem i VHJ Svit Gottpěstovala dvě prasátka, Jirku
waldov uvedu do relevantnosti
a Honzíka. Jména jim dávala
s projednávaným případem.
Když jsem byl ještě členem •
o nás dvou podřízených. Celé
ři roky jsme se s kolegou Ja- organizace, do které lze
vstoupit, avšak z níž nelze
nem dohadovali, zda tak činí
vystoupit, měl jsem na dotaz nenávisti k nám či zda je
ce názor patřičný. A ještě
to naopak výraz sympatií, nepřed devatenácti léty, kdy
boi nase paní vedoucí svá
vznikaly tucty a mandely miprasátka milovala mnoho.Pravnisterstev, jsem si říkal:
da byla samozřejmě jinde: byaha, to bude kvůli dotacím!
lo to z pohodlnosti. Jirka a
Tolik tisíc lidí v sobotu na
Honzík v práci, Jirka a Honbrigádách, to už nějakou tu
zík ve chlévě.
dotaci hodí!
Naše paní vedoucí nebyla
sečtělá,kniha jí nesměla přes
Dnes už samozřejmě vím, že
práh. Měla jen tři, všechny
je to trošku jinak. SPK bramna heslo. Fištrónu však měla
bory na žižkovském nákladovém
dost. Zjistila,že nejlacinějnádraží nevykládá, ¡May výdělší krmivo na světě pro její
kem podepřela cenu těchže, amiláčky je čerstvý chleba a
ni tri ministerstva financí
mléko.Kolegovi kupovala chléb
nechodí o volnu uklízet nekmínový a pražský bochník, mě
mocnice,aby udržela cenu chlefutrovala sumavou a modrým
ba na dvou osmdesáti. Je to
mlékem. Tak naše paní vedoucí
opravdu maloučko jinak: my si
svými prasátky a prostřednicten laciný chleba draze platvím svých prasátek prožírala
tíme sami, aby se nám mohlo
republiku.
říkat, že je laciný. To je ale přímo finta fňo! Ve čtyřUž je to tady zase!zasyčel
hodinových frontách kupujeme
jsem nevolí, když jsem spatbarevné televizory za pětiměřil barokně naducaný titulek:
síční výdělky, video nejsou a
"Redaktoři PRXCB hledají oduž stojí výdelek roční, bývapověa na otázku, proč ve VHJ
lý budoucí šlágr našich silSvit Gottwaldov vyrobili o
nic 'avorit budeme kupovat za
více než tři miliony párů ohromadu peněz, která se bez
buvi méně, než jim ukládal
kradený nedá ani vydělat. Vem
plán." Rozhodl jsem se, že
to nešt, to je jen ponižující
jim odpovím, protože odpověd
a hloupá stránka našeho živohledají už zatraceně dlouho a
ta přítomného. My jsme si
nalézt ji ne a ne a nechtějí.
však svůj draze laciný chleba
Dalo by se to samozřejmě
dotovali^i vlastní budoucnosvyřídit jednou větou: protože
tí a co čert nechtěl, ta buchleba stojí dvě osmdesát a
doucnost ná3 právě dostihla.
mléko dvě koruny. Z četby pří- PR/ÍCE ve svém ostýchavém hleadů Perryho Masona však vím,
dání přiznává: VHJ Svit Gotte státní návladnictví nemá
waldov odvedla za poslední
takové těsnopisné tvrzení rátři pětiletky do státního
do, a proto slibuju, že prarozpočtu 22 miliard korun,
sátka naší paní vedoucí»chle-

?

§

zpět dostala jen sto miliónů
korun. Třicet budov j e v havarijním stavu, přímo v Gottwaldově 61 ze 300 výrobních
objektů nevyhovuje hygienickým předpisům. Hodnota opotřebení základních výrobních
prostředků představuje v současnosti 53 procenta. A tak
dále.
PRaCB se věnovala jen VHJ
Gottwaldov. Avšak nemusela.
Vždyi máme i muzeální cukrovary, chatrné železniční
svršky a vůbec lehký průmysl,
vybavený drahocennými oldtimery. Komu to prospělo? Komu
k užitku? Kdo je zodpovědný?
Na to PRJCCE odpověd nehledá.
Počíná si jako nezletilý Caesarův syn. Potřásá kostkami,
avšak ne a ne je vrhnout.Stojí na břehu Rubikonu, a ne a
ne ho překročit. Milí kolegové, budete muset kostky vrhnout, Rubikon překročit.otázky položit. Je to vaáe povinnost, už proto, že i vy jste
si pěstovali svá prasátka. Je
jaro roku 1988 a na dveře titulných chlívečků klepe nezvaný host. Kamenný komtur.
V dramatických dílech ztělesňuje pravdu, které nelze uniknout.
Je jaro a naše bývalá paní
vedoucí si opět pořizuje prasátka. Karlíka a Jardíka.Podři zené má už tři,možná že přibude ještě Vojtíšek. Proč by
ne, vždyč nejlacinějšího krmiva na světě je u nás na jaře
roku 1988 stále ještě dost.
Jen naše budoucnost se smrskla
na nevzhledný ohryzek. A apetit prasátek neklesá.
Jiří Hanák
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Polemicky o přízraku
Otázka zaměstnanosti a nezaměstnanosti je u
nás i ve světě zapeklité klubko problémů,
které souvisí nejen s ekonomickými vědami,
ale i s ideologií, předsudky, společenskými
prioritami, dezinfbrmacemi, hospodářskou politikou a reformním úsilím. Pokusme se klubko rozmotat a trochu jasněji formulovat otázky.
V moderně fungující ekonomice se neustále
mění nejen podmínky výroby (někdo něco neustále vynalézá, zlepšuje, vyvíjí, zkouší),
ale také podmínky prodeje a spotřeby (mění
se vkus a moda, ale hlavně potřeby a populační vývoj), Z toho pak vyplývá nejen proměnlivá potřeba strojů, surovin, polotovarů
a nástrojů, ale také lidí. Dochází k vyřazování starých výrobků, provozů, profesí, celých závodů, ba i odvětví. Výsledkem je nezaměstnanost, která někdy nabývá hrozivých
rozměrů, jindy se změní v nedostatek pracovních sil a vysoké mzdy vedou k dalšímu kolu
vynálezů, které šetří práci,
Má-li tento mechanismus fungovat, musí tu
mimo giné existovat určitý způsob mobility
jak finančních prostředků, strojů a surovin^
tak lidí - možnosti pohybu z jednoho závodu
či odvětví do jiného, z jednoho konce země
(někde i kontinentu) na konec druhý. Tak jak
se zmenšuje potřeba některých výrob, profesí
i odvětví j jiná odvětví či podniky se zvětšují. Vzniká potřeba zcela nových podniků
(dle zkušeností často malých až nejmenších)
v různých odvětvích a částech země.
Zkušenosti z mnoha zemí lze shrnout do poznání, že jakmile vznikne snaha výrazně omezit mobilitu, vzniknou úměrně tomu hospodářské problémy. Nejvíce se podařilo tuto mobilitu omezit v socialistických zemích. Došlo
ke vzniku toho, co všichni známe a na co
všichni svorně nadáváme, od oficiálního tisku (občas), až po posledního nakupujícího.
Naše nadávání bývá více či méně kvalifikované, ale málokdy při tom vychází najevo, že
reálně socialistická ekonomika představuje
určitou volbu ze strany společnosti, určitou
hodnotovou škálu, která vznikla s příchodem
KSC k moci a dodnes se poměrně hluboce zakořenila v celé společnosti. Většina lidí u
nás by pravděpodobně dala přednost systému,
ve kterém neexistuje a ani institucionálně
nemůže existovat nezaměstnanost, kde každý
má zajištěno - nezávisle na kvalifikaci,pracovní kázni, skutečně odvedené práci - vrčité životní minimum v podobě mzdy, před systémem, kde by na trhu bylo více zboží,v lepší kvalitě, ale existovala by nezaměstnanost,
nejistota, větší sociální rozdíly a nutnost
riskovat.
Pokud by se v systému našeho typu mělo opravdu něco zreformovat, bylo by třeba v případě nezaměstnanosti - nejdříve vytvořit institucionální předpoklady. Nezaměstnaným musí společnost v nějaké formě pomáhat -

tak jak se to ostatně více či méně děje ve
fungujících ekonomikách - charitou, podporou
v nezaměstnanosti po dobu rekvalifikace, pomocí při stěhování za prací, poskytováním
sociálních důchodů pro ty, kteří nejsou s to
se rekvalifikovat, atd.
Jakákoli kvalifikovaná diskuse o nezaměstnanosti nemůže však vycházet z propagandistické představy o tom, že každý nezaměstnaný
hladoví a přespává v podchodech. Vyděděnci,
vyšinutí jednotlivci a tuláci existují v každé společnosti, problém se řeší různě, bud
velkoryse, nebo nedostatečně, ale nelze jej
ztotožňovat s nezaměstnaností.
Jistěže nezaměstnanost není nic příjemného
(jinak by tento jev neplnil svou roli v mechanismu fungování ekonomiky). Představa některých lidí v československu, že nezaměstnanost jako závažný společenský i ekonomický problém ve fungující ekonomice je pouze
komunistická propaganda, je rovněž naivní a
nekompetentní. Ztráta zaměstnání může být
někdy tragickou událostí, ale vždy je spojena s nutností změnit zaběhaný způsob života.
Proto už jen tato možnost působí na mechanismus fungování ekonomiky: každý se musí ve
svém zaměstnání snažit, nic není jisté a
jednou provždy dané.
Jakmile má každý nárok na zaměstnání, nebo
dokonce nárok na přiměřené zaměstnání podle
stupně a oboru dosaženého vzdělání <jak to
zpravidla je v našem systému) bez ohledu na
to, jak jednotlivec, dílna, podnik či celé
odvětví prosperují, pak nelze zároveň předpokládat, že celý mechanismus bude fungovat
moderně. Právo na práci, tak jak je obsažené
ve Všeobecné deklaraci lidských práv (článek
¿3), se liší od právního nároku na práci:deklaruje právo na práci jako jeden z cílů
společenského snažení, podobně jako v případě práva každého na život, svobodu a osobní
bezpečnost (článek 3)« nebo práva na zdraví
(článek 25). Ostatně i článek 23 zahrnuje
právo na ochranu proti nezaměstnanosti,jejíž
existenci tak předpokládá.
Pokud se vám zdá, že zbytečně "vyhrocuji"
problém, že musí existovat "zlatá střední
cesta", která nám umožní institucionálně zaručenou olnou zaměstnanost, kde každý má své
jisté, niicdo se v práci nepředře a skutečné
pracovní nasazení si ponechá na melouch, na
<;hatu nebo na seberealizaci při nějakém koníčku, a zároveň že b^dcae mít fungující ekonomiku, sluší... závJb- »-i oochod; s kvalitním,
levným a stále obatajvaným zbožím, fungující
zdravotnictví a sociální služby, vyřešenou
ekologickou situaoi a že k tomu všemu potřebujeme pouze, aby "oni" odešli a na vedoucí
místa přišli správní odborníci, pak jde o
názor sice velmi rozšířený, nicméně nesprávný. Je to problém, který stojí za úvahu i za
diskusi.
Adam Kovář

Neřekl bych. te hrozí akutní nebezpečí restaurace

kapttaltspiu...
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HISTORICKÁ NÁVŠTĚVA

ľ.:úmo sice oprávněnou nedůvěru
1: označování politických událostí zo historické,máme však
také sto chutí i při vší zdrženlivosti a opatrnosti nedávnou návštěvu spolkového kancléře Helmu ta ICohla v Traze za
historickou označit.
Před třiceti lety by taková
návšteva byla zhola nemožná»
Před dvaceti lety bylo no nás
zo pouhé uvažování o půjčce
od Spolkové republiky uvalena
kletbo. Před patnáctý lety
jsme s jistými rozpaky, jako
jedni z posledních a po dlouhých sporech spíše jazykozpytných než věcné politických,
podepsali s Bonnem úpravu
vztahů. A pak už dlouho nic,
náš tisk se opět počal hemžit
revanšisty a bundeswehrem už
už nám skákajícím nq hřbet.Co
se to najednou stalo, že kanoléř Kohl poskytl naší televizi rozhovor, který bylo radost poslouchat? Co se to stalo, že interview československého premiéra pro západoněmecký tisk vyvolal ve světě
velkou odezvu, a snad proto
nebyl u nás dosud publikován?
Co se to stalo? Doba se změnila. Nový vítr, nové myšlení, co si vyberete.
Evropa po sovětsko-americké
dohodě o raketách středního
doletu už není to, co bývala.
Rozhodli-li se giganti, že to
alespoň zkusí se vzájemnou
důvěrou, nemohou ti menší
dost dobře na sebe dále cenit
zuby. Už proto ne, že dávno
není proč. Byla samozřejmě
druhá světová válka, kterou
vyvolalo Německo. Byla okupace se všemi hrůzami. Byl ovšem také odsun Němců z Československa se všemi excesy, na
něž bychom také neměli zapomínat. Avšak bylo o je toké
východní politika Bonnu, na
níž jsme léta reagovali spíše
prkenně, nechceme-li u? říkat
chladně. Láme
tc, iů v Posledních letech jsme ta tyli

my, kdo zůstávali něco dlužni
naprostému normalizování
vztahů mezi Prahou a Bonnem.
Vadí nám některé výroky oficiálních a polooficiálních
činitelů ve Spolkové republice o "Tschechei", srazy vysídlenců považujeme za nevkusné a "berufsverbot" za
hanebnost, i když víme, mimochodem také z vlastní zkušenosti, že Spolková republika
není zdaleka jedinou .zemí

v Evropě, která takto nedemokraticky postihuje občany jinak smýšlející. To vše nám
však při pohledu na Spolkovou
republiku Německo nesmí zakrýt to nejpodstatnější: že
je to spořádaný stát s dynamickým hospodářstvím, země,
která urazila dlouhou a1 těžkou cestu od trosek po nejnelidštějším režimu až mezi plnoprávné a plnohodnotné demokratické země Evropy.

Zelený muž s černou bradkou
Milan Horáček je poměrně mladý, štíhlý, sportovní typ
s čcrn9u kozí bradkou, zdravě
ambiciózní politik, který rád
hovoří o novém fenoménu na
západoevropském politickém
nebi. Zelení jsou, jak sám
říká, formací mezi hnutím a
stranou, což považuje za výhodu, protože mohou rychleji a lépe reagovat na problémy moderní doby, kdežto tradiční politické strany jsou
příliš svázány spolkařskými
šablonami minulosti, musí si
napřed vytvářet jednotné stanovisko, čímž obvykle likvidují nebo přinejmenším přefiltrují různost názorů, a
také soustřeďují příliš mnoho moci v rukou malé skupiny
profesionálních politiků.
Ptáme se, jaké dojmy si odnáší z Prahy po návštěvě
spolkového kancléře. Říká, Že
ty nejlepší, ale nechce opakovat, co už bylo napsáno
v západoněmeckých a československých novinách, i když
tady některé momenty chyběly,
a na ty jsme zvědavi nejvíce.
Tak třeba takový drobný incident v Lidicích, kde 'k panu
Kohlovi pronikli dva východoněmečtí občané, kteří sem jeli celou noc trabantem,aby mu
připomněli, že už přes rok
čekají na vyřízoní *,ví žádos-

ti o vystěhování do NSR.-"Vaše ochranka byla tím víc překvapena a vylekána než pan
Kohl," říká s úsměvem a zmiňuje se též o tom, co zde také nezaznamenali, že spolkový
kancléř byl v Motole u hrobu
německých vojáků a že dlouho
a velmi srdečně hovořil s kardinálem Tomáškem, který pak
západoněmecké novináře podrobně seznámil s peticí moravských katolíků, jíž sám požehnal, a které se dostalo rozsáhlé podpory věřících.
Nás ovšem zajímalo i to, co
návštěvě H. Kohla předcházelo,
zejména jaký ohlas vyvolal
v NSR rozhovor předsedy vlády
štrougala se západoněmeckými
novináři, protože zdejší strohé zprávy byly dost skoupé.
"Přesné znění jsem nikde nenašel, interview nebyl patrně
autorizován, ale měl jsem dojem, že pan Strougal nejvíc
ze- všech zdejších politiků, a
taky nejupřímněji, hovořil o
potřebě otevřené politiky,máli jakákoli reforma získat
důvěru lidí; to mi hodně připomínalo rozhovory s maďarskými politiky, se kterými jsem
mluvil o demokratizaci socialistické společnosti, ale i
rozhovory v Moskvě, kde to
taŠ podle mě dělají důsledněji než
vás."
-Ri-

BERICHTE

S*<le 12 • Frankfurter RurcJschau

„Einige verstehen es. einige nicht"
In einem Journalistengespräch bekennt sich CSSR-Mlnlsterpräsldent Lubomír Strougal zur Notwendigkeit von Reformen

Z rozhovoru Lubomíra Štrougala se západoněmeckými novináři přinášíme několik citací,
jak je na rozdíl od zdejších
sdělovacích prostředků zaznamenal list Frankfurter Rundschau.
Ka otázku, co považuje za
největší úspěch ci neúspěch
za posledních osmnáct lét,
předseda vlády řekli"Je poněkud nelogické,vést vládu osmnáct let. Sám to nepovažuji
za příliš racionální, ale to
už je historie /.../ Co považuji za nedůležitější? Že se
rfám nepodarilo reformy včas

zahájit."
"Rovněž ve vládě jsou problémy. Někteří to chápou, jiní ne. Někteří by to mohli
pochopit zítra nebo pozítří,
jiní vůbec ne. Také to vyžaduje jisté změny. Nechci rozpory personifikovat, i když
by se dalo... to by však věci
nepomohlo."
Na otázku, zda vedení hodlá
spolupracovat i s těmi, kteří
se po roce 1968 dostali na okraj společnosti,tedy i s vyloučenými komunisty, Lubomír
Strougal prohlásil: " To je
velmi choulostivá otázka. Ne-

bylo by vhodné dávat na ni
dne3 vyčerpávající odpověá.
Jestli jste dobře porozuměli
mému kolegovi Jakešovi, je tu
určitá šance. Jde o to, jak
bychom měli postupovat. Jsou
zde jistá odlišná stanoviska."
"Existuje pluralismus zájmů. To ideologie v minulosti neuznávala. Teá jde o to, zda
se to má institucionalizovat
či nikoli,
to vám dnes neodpovím tak ani. tak /.../ Politika otevřenosti vyžaduje
též určitou toleranci;dialog
je výměna rozdílných názorů."
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Stalinův další sesuv
Když slavil Stalin sedmdesáté narozeniny,byl
z Československa vypraven zvláštní vlak darů
našeho lidu generalissimovi. Na jednom vagónu trůnil bílý tatraplán. Když před pětatřiceti lety Stalin umřel, hořely ohně a u nich
stály čestné stráže.
Ted si čtu v oficiální azbuce věci, se kterými jsem se naposledy setkal, když jsem
v mládí tajně a s rozechvěním četl Trockého
Zfalšovanou revoluci. Úplně totéž: že Stalin
neuměl žádný cizí jazyk, že i rusky mluvil
mizerně, že dostával záchvaty nenávistných
komplexů, když viděl, jak se Trocký rychle a
bez tlumočnického aparátu probírá každé ráno
světovým tiskem. Někteří sovětští obrodáři
jdou ještě dále. Dočtete se, že kdysi vyslovené pochybnosti o Stalinově duševním zdraví
byly oprávněné, že jisté paranoické příznaky
byly zcela zjevné, že žárlivost, krutost a
podezřívavost překračovaly u něho i ty měkké
normy, které platí pro politickou kulturu
revolucí. Také jste jistě četli výrok,kterým
je Stalin přirovnáván k shakespearovským postavám. Ke kterým, ptám se. K Richardu III.
nebo k Macbethovi?
Stalin sestupuje z výšin a na poloviční
cestě se setkává se svými druhy, které dal
popravit, s rehabilitovaným Rykovem, Bucharinem a jinými. Setká se určitě ještě i 3 Kameněvem a Zinověvem, je v logice věcí, že i
Trocký bude uznán za legitimního představitele ruské revoluce. A když to půjde tak dál,
vrátí se sovětští historikové k nesmyslnému
a brutálnímu postřílení carské rodiny.
Umělé dějiny Sovětského svazu, založené na
lžích a zamlčování, se nyní sesouvají a to
přináší problémy. Celá země ztrácí do jisté

míry svou historickou identitu, založenou na
deterministickém předpokladu, že všechno, co
lidé prožili, bylo z hlediska historické zákonitosti nutné, že zmarněné lidské osudy
byly vkladem do budoucnosti, že Stalinovy
zločiny byly vyváženy přežitím ve válce a
vybudováním supervelmocenského postavení.Nyní se šíří ničivé poznání, že všechno mohlo
být úplně jinak.
Naše úřední neostalinistická ideologie x
k tomu všemu zatím mlčí. Ale známky sesuvu
je cítit ve vzduchu. Jestliže v Sovětském
svazu bude diskuse pokračovat, stane se neudržitelnou úřední teorie, podle níž ke všem
"vítězstvím" vedla přímá cesta od bolševizace v roce 1929, ve kterém KSC přešla se vším
všudy ke stalinismu. Všichni komunističtí
vůdcové byli Stalinovými žáky a v únoru 1948
neznali a ani nepřemýšleli o jiné než stalinské koncepci socialismu. Někteří možná
tušili, že tudy cesta nevede, byli však vyhlazeni dříve, než mohli své pochyby vůbec
vyslovit. A ti, kteří všechno přežili,mluvili ve stáří o své účasti na historických dějích s těžkou depresí.
Stalinův sesuv v Sovětském svazu podryje
jistě i základy Gottwaldových soch, které se
u nás stále staví, protože umělá identita
potřebuje mít na začátku děje neposkvrněnou
vůdcovskou postavu. Přes všechny až příliš
tiché rehabilitace, které proběhly v šedesátých letech, obchází oficiální historiografie dosud všechny mravní strže.
Až se jednou zvedne opona, spatříme na
scéně možná i my shakespearovské postavy.
Ovšem jen v tom případě, když historikové a
miznoucí svědkové ještě stihnou dokázat, že
skutečné předlohy těchto postav měly dost
vnímavé vě.domí a dost citlivé duše, aby mohly tragičnost svých rolí pochopit a lidsky
prožít. Zatím o tom nevíme vůbec nic.
Milan Šimečka

Rumunsko je jinak krásná země
O nezávislé zahraniční politice Rumunska se už mluví několik let, o Rumunsku samém
také, ale v poslední době s
mnoha otazníky. Vykřičníkem
končí stále jen věta: Pašáci,
v srpnu nepřišli! A já nemohu
nepřipomenout datum podstatně
starší: 15. březen 1939, kdy
češi z bývalé Podkarpatské
Rusi prchali domů právě přes
Rumunsko, které vyhlásilo
všeobecnou mobilizaci. Královská armáda - důstojnici
v lakovaných holínkách, vojáci v rozbitých škrpálech omotaných slámou - se valila směrem ke hranicím. Uprchlické
vlaky zdravila spontánně jediným zvoláním: Masaryk! Ze
vzdálených vsí šlapaly s nůšemi uvařených vajec k železničním zastávkám rumunské
venkovanky a krmily uprchlíky
špalíky špeku. V pětačtyřicátém jsem se s rumunskými vojáky setkala znovu. Válka je
zdemokratizovala, zbraně 0bŕátili správným směrem, mnozí u nás padli. Dnes má ovšem
tato armáda výstroj i výzbroj
na úrovni. Loni v prosinci zakročila po boku policie proti
dělníkům ze závodu Steagul
Rosu v Brašově, druhém nejvěV
ším městě Rumunska.
Co vyhnalo dělníky do ulic?
Vždyí na celostátní stranické
konferenci Nicolae Ceaušescu
konstatoval, že "Rumunsko
vstoupilo do vyšší fáze vše-

stranně rozvinuté socialistické společnosti", nebo t tj sme
zvolili správnou cestu, když
jsme se rozhodli pro mohutnou
výstavbu a změnili Rumunsko
v průmyslově agrární stát ...
kdybychom nešli touto cestou,
naše životní úroveň by dnes
byla o 20 až 30 procent nižší..." Ponechme však velké 0tázky ekonomům a vydejme se
na každodenní nákup s rumunským občanem.
Země je rozdělena do 41
krajů a každý z nich je samozásobitel. Obyvatelstvu se
dostane jen to, co se v kraji
vyprodukovalo, ovšem po odečtení povinných státních dodávek, určených většinou na
vývoz. Potraviny jsou na lístky. Mám v ruce dva, bohužel
nereprodukovatelné, vydané na
leden 1988 v Kluži.Je na nich
vytištěn název místa, obchod,
u něhož se doplní číslo,datum
a kolonka pro jméno. Nikde ani zmínky o tom, co lze na
lístek dostat. Příděly se totiž snižují třeba každý měsíc;
v každém městě, i v rámci kraje, může být lístek na něco
jiného a v jiném množství. To,
co nedostanete, koncem měsíce
propadá. Takže cennější než
lístky jsou styky, známosti.
Na vesnicích lístky nejsou,
lidé musí být živi z toho, co
jim roste a běhá kolem chalupy. Ostatní se získává složitým směnným obchodem. Na čer-

ném trhu se platí pětinásQbek
oficiální ceny, u věcí, které
se v Rumunsku nepěstuji (káva,
kakao) ještě víc.
Stát strhává pracujícím měsíčně jedno procento z platu
s tím, že jim to na konci roku při splnění plánu vrátí.
Ale výpadky proudu, nedostatek surovin a nejruznější prostoje plán splnit" neumožňují.
Takže si stát za svou vlastní
neschopnost ještě vybírá u občanů pokutu.
Bukureší byla kdysi Paříží
Balkánu. Dnes do jejích ulic
blikají nedomrlé žárovky,jedna z každého bytu. V domácnostech se netopí, osobní auta nejezdí, hromadná doprava
je na začátku a na konci pracovní doby. Lze se pak divit,
že pojem lidská práva má ve
srovnání s Evropou v Rumunsku
obsah značně zúžený?
A informovanost? Tma přímo
neproniknutelná halí otázky
sociální, populační, národnostní, kulturní, politické,
ba i pyšná okázalost dvora
vládnoucí dynastie se v té
tmě marně snaží oslnit poddané. Lid by možná hry bral, ale s chlebem. Takže - Droc
vytáhli Brašovští do ulic?Mán:
nepříjemný pocit, že kdyby
v té chvíli někdo zvolal, že
támhle přivezli cukr, dav by
změnil kurs. S policií i vojáky v čele.
- nc -
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MS G získává důvěru, ale... ?
Koncem jedenáctého týdne tohoto roku se naplní tři roky vlády M.S. Gorbačova, což donutí nemálo politologů k bilancování. Třicet
šest měsíců není v životě člověka,natož státu, příliš dlouhá doba, a přece se mnohé povedlo, o čemž svědčí fakt, že koncem loňského roku byl tento propagátor nového myšlení
téměř v celém světě prezentován jako osobnost 1987. Právem či neprávem?
VSechny pohyby vládním kormidlem v domácích i světových vodách Michail Sergejevič
pilně doprovází programovou argumentací,která stále ještě překvapuje neobvykle upřímnou
analýzou zásadních chyb staré sovětské politiky. To má odezvu doma i ve světě. Ve světě
mu to přináší sympatie, ale ne vždy důvěru,
protože osobní šarm je jedna věc a sovětská
politika druhá. Doma je to opačně.MSG získává důvěru, že to co říká, myslí vážně, ale
sklízí přitom mnohem méně sympatií, nebot
posun od reálného socialismu k realistickému
socialismu je a ještě hodně dlouho bude hodně bolestivý.Kritika obtížné sociální situace, s níž Gorbačov začal, se vrací v mnohonásobném hořkém echu.65 lidí z Krásnojarského kraje píše Pravdě ze dne 29. ledna 1988:
"Celé měsíce nevidíme maso, máslo ? konzervovanou zeleninu, čerstvé ryby. Periodicky mizejí z prodeje tuky, těstoviny, kroupy. Nepravidelně se dostane cukr, čaj. Pro sušenky
se musí do Moskvy.Zlepšila se situace s mléčnými výrobky, ale kromě mléka a smetany se
už nic nedostane." Sibiřané si už dávno zvykli jezdit pro běžné průmyslové zboží do Moskvy. Leningradu, do Pobaltíl Co bychom asi
řekli, kdybychom se dočetli, že obyvatelé
Rio de Janeira jezdí do New Yorku a Montrealu pro kastroly, plnicí pera a podprsenky?
Za tyto nepořádky nese jistě odpovědnost i
střední funkcionářská vrstva, pro níž by
v novém systému nebylo místo. A tak se namnoze situace ještě zhoršuje, zatímco užší
okruh Gorbačovových věrných se stále ostřeji
trefuje do černého. Už za čtvrt roku bude
celostátní stranická konference, která by

Z projevu M # Gorbačova
na zasedání IÍV KSSS 18.2 • 1988
"Je nezbytné svobodné soutěžení myšlenek.
Naše společenské vědomí jím jenom získá, .
znásobí se jeho prognostická síla a tedy
i schopnost být spolehlivým základem pro
vytyčování politiky strany...
0 událostech starých 50 let píší lidé se
zápalem a. zaujetím jako o dnešních problémech. "ení na tom nic divného. Vždyt jde o
to, co je pro nás nejdůležitější - o vztah
k socialismu, o pochopení socialismu, o to,
jak se mohlo stát, že vedle hrdinných činů
lidu byly možné trestné činy proti němu...
Hlavní je demokratizace. To je rozhodující prostředek k dosažení cílů přestavby
/.../ Leckdo znervózněl a varuje nás, jen
aby demokracie nevyústila v chaos. Při bližším pohledu však vidíme, oč těmto lidem jde.
Vůbec ne o problémy, které jsou životně důležité pro společnost. Jde jim spíše o jejich vlastní zištné zájmy...
Hlavním problémem rozvoje našeho politického systému je vytvoření takového mechanismu moci a řízení, v němž by přesně fungovala
účinná demokratická kontrola...
Musíme mít na paměti, že vedoucí úloha nebyla naší straně dána kýmsi shora na věčné
časV /.../^l drí&s musíme každý den, každou
hodinu houževnatou prací pro lid, pro rodnou
zemi potvrzovat a prosazovat své právo být
předvojem .revolučního zdokonalování společnosti. .

měla posílit rozhodujícím způsobem pozice
reformy. Bilancujeme-li dosavadní úsilí G.F.
Razumovského (hlavní Gorbačovův muž pro vnitrostranické záležitosti) a jeho týmu pracovníků na UV, bude do té doby vyměněno asi
dvacet pět tisíc stranických tajemníků v nejvýznamnějších základních organizacích. Na okresní a krajské úrovni jich odejde až tři
sta padesát. Heslo změn: potřebujeme skutečné osobnosti.
Glasnost pokračuje, ale trpí "laserovým efektem", paprsek je silný, ale úzký, jen někdo má dost síly na to, aby ho vyprodukoval.
Je to pár osobností a pár redakcí (Izvestija,
Moskovskije novosti, Ogoňok, Znamja, Oktábr
a televizní pořad Reflektor přestavby, který
se vysílá denně v 19.40 našeho času). Laserový efekt má ovšem jednu přednost, soustředuje kvalitní mozky, rozbory jsou hluboké,
argumentace pádná. Sama ruština se obrozuje,
neboč hlubší pohledy už nesnesou stará klišé. Zmizely ismy, které téměř nenajdeme. Revisionismus se vytratil.
Kdyby se to všechno mělo vrátit zpět, byl
by to konec přestavby. Ale neformální lexikon se pouští do starých úhorů. Výborně ryje
ten starý krtek! Pár příkladů z týdeníku Neděl ja: "Vezměte si kolchoz, kde krávy dojí
jako kozy. výnosy jsou nízké, blátem se nedá
projít, lidé odtud prchají. A jak se jmenuje? Cesta komunismu nebo Leninská cesta! Neslýchaná pitomost!" Spisovatel Lev Razgon
k tomu podotýká: "Přišla doba, kdy začalo
být jasné, že .nejen nám, ale i dětem lezou
krkem parádní slavnosti, fanfáry, sborové
deklamování, přednášení textů, které napíšou učitelé..."
Po třech letech Gorbačovovy vlády jsou na
tom ústa sovětského člověka mnohem lépe,chtějí-li něco říci. Nejsou však na tom už tak
dobře, chtějí-li něco sníst. Ale nejen chlebem živ je člověk. Gorbačov nepouští otěže
z rukou a na konferenci chce svést rozhodující bitvu o osud perestrojky.
- jp -
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KRÁLOVSKÁ HRA
Poslouchám večerní zprávy BBC
a znovu si uvědomuji ošidnost
takzvané holé informace. Co
slyším: kambodžský princ Norodom Sihanuk odstupuje z funkce vůdce třístranné koalice
bojující proti vietnamské okupaci a předává žezlo svému
synovi. Ach ano, řekne si posluchač v zamyšlení, nemládneme, Sihanukovi je už 65 let,
chce si odpočinout, věnovat
se své oblíbené džezové hudbě
a filmové kameře a vzdát se
té zrádné, nevděčné a nejisté
politiky. Ale já mu rozumím,
protože učinil to, co jsem
přesně čekal, a Norodom Sihánuk, nesmírně kultivovaný,
zdánlivě vrtkavý, ve skutečnosti cílevědomý muž, mne nezklamal. Nebol tento na první pohled akt rezignace je ve
skutečnosti vstupem do velkého finále, které skvěle rozehrál ten "kníže bez království, bloudící od jednoho exilu k druhému už celých osmnáct let", jak napsal pařížský týdeník Express.

Ten přišel v polovině roku
1987. Tehdy už bylo kdekomu
jasné, že si Vietnam vzal
v roce 1979 příliš velké sousto. Vydržovat několik let sto
čtyřicet tisíc mužů ve zbrani
v cizině je nad síly méně vyvinuté země. A to i tehdy,
když většinu účtů platí někdo
jiný. Odhaduje se, že Vietnam
§tojí Sovětský svaz tři miliony rublů denně. Přichází pereš trojka a s ní i politika
úspor v zahraničí. Novému vedení v Hanoji bylo jasně dáno
najevo, Že musí provést ekonomické reformy a šetřit.Přibližně ve stejné době zlepšoval SSSR své vztahy s Čínou.
Z návštěvy Norodoma Sihanuka
Nabídku na summit však Tengv Praze roku 1960
Siao-pching odmítl tím, že si
položil podmínku sine qua non:
tolik. Sihanukův syn Ranarith
odchod vietnamské armády
z Kambodže (která mezitím změ- řekl v listopadu zpravodaji
nila svůj název, stala se Kam- týdeníku Nouvel Observateur:
"Nechceme vládu,kterou by nám
pučií, ale světové agentury
zůstávají i nadále u Kambodže, nadiktoval Hanoj.Ale už vůbec
nechceme, aby o ní rozhodoval
a tak se opakuje historie
Peking nebo Washington. Jsme
falklandská či malvínskáK
Vietnamcům vděčni za to, že
skoncovali s režimem Rudých
Na tuto chvíli byl už SihaKhmérů."
nuk připraven. V květnu 1987
Střízlivý galský pohled má
21. ledna překvapil Sihasvé oprávněni. Posledních osm- totiž prozatímně odstoupil
z místa předseda třístranné
nuk soupeře chytrým protitanáct let opravdu bývalý vládprotivietnamské koalice, aby
hem: nabídl Vietnamem podpoce kdysi tak laskavé, pohosrované vládě vytvoření dvoutinné a zdvořilé Kambodže pro- neměl svázané ruce. Počátkem
prosince sg sešel ve franstranné koalice bez Rudých
žíval jen zrádné puče,porážky
couzském Fere-en-Tardenois
Khmérů a nacionalistů. Seše}.
a vyhnanství. S podivuhodnou
s předsedou provietnamské
se s Hun-Senem v Saint Gerobratností však vždy uměl umain-en-Laye. Bylo méně úsměniknout všem svým utlačovate- vlády Hun-Senem. Oblažoval
ho zářivým úsměvem i speciavů, méně gastronomie, ale Silům i zachráncům a překvapolitami francouzské kuchyně.
hanuk předložil požadavek,
val je nečekanými tahy.V roce
Přijatý dokument byl však
který vyrazil dech: současný
1970 svrhl kambodžského pachudý i problém měl být řešen
režim musí být zrušen dříve,
novníka generál Lon Nol podpoliticky všemi čtyřmi stranež se on vrátí do země! Odporovaný Američany, jimž se
nami a vzniklé hranice měly
pově3 byla vyhýbavá,al® nikoprinc v době vietnamské války
zaručit velmoci. Není divu,že
li zásadně odmítavá.
zdál příliš neutralistický.
se na ničem nedohodli jprogranv
Pak svého činu litovali, ale
A pak už zbylo princi to
to u£ bylo pozdě. V roce 1975 který Sihanuk předložil, byl
jediné: vzdal se, tentokrát
vpravdě nekompromisní: nový
uvěznili prince Sihánuka Rudí
definitivně, funkce v tříKhmérové v Angkoru, ale necha- stát měl být podle prince nestranné koalici. Už za 24 hokomunistický,
neutrální
a
li ho naživu, zatímco pomalu
din ho vůdce nacionalistů Son
skutečně
nezávislý.
Liberální
vyvražďovali jeho rodinu.
Sann prosil, aby se opět vrá6. ledna 1979 ho Číňané odvez- demokracie podle francouztil, stál v čele a jednal.Siského
vzoru,
řekl
Sihanuk
doli zvláštním letadlem těsně
hanuk se nějakou dobu nechá
slova.
Ve
vládě
měli
zasedat
před vietnamskou invazí.V té
prosit, ale pak se vrátí a
zástupci čtyř frakcí a Vietdobě ho hanojský rozhlas nabude jednat. Přímo s Vietnamnam
měl
stáhnout
svá
vojska
zýval "trapným šaškem" a proci a za podmínek, které si
pod dohledem Mezinárodní
paganda zemí, které ho kdysi
sám určí. On, kníže bez krákontrolní komise.
vítaly s otevřenou náručí
lovství, vojensky zdaleka nej(v československu byl v roce
slabší partner. To je docela
Schůzka vyvolala velké na1960), ho nazývala "loutkou
slušný výkon. Čím to všechno?
děje
a
Sihanuk
věděl,
že
se
v rukou imperialistů". Prožil
Protože se ve vakuu vytvořepřitom
ničeho
nedosáhlo
a
nev Číně řádění "bandy čtyř" i
ném vietnamskými potížemi.čínchtěl za to nést odpovědnost.
její konec, těžce se smiřoval
skými změnami a sovětskými
Proto
9.
prosince
Hun-Senovi
s pompézností exilu v Severní
reformami zdá existence neunapsal,
že
další
jednání
nemá
Koreji. Byl zvolen do čela
trální Kambodže najednou dosmysl, pokud se k němu nepřikoalice tří stran - nacionacelá reálná. A protože má
pojí Rudí Khmérové a nacionalistů, Rudých Khmérů a sihapravdu francouzský premiér
listé. Francouzi tomu říkají
nukovců - bojujících proti
Jacques Chirac,který na otáz"poslat někomu yýtah". Ale
vietnamské okupaci. Jak mu aku, proč Francie dává princi
partneři v koalici nechápou a
si bylo v tom sevření bývak dispozici vyslanectví na avedení
Rudých
Khmérů
18.ledna
lých nepřátel, které musel
venue Charles Floquet, odpooznačuje
mírové
úsilí
Vietnachtě nechtě respektovat, prověděl lakonicky: "Protože Simu
za
podvod.
Vůdce
nacionav
tože měli více vojska? Vzdohanuk je Kambodža a Kambodža
listů
Son
Sann
obviňuje
Siharoval, občas podával demise a
je Sihanuk".
nuka,
že
"hraje
do
ruky
Vietzase je bral zpět, čekal na
namcům".
Kdyby
četli
fransvůj čas.
Jaroslav Jírů
couzský tisk, nedivili by se
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DRZÉ ČELO LEPŠÍ NEŽ POPLUŽNÍ DVŮR
V poslední době se množí hlasy označující
stav naší kultury za katastrofální. Po oficiálních křečovitých samochválách se logicky dostavila kocovina. I na literatuře se
žádá, aby kriticky zhodnotila svou nedávnou
minulost a odstranila.tabuizované problémy,
líkol vyslovit se k těmto požadavkům nevzal
na sebe zatím zcela bezradný spisovatelský
Kmen, nýbrž - iak to rná být - stranický týdeník Tvorba. Šéfredaktor Jaroslav Čejka
napsal do třetího čísla celostránkový esej
Kýč třetí generace s podtitulem 0 jednom
románu, ale nejen o něm. Tím románem míní
nesnesitelnou lehkost bytí M. Kundery, věnuje mu ovšem sotva šestinu textu. Na zbylé
ploše semele kdeco, nastíní dějiny československo-francouzských styků v kultuřfe,dává čtenářům marxistické školení o třídním
boji a revoluci, všímá si osudu sovětské^
ří.lnové emigrace, analyzuje pojem kýče,přičemž si troufne dát uctivou íafku i E.íí.
Remarqueovi, a pochlubí se, že zná D.H.
Lavnrence, zkrátka přesvědčuje nás o své
erudici. Jenže tahle sekaná páchne myšlenkovou bezmocností a navíc je v argumentaci
nestoudně licoměrná, překrucuje fakta, zamlčuje ned?íjemné pravdy a tvrdí evidentní
nesmysly. Řídí se prostě^zásadou současné
ideologické moci: "Drzé čelo lepší než poplužní dvůr".
Psal jsem před časem také o Kunderově
tvorbě, a kriticky právě o zmíněné knize,
avšak přitom .isem autorovu uměleckou svrchovanost vytkl před závorku. Pouhými insinuacemi se autor Kunderovy úrovně "vyřídit" nedá1. Čejka se ale o nějaký rozbor
vůbec nepokusil,snaží se o jediné: vyvolat
u čtenářů, kteří Kunderovu tvorbu z posledních let nemohou znát, dojem, že jde o bezvýznamný šmejd,zlovolně pomlouvající poměry
v naší milé, spravedlivé a svobodou oplývající vlasti. Drzost zaštítěná monopolem moci a nekritizovatelností výsadního postavení
jde tak daleko, že Čejka se odvažuje Kunderovi vytýkat účelové využívání erotických
scén a tabuizovaných vulgarismů, ale necítí
povinnost napřed si zamést před vlastním
prahem.Jeho próza Kulisáci a hra Na kůži se
neumírá totiž překypují nechutnostmi, vulgarismy a kýčovitostí ne^hrubšího zrna,,jsou
vybudovány na hospodských frcích a vtípcích
podle hesla "k lidu níž, v kapse tíž". Pakt,
ze do útoku proti Kunderovi, spisovateli intelektuálně nesporně brilantnímu, byl vyslán
tento duchovní neumětel, svědčí jen o impotenci současné kulturní politiky.
Kunderu si Čejka vybral jako příznačný typ
emigranta, jenž "pracuje s programovou lží a
polopravdou jako se základními, tvůrčími
prostředky", aby tak na Západě potlačil objektivní inforimce o československé realitě
a nahradil je "falešným, pseudouměleckým zobrazením". Čtenáři Tvorby román číst nemohou.
Bylo by tedy poctivé, kdyby kritik vyložil,
oč v něm jde,*co je vlastně zfalšováno a ;}ak,
v čem spočívají jeho polopravdy a lži. Leč
esejista píše o všem možném i nemožném, jenom ne o tom, co tvoří podstatu příběhu. Ale
ono mu nic jiného nezbývalo, kdyby byl konkrétní, vyšlo by najevo, že románový obraz
normalizačních let je v tomto podstatném
pravdivým vylíčením nelítostné občanské války, kterou moc v kultuře rozpoutala.
Podle Čejky Kundera "přízeň domácího „publika dobrovolně vyměnil za úspěch ve velkém ' literárním světě". Tady se uchyluje
k hodně odvážnému fixlování a neuvědomuje
si, že v Čechách všichni ještě neztratili
paměč. Bylo to jinak! Kundera jako mnoho
dalších spisovatelů byl přízně domácího pu-

bliká násilně zbaven, jeho knihy byly vyřazeny z knihoven, jako autor se musel nedůstojně skrývat za cizí jména, romány Život
je jinde a Valčík na rozloučenou nesměly
vyjít. Odešel do emigrace až v době, kdy
ztratil naději na publicitu a lidsky důstojný život, kdy jeho a další nepohodlné umělce převzala do své péče Státní bezpečnost.
A co se stalo s v těmi zatracenými spisovateli, kteří přízeň domácího publika nevyměnili za nic a zůstali doma? Co si vysloužili?
Pokusila se ideologická moc jedinkrát o nějaké "národní smíření" v té nemilosrdné občanské válce 70. a 80. let? Ani v nejmenším!
Kasakrevala talenty a hodnoty, jako by jich
malý český národ měl nadbytek, vzdělance odsuzovala k nádenické existenci a neváhala
trestat lidi jiných názorů vězením. Kulturní politika byla nahražena politikou represí. Tuto vinu z ní nikdo nesejme, musí 3e
3 ní vypořádat sama. K dyž zní i u nás volání po novém myôlení, je to jen ozvěna z dalekého lesa.
Že by bylo novým myšlením Šejkovo tvrzení
"každá doba a každá změna měly a mají své emigrantyl? To je spíš svědectví nemyslení,
svědectví až dojemné omezenosti nevidoucí
za humna. Emigraci mají jen určité země, ty,
jež potlačují lidská a společenská práva občanů. ^ěli jsme mezi dvěma válkami emigranty, jimž nebylo dovoleno kdykoli se vrátit
do vlasti? .Který český umělec musel tehdy emigrovat, protože byl doma pronásledován? Ale očekávat od úspěsných muzů moci, že budou
dbát na profesionální čest a nebalamutit
čtenáře, by bylo pošetilé.
Šéfredaktor Tvorby je už dnes tak tole^
rantní, že připouští nutnost zkoumat příčiny posrpnové emigrační vlny, ale sám se o to
vůbec nepokusil, ačkoliv zjistit to by nedalo tak velkou práci. Chce to jen odvahu přiznat si pravdu, ale právě tu odvahu Čejkové
a spol. nemají. Cítí se pořád vítězi, kteří^
bez diskuse rozhodují o tom, co je a.co není
pravda, a nechtějí st Dřipustit, že i jejich
dnešní činy bude soudit budoucnost. Když je
už teá zře.iraé, k jak smutným koncům vedla
jejich kulturní politika, nasazují si 'írozumější" tvář a chtějí budit dojem, že se věci
postupně obracejí k lepšímu. Cejkův "esej^
svou licoměrnou argumentací i samolibým tonem ovšem ukazuje, že si dál lžou do vlastni
kapsy. Takové počínání ale nemůže mít dobré
výsledky. "Demokratizace" chápaná jako demokracie na papíře, demokracie jen pro vyvolené se jim vymstí stejně, jako se jim už vymstila farizé.lská "normalizace".
Milan Jungmann

Milan K u n d e r a

NESNESITELNÁ
LEHKOST
BYTÍ
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Beznádejne vyprodáno-diskuse se nekoná!
Toto oznámeni bylo shodně vyvěšeno u vchodu do sálu žižkovského hotelu Tichý.Junior
klubu Na Chmelnici a Žižkov-,
ského divadla, kde se odbývala minipřehlídka divadelních
inscenací na sabinovské téma*
Nejdále na této cestě došli
mladí divadelníci z Ha-divadla a Divadla na provázku, a
není proto divu, že všechna
jejich představení /hráli
dvakrát denně/ byla vyprodána.
Ha-divadlo se vyhnulo možnosti historické inscenace,
spíše je zajímalo, co historicky vymezený rámec přesahuje, včetně jakéhosi volného
pohybu v čase. Sabinův případ
se pro ně stal odrazovým můstkem k promluvě o mravním klimatu doby, o cestách české
politiky a české otázce vůbec,
o možných souvislostech proměny radikála v konfidenta,
ale také o absenci vědomí kontinuity, o bílých místech naší historie.
Tento svůj základní dramaturgický záměr vtěsnalo Hadivadlo do "nehistorické grotesky", vysmívající se zbabělosti mocných, poschovávaných
za národními či socialistickými hesly, do klauniády kašpárkovských postav. Všechno
má prudký spád, nejednou až
příliš prudký, nečekaný a málo srozumitelný, divák se
v té záplavě téměř zalyká.Při
tom je v této nehistorické
grotesce několik silných míst.
Aspoň jeden příklad: Sabinův
monolog, v němž plive na
všechny a na všechno, v co
věřil, nepochopitelné "vyznání víry", kterým doprovází
nabídku konfidentských služeb
pražské policii, na něž navazuje Urválkova obžaloba "spikleneckého centra" z roku
1952. Vyšla z toho děsivá
nadčasovost hanby. Takových
rtnmyšlenVch scén .ie v inscenaci víc, ale jako by se ztrácely ve víru přeskoků a nefunkční rozdováděnosti. Záhadným povahám by prospělo
prosvětlení klauniád. Ha-divadlo má vynikající jedince
mezi scenáristy i herci - A.
Goldflam, J. Kovalčuk, H.
Miillerová, M. Maršálek, J.Sedal a další. A má odvahu, za
niž celému kolektivu diváci
tak nadšeně tleskali.
Dramaturgický záměr Divadla na provázku je vyjádřen
názvem jejich inscenace na
sabinovské téma: Prodaný a
Prodaná. Úryvky z Prodané nevěsty prostupují scénami ze
života libretisty této národní opery. Není to spojení samoúčelné, naopak zvýrazňuje
scény nadřazénosti hurávlastenců, kteří se obrátili zády k revolucionářům typu Sabiny - režijně domyšlený je
např. taneční rej, kde si
všichni podávají ruce a jako-

by mimochodem míjejí Sabinu.
Na rozdíl od inscenace Ha-divadla neopouští Prodaný a
Prodaná minulé století, ale
přesto mluví k dnešku.
Nej8ilnější hereckou osobností toho večera byl Petr 0slzlý (spoluautor scénáře a
dramaturg). Jan Závarský, autor výpravy, dokázal na malém
jevišti vytvořit desítky náznakových i konkrétních scén
a přitom vytvořit prostor pro
roztančené úryvky z Prodané
nevěsty. Bylo to dobré představení, i když výsledný dojem trochu pokazil závěr
s několika konci.
Do této divadelní přehlídky
patří i loutkové provedení
Prodané nevěsty Východočeským
loutkovým divadlem Drak. Je
to představení určené dětem,
které se skutečně bavily jarmareční veselostí a nepřetržitým řetězem překvapení. Ale
bavili se i dospělí při této
původní verzi Prodané, kde se

SONDY

sice méně zpívá, ale zato je
tam hodně úsměvnosti a dobré
pohody.
X X X
Všichni, kteří se na insoenacích podíleli, se chtěli na
závěr sejít a povědět si, co
se povedlo a co ne, a také o
tom, jak jsou životní osudy
Karla Sabiny časové. Samozřejmě počítali s účastí těch,
kteří o Sabinovi a historických zkušenostech a souvislostech hodně vědí. Mohlo to
být užitečné posezení nebýt
zásahu zvenčí, odkud přišlo
nařízení, že jména diskutujících musí být předem schválena. U vchodu měla ležet přesně vymezená prezenční listina
atd. Prostě běžná šablona pro
kontrolované semináře. Divadelníci se právem urazili a
plánovanou diskusi zrušili.
Byl by to výsměch myšlenkám,
o kterých na sabinovské téma
hráli.
— mp —

H

Má-li kterýkoliv televizní
pořad dlouhodobého charakteru
za sebou šest pokračování.může si divák už učinit určitou
představu o tom, co ho čeká a
co ho nemine, bude-li pořad
sledovat dál. Autoři televizních SOND vyložili na stůl
karty svých možností, schopností a mantinelů. SONDY byly
diváky zváženy a nebyly shledány moc těžkými.
Po pravdě musíme Sondy rozdělit na dvě nestejné Části.
Do jedné patří jejich vydání
první, do druhé všechna pozdější. První vydání Sond naznačilo cestu, kterou by se
měla, ba musí ubírat televizní publicistika, nemají-li
být její pořady jen stínovým
divadýlkem s výmlatem prázdné
slámy. S nezakrývaným prekvaením konstatujeme, že naše
elevize má i dnes ještě lidi,
kteří umějí, když se právě
nebojí. A tak vznikly Sondy
č. 1, které si co do ohlasu
nezadaly s vystoupením národního umělce Miloše Kopeckého
na sjezdu dramatických 'umělců.
Všimněte si jednoho: národní
umělec i dělníci od ponků hovoří stejně. Slova obou však
do naší dnešní televize nesmějí.
Řekli ;jsme, že nesmějí,protože v žádném dalším pořadu
SOND už slyšet nebyla. Všech
pět pořadů by se dalo charakterizovat jako pořady "ancien
régime". Jako by byly vyrobeny s obrovským předstihem už
dávno v minulosti a měly se
tvářit ŕ jako by o něco slo,
ale jen tvářit, pozor!!
Přesto se však chvíli zastavme u Sond v pořadí pátých.
Byly věnovány volbě ředitele
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okresního dopravního podniku.
Nevíme, byl-li to skrytý záměr autorů či zda šlo o pouhou náhodu, avšak volby prezentované Sondami č. 5 by napříště musely odradit od úcasti každého jen trochu
soudného pracujícího. Opět
totiž nešlo o volbu, to jest
o výběr mezi více alternativami, nýbrž šlo o kejkl podle
gusta starého Forda: můžete
mít automobil jakéhokoliv modelu v jakékoliv barvě, pokud
ovšem to bude barva černá a
model T.
A ještě jedny SONDY bychom
částečně vzali na milost. Ty
o škole, o stavu našeho školství. Vystoupení zástupce ministerstva školství dosvědčilo, že situace v této oblasti
už překročila kritickou mez a
nastala katastrofa. Těch několik minut konfrontace mezi
učitelem, zmoudřelým věkem a
praktickými zkušenostmi, a. ministerským úředníkem, zmoudřelým ¿enom kádrovými předpoklady, řeklo více, než bylo milé
reformátorům našeho školství.
Co se Sondami do budoucna?
Budete se dívat? Pokud ano,
počítejte s tím, že se budou
ubírat cestou Sond č. 2 až 6.
Tak dlouho, dokud nedojde m
hlas dělníků v Sondách č. 1.
jih
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Zapomenutý
historik

Prvního jarního dne letošního roku uplyne
100 let od narození Jaroslava Werstadta,
historika a publicisty, jehož články a úvahy
o problémech českých dějin nebude moci asi
pominout nikdo, kdo bude jednou chtít proniknout do duchovní atmosféry první republiky. Po pravdě řečeno, Werstadt nepatřil
v letech mezi oběma světovými válkami ke
kmenovým autorům Lidových novin, jejichž
kulturní a naučné rubriky byly dlouho vyplňovány pracovníky brněnskými,hlavně odborníky z tamní filozofické fakulty s vůdčím
zjevem Arn'e Nováka v popředí. Werstadt psal
více do listů vyloženě "pražských" (Nár. osvobození, České slovo) a s Lidovkami vstoupil do užšího spojení vlastně až po 2. světové válce, kterou s Ferdinandem Peroutkou
společně prožili v Buchenwaldur
Patřil ke generaci, pro niž byl zrod československého státu silným zážitkem životním a služba jeho myšlence přirozenou potřebou tvůrčí. Werstadtova cesta k historii
byla poněkud netradiční. Byl nezvykle přísný ku svým fakultním učitelům a jeho vědecké prvotiny byly zjevnou opozicí vůči jejich
metodě-i tematickému zaměření. Avšak nebylo by správné, kdybychom v jeho výrazné kr>
tice nepolitičnosti Gollovy školy chtěli vi
dět ústupek od historikovy odbornosti a
službu krátkozrakému politickému zaujetí.
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Právě v minulém roce Masarykova výročí jsme
si mohli uvědomit,jak Jeho masarykovská studie z roku 1920, poprvé objasňující linii
Masarykova politického vývoje, obnáší všechny přednosti Werstadtova historického vidění. Utlá. avšak obsahem hutná knížka (s náavem Od "České otázky" k "Nové Evropě"/ položila vlastně základ k vědecké literatuře
o Masarykovi, neboí záchytila přeměnu předválečného hlasatele humanistického ideálu a
zastánce drobné politické práce ve vůdce
revolučního protirakouského hnutí. Ve své
době znamenala metodický průlom do konvenčního, statického nazírání na Masarykovo dílo, ač bylo pro tehdejší poměry příznačné,
že i ze strany lidí, jindy jasnozřivě vidoucích, nebyla přijata příznivě. Nejer. E.Rádlovi /a přirozeně Z. Nejedlému), nýbrž i
Arne Novákovi se jevily Werstadtovy téze jako ohrožení jednoty Masarykovy osobnosti a
řadovými stoupenci českého realismu byly přímo odmítány jako pokus o reklamaci zásluh
předválečného radikalismu na převratových událostech. Politická schémata byla kladena
proti historikově analýze.
Werstadt nebyl jediným českým historikem,
kterému byla ve válečné a poválečné době
znemožněna vědecká a publikační činnost.
V děkovném listě přátelům, kteří vzpomenuli
v roce 1963 jeho narozenin, psal dokonce o
promlčeném čtvrtstoletí. Od mnohých svých
kolegů a přátel se však odlišoval podivuhodnou vyrovnaností, s níž snášel svůj úděl.Zemřel v prvních lednových dnech roku 1970.
J.S.

m Umění a Pocta Andy Warholovi
Od 26. do 31. ledna 1988 byla ve Strašnicích k vidění přehlídka dvaceti mladých
pražských výtvarníků K ROK 88. Jejím záměrem
byla prezentace generační, jakýsi průřez
tvorbou pražských absolventů výtvarných škol
i samorostlých autodidaktů, z nichž někteří
jsou známi z působení v Baletní jednotce
Křeč či v rockových skupinách (většina vystavujících ve věku kolem třicítky). Výstava
byl§ doplněna vystoupeními hudebních skupin
a módními přehlídkami. Ke stejné generaci
patří i oba teoretici, kteří celou akci připravili (Radan Wagner napsal programový úvodní text do katalogu, bohužel téměř nesrozumitelný; zároveň vystavil čtyři své obrazy, které patřily na výstavě k nejlepším).
Bylo to tedy generační vystoupení podle nejlepších tradic evropských uměleckých hnutí
tohoto století. Poprvé se tu složil ucelený
obraz názoru a výrazu nejmladší výtvarné generace. A není to obraz jednoznačně příznivý.
Téměř v čele výstavy byla série děl Michala Cihláře reagujících na nedávnou 3mrt Andy
Warhola. Vskutku by byl pro převažující většinu exponátů vhodný podtitul Pocta Andy
Warholovi.Soustředěním na povrch a rezignace
na hlubší roviny, povýšení nepropracovaného
záznamu osobního prožitku na umělecké dílo
bez starosti o sdělnost, exhibičnost takového prožitku (příznačné je gak zařazení módních přehlídek, tak text Simona Cabana k vystavené koláži fotografií: "...ge mi líto
vás, co nejste na těch fotografiích, protože
jste TO neprožili...") - to vše je autenticky, i když asi v převážné míře nereflektované warholovské. Je to vyslovení souhlasu se
světem na první pohled, je to klouzání po povrchu a soustředění na sebe. Ale je to umění?
K výtvarnému umění, jak dobře slyšíme
v českém pojmu, patři nutně to, že umím něco
vytvořit. Ne-uměn&, přehlížení technického
zvládnutí tvorby s pocitem, že moje sdělení
je tak pozoruhodné, že se provedením nemusím
zatěžovat, může být autentické a upřímné; na
této výstavě je z velké části asi záměrné:

netvařme se vážně, nejde přece o to dělat Umění, ale žít - a užít. Zní to sympaticky,
ale taková prezentace především sebe sama
může být bua reakcí na přemíru "vážného" umění, nebo je jakožto nezávazná hra pro duchovní život společnosti luxusem. V roce
1988 v československu nám to první jistě nehrozí, a tím spíše ge patrné, možná víc než
jinde a jindy, že lidé žízní po něčem jiném
než jen po pobavení.
To jiné, řekněme třeba cesta za odkrýváním
pravého bytí, bylo vždy ospravedlněním umělce a jeho tvorby. Na výstavě K ROK 88 tímto
směrem míří jen její malá část (přesvědčivě
asi pouze obrazy Jana Merty a Martina Němce).
Kupodivu se zdá, jako by k tomuto zacílení
tvorby vedlo absolutorium Akad. výtvarných
umění, i když existují výjimky (např. přemýšlivé obrazy neškoleného Michala Singera).
Dotvrzuje to i výstava pořádaná na konci minulého roku ve Vysočanech. Na ní vystoupili
někteří absolventi AVU téže generace ve skupině Tvrdohlaví, obnovujíce zdravou tradici
výtvarných skupin i s vlastním organizačním
vůdcem. Tam se duch Andy Warhola nevznášel;
šlo o poctivou, řekněme profesionálně zodpovědnou výtvarnou práci, třeba méně veselou ale je náš svět.nějak zvláši veselý? Ani na
vysočanské výstavě se většina děl netrefila
do černého (asi nejlepší byla série mořských
a lodních obrazů Stanislava Diviše), ale to,
co se nabízelo k vidění, nebyla pouhá prezentace sebe sama, ale snaha odhalit výtvarným
dílem, jak se věci vpravdě mají.
Zamyšlení nad oběma výstavami vyústilo
v paradoxní, ve slušné avantgardní společnosti nepřijatelné vítězství akademického
studia nad diletantskou upřímností, olejem
"ručně" malovaných obrazů a řádně modelovaných soch nad veselými objekty a kolážemi,
technicky zvládnutého výtvarného díla nad
bezprostřední dokumentací osobních" zážitků.
Nadcházející postmoderní doba nám asi takových překvapení připraví více.
Marie Bergmannová
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UCHOVÁVAT
HODNOTY
"Zavařovat zavařovat to se
nosí / uchovávat hodnoty",
zpívá v jedni písni Jan Burian* Po dvanácti neúspěšných
producentskýoh pokusech o vydání LP desky /tehdy ještě
v duu s Jiřím Dědečkem/ vyřešil nyní problém konzervace
vlastní tvorby"po svém:s klávesovým hráčem Danielem Fikej zem /Combo FH/ natočil
v dubnu 87 v provizorním domácím studiu E.A.R. /v překladu U.C.H.O./ 19 3nímkú,
z nichž sestavil kazetu, nechal si natisknout"košilky" a
zájemcům nahrává vtfběr svých
hitů na požádání zdarma.
Není to zdaleka jediný příklad samovýroby hudebních
konzerv. Skupiny Garáž, Precedens, Mama Bubo a Plastic
People takto vydaly pro své
posluchače již několik "desek". V pražském studiu Jiřího Hradce vznikly za produkce
Ivo Pospíšila profesionální
nahrávky čtyř kapel: Garáž,
Laura a její tygři, Krásné
nové stroje a Dybbuk. Písně
jsou na "demokazetě" Four
Tops, autorem výtvarného
návrhu obalu je Joska Skalník. Po republice koluje už
několik set kopií těchto kazet. Ze snímků čerpá dodatečně Panton pro novou edici
Rock debut - zatím vydal EP
desky skupin Dybbuk a Krásné
nové stroje.
Třetím příkladem uchovávání hodnot, nad nimiž krčí
dramaturgové hudebních vydavatelství rozpačitě rameny,
je aktivita jazzového skladatele a hudebníka Martina Kratochvíla. Ve svém domácím
sídle v Mnichovicích si kromě
sauny vybudoval velice kvalitní studio, které také pronajímá Pantonu i Supraphonu
/"studio Budíkov"/. Časem
přišel na to, že majitel takového zařízení má i jisté
morální povinnosti vůči národu, pro nějž by měl uchovávat
jinak mizící hodnoty. Objektem jeho obrozeneckých snah
se stal ostravský písničkář
Pavel Dobeš, snad jediný česky /a ostravsky/ zpívající
folkový muzikant s nefalšovaným dělnickým původem /II let
u vysokých pecí/« Dovede ve-
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lice trefně a humorně vyjádřit a shrnout skutečné pocity
dnešních nepapírových proletářů; jejich papírové protějšky
ho před třemi roky vyštvaly
z Ostravy a dodneška zlověstně hučí cosi o pravicových
silách, kdykoli se objeví Dobešova fotografie v oficiálním tisku. Nyní žije Dobeš
v Hradci Králové a ostravským
pánům naskakují další vrásky:
Martin Kratochvíl nejenže
s ním nahrál přes dvě hodiny
snímků profesionální kvality,
ale má také lví podíl na vydání Dobešova gramofonového
debutu u Pantonu. Slavnostní
křest EP desky proběhl 10. února v Junior klubu Na Chmelnici. Mezi přítomnými hosty
byli kromě "kmotra" Martina
Kratochvíla také další uchovávači hodnot: Ivo Pospíšil,
Joska Skalník a Vladimír Kouřil.
- mu s -

VIDEOiKXJRNAL
V Praze byl vyroben ORIGINÁLNÍ VIDEOJOURNAL, který má vycházet čtyřikrát do roka. Jeho první nulté číslo obsahuje
mj. Malý zpravodaj - amrické
divadlo v Juniorklubu Na
Chmelnici; výstavu Grotesknost na Staroměstském náměstí;
rozhovor s estonským spisovatelem Arvo Valtonem.Jako host
je představen již zesnulý americký výtvarník Andy WarhoľL
Dokumenty - výpověčl dřevorubce Jaroslava Švestky o bídném
stavu našich lesů; rozhovory
0 pražské demonstraci za lidská práva; Jan Urban hovoří o
moskevském semináři nezávislých skupin; předseda Jazzové
3ekce Karel Srp po návratu
z vězení. Jako samostatná
příloha - beseda Václava Havla, Luboše Dobrovského a Ludvíka Vaculíka se spisovatelem
a překladatelem Zdeňkem Urbánkem u příležitosti jeho 70.
narozenin.

CENA EDICE
PETLICE
Cena Edice Petlice za rok
1987 byla udělena monografii
historika Jaroslava Opata
"T.G. Masaryk 1882-1893".
V tomto rozsáhlém díle, plodu
mnohaleté badatelské práce,se
poprvé v české historiografii pečlivě zkoumá na konkrétním materiálu důležitý úsek
Masarykova života, zejména
jeho boje o Rukopisy.Analýzou
málo dostupných archívních
dokumentů, dobových časopisů,
novin, korespondence, pamětí
atd. dokládá autor jedinečnost Masarykova zjevu, výanam
jeho působení na českou společnost. Vědecké a politické
zápasy o mravnost a charakter
národa, o kritické, náročné
pojetí češství před sto lety
jsou zde bez aktualizování
pojaty jako naléhavý problém
1 naší přítomnosti.

anketa L N
ftekli, napsali nám, slyšeli
jsme...že v literatuře, divadle, filmu, v hudebních či
výstavních síních je zaujalo
v posledním čase zvláště...
Jaroslav Opat (historik)
iha Jiřího Kovtuna MASARYV TRIUMF, příběh konce velké války. Je to kniha bohatá
na prameny, filozoficky
v konceptu promyšlená a napsaná pěkným jazykem.
Luboš Dobrovský (překladatel)
1/ Film Andrzeje Wajdy DANTON
jako vynikající umělecký obraz revoluce.
2/ To, že tento film vysílala
polská televize, což je čin
příkladně kulturní.
Vladimír Hanzel (hudební kritik) --LP deska Ivy Bittové a
Pavla Fajta, film POKÁNÍ a
Steklík na výstavě v Mladé
frontě.

PÍSEŇ MĚSÍCE
LAURA A JEJ.Í TYGŘI pocházejí
z Mostu. Vznikli před vánocemi 1985 a za pouhé dvaroky
získali ceny snad ve všech
soutěžích, které se u nás
v oblasti rocku konají. Se
svým veselým, svižným soundem, v němž hrají důležitou
roli dechové nástroje,patří
k nejpopulárnějším skupinám
v Čechách. V nejbližší dobS
se objeví na trhu jejich
první LP deska.
Doktor Pitzinger
Dvaasedmdesát roky mám já
Der Arzt Pitzinger sagt
Doma mám žena, děti dva
Der Arzt Pitzinger sagt
I 'm doctor of psychology
Der Arzt Pitzinger sagt
Nechci svou práci,mám rád lidi
Der Arzt Pitzinger sagt
Lidi sou kouzlo - fantazie
Der Arzt Pitzinger sagt
čáry a máry - poezie
Der Arzt Pitzinger sagt
Lidi sou bolest - utrpení
ííer Arzt Pitzinger sagt
špína a rány - ublížení
Der Arzt Titzinger sagt
Lidi sou lidi lidi lidi
Lidi sou lidi, lidi sou těžký
Lidi sou děti, hezký, hezký
Lidi sou lidi lidi lidi

*
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MEDOREK
PETR
PLACÁK

Matica rodu
Tváře lidí v oblačném městě měly znaky mongolismu. čert ví, z jakých východních stepí
je vítr zahnal do města udělat kariéru.Nejmocnější ze všech byla domovní důvěrnice,
bůhví odkud přišla, cholupičanka prastarého
rodu. Lepila nástěnky a starala se o spořádaný chod života jednotlivých rodin. Její
břicho bylo plné policejních pulců. Tyto
královny po smrti balzamují. Byla to žena lágrkomandanta Mauthausenu ZiereisQ,která se zúčastňuje poprav a mučení a která
se, když je operována jedním vězněným lékařem, s ruskou upřímností rozpláče a ptá se,
jestli to nebude bolet a at se za ní pomodlí. Byla to Valentina Těreškovová, Indíra
Gándhíováf Marie Kabrhelová.
Kolem nich bydlely samé mladé rodiny s malými dětmi. To byl další hřebíček do jeho
rakve.

Děti
Neustále křičely na pískovišti pod jeho oknem. Nenávistně je pozoroval a říkal si, že
lidstvo je opravdu ztracené. Rozmazlenější
a hysteričtější fracky neviděl. A ty matky,
ale co matky, ti otcové! Neustále slyšel Káíenko, Janičko, miláčku, hnisátko, nemáš
hlad? Nemáš? A nechceš kousek chlebíčku? 0pravdu ne? Jenom kousínek, no tak, opravdu
ne? A žízeň nemáš, ne? Tak si vem alespoň
broskev! Pojč sem, já ti ji oloupu... Co se
ti stalo?! To nesmíš dělat, ukaž bebíčko, já
ti ho pofoukám... Nechceš na záchod, ne? 0pravdu ne? Poj3 s maminkou, přece jenom to
zkusíme... opravdu ne? Evičko, ne, tam nechod, tam nesmíš chodit, vrat se, tady bu3,
nechoč nikam, tady si hezky hraj.
Evička vezme hrst pisku, hodí ho mamince
do očí a hrozně se směje. Maminka si vytírá
písek z očí a hubuje ji - Ale Evičko, tohleto se nedělá, to je ošklivý ř to dělaj jenom
ošklivý holčičky, vždyt maminku to bolí,říká
a Evička se směje ještě víc. Maminku to také
rozveselí a v duchu si říká, jakou to má či-,
pernou holčičku, jak je roztomile kurážná a
hned jí podává koláč, na, vem si, potěš maminku, a Evička jí vyrazí koláč z ruky a směje se a směje. Maminka se také usmívá v obdivném vyrtžení a kroutí hlavou nad tím svým
malým rozpustilcem, kde se to v té mršce bere. Evička se dá najednou do hrozného křiku,
maminka se k ní vrhne a zděšeně se jí vyptává, co se stalo. Evička brekem omdlívá a řve,
že chce koláč. Mamince se bolestí sevře srdce, protože další koláč už nemá.

Co z tebe bude, děíátko?
Před domem stojí pialá holčička a vytrvale už
asi deset minut řve nahoru do okna - Mami,já
chci čůrat! a svůj řev prokládá vzteklými výbuchy breku. Pod ní je už dávno loužička.
Záclona v jednom přízemním okně je poodhrnu-

ta a za ní vykukuje brunátná buldočí hlava.
Se strašlivou zuřivostí sleduje malého tvorečka. Je to on a malá netuší, jaké jí hrozí
nebezpečí. V hlavě se mu honí myšlenky na tu
nejbestiálnější vraždu. Co se tomu parchantovi mele v tom vztekle uvařeným mozku! říká
si, dyt už se dávno pochcal, tak co řve. Pozoruje ji, neurotický uzlíček plný průjmu a
hnusného rosolovitého masa. Co z tebe asi bude, ty svině, promlouvá k ní, ty se poženeš
nahoru jako vlk za krvavou kostí! To není
tak těžký uhádnout, ty parchantě, protože
takovejch je vás 99 procent. Přes svůj lstivej jazyk, přes svou námahou zpocenou vagínu
se budeš drápat pořád vejš a do čeho zaryješ
svý nehtíky, to už nepustíš ani kdyby tě pálili rozžhaveným železem. Budeš nervózně
spát myslíc na to, jak to příští den nejlíp
zaonačit. Budeš matrací všem funkcionářům,
budeš předsedkyní senátu a nevinné budeš posílat za mříže a gaunery vychvalovat a až
získáš moc, pak se teprve rozmáchneš. To bude maminka čumět, to bude mít z Evičky radost, jaká je čiperná! ... A blbou maminku
vyhodíš z bytu, aby nepřekážela. Aspoň jeden
dobrej skutek.
Buldočí hlava se vyhne z okna a vztekle
zasykne, aby to nebylo slyšet nahoru - Drž
hubu, ty svinskéj parchantě! Evička překvapeně zmlkne a s hubou dokořán čumí na to zjevení. Buldočí hlava vycení zuby a zavrčí Idiotskej parchantě! Evička padne na zadek a
dá se do hrozného vřískotu. Buldočí hlava
mizí a okno je vztekle přibouchnuto.

Naše děti nás jednou zabijou
Před domem se také neustále honili kluci.Nechápal to. Když byl malý., snažil se vždycky
zmizet co nejdál z rodičovského dohledu. Jako kluci tenkrát všechno prolezli a podnikali výpravy za město. A tea se to sere pořád
kolem máminy sukně, neustále se tomu něco
strká, je to rozmazlený, je to drzý., je to
už od mala veliké JA a už od mala ti'smradi
tím vším ztrácejí schopnost něco vidět,ztrácejí schopnost přirozených životních projevů, vůbec pochopení něčeho, protože těm svinské jm parchantům je dovoleno všechno, stojí
v zájmu celého kosmu. Člověk se bojí něco
říct, aby se mu parchant nevysmál, nebo si
z něj nedělal posměšky. A rodiče jsou ještě
na ně pyšní, jak jsou bystří a pohotoví, jak
se nenechají tak snadno doběhnout, a ti parchanti mají už od mala svý já tak ztopořený,
tak vzpřímený, že se už nikdy neohnou, aby
se na něco podívali.
A tihleti vyleštěnci nás jednou všechny
podřežou. A ze všeho nejdřív rozpářou břich
svejm hovadskejm matkám a z okna vyhází svý
debilní otce.

Přítomný text je úryvkem z rozsáhlejší novely Medorek (vyjde v tomto roce v Edici Expedice). Jejím autorem je Petr Placák. Narodil
se 8.1. 1964 v Praze. V r. 1982 se vyučil
v oboru 26642 - mechanik. R. 1984 maturoval 1
s vyznamenáním. Pracoval v různých dělnických profesích. Od r. 1981 publikoval (pod
pseudonymy), především v periodických i neperiodických publikacích formálně spojovaných s undergroundem. Medorek je zřejmě míněn jako sui generis sociologické vypořádání s běžnou zkušeností posledních desetiletí - sociální a snad i literární. Tak se na
něho, moji milí, příliš nezlobte.
Rediguje Jan Lopatka
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DOKUMENTY

»JZD AGROKOMBINÁT SLUŠOVICE NEPŘIPUSTÍ. ABY
KDOKOLIV NARUŠOVAL JEHO ROZVOJ« — r - - 4 = r
"Případ Devátý"
Pro nikoho z našich družstevníků, stejně tak jako pro širokou veřejnost není tajemstvím, že v našem JZD se mimo
jiné dociluje výrazných výsledků také tím, že dochází
k pohybu a výměně kádrů, tak
jak je toho třeba pro intenzivní rozvoj podniku.
Z toho důvodu bylo se Stanislavem Devátým, který pracoval jako oživovač modulů
v závodě aplikované kybernetiky T., projednáno jeho přeložení do montážního závodu
našeho JZD v Popradu na dobu
3 měsíců. Stalo se tak na základě požadavku tohoto závodu
o odbornou pomoc při zavádění
mikroelektronické výroby automatizovaného protipožárního
systému a zabezpečení elektroniky pro dobytčí váhy. Výběr padl mimo jiné na Devátého proto, že jde o pracovníka
bez rodinných závazků, takže
se mohl vzdálit na tuto omezenou dobu ze svého bydliště,
ale také proto, že ¿eho současná pracovní nápln patřila
v ZAK I mezi útlumové.
Pan Devátý tento náš požadavek odmítl s poukazem na
svou pracovní smlouvu na nynějším pracovišti ve Slušovicích a na vysvětlení potřeb
JZD rezolutně prohlásil, že
v žádném případě do Popradu
neodjede. Na tomto stanovisku
setrval i po poučení, že tento jeho postup je považován
za hrubé porušení pracovní
kázně.
Pan Devátý hodnotí své přeložení jako persekuci své osoby. Jako další důvod neuposlechnutí se snaží dokazovat
svou nepostradatelnost na
pracovišti v ZAK I. Také vedení družstva, podle Devátého, postupuje neoprávněně a
nesolidně.
Kádrový a personální útvar
zaujímá jediné možné stanovisko: přeřazuje pana Devátého na pracoviště Závodu chov
skotu, kde bude do rozhodnutí
příslušných orgánů družstva
pracovat jako krmič.
Konec? Kdenak!
Stanislav Devátý zná přesně
své instrukce a hodlá beze
zbytku využít toho, že 3e 3ta]
konečně středem pozornosti.Že
při tom vyvolává stresové situace u svých spolupracovníků? To ho samozrejme vůbec nezajímá. Účel přece 3větí prostředky. A tak ve "svém boji"
nekompromisně, bezhlavě a bezohledně pokračuje.
"Byli jsme zneužiti"
Hned první den po jeho odchodu z jeho pracoviště ZAK I.
21. ledna vyzval svého spolupracovníka ing. Kardoše, aby
uspořádal podpisovou kampaň a
tak je jeho bývalým spolupra-

covníkům předložen« k podpisu
"petice". Citujeme:
"Stanislav Devátý je dlouholetým zaměstnancem závodu aplikované kybernetiky JZD AK
Slušovice. Za tuto dobu vyspěl v odborníka v oživování
modulů. Svým méně zkušeným
kolegům je-vždy ochoten poradit a pomoci. V kolektivu je
pro kamarádskou povahu oblíben. Jeho odchod způsobí na
pracovišti oživovny, která
pracuje v socialistické péči,
velkou ztrátu, protože odejde
největší odborník v oživovaní
modulů ITK. Byli bychom proto
velmi rádi, kdyby mohl zůstat
mezi námi."
Pod tento text se podpisuje
90 pracovníků ZAK I. V pátek
22.1. dopoledne předává ing.
K
ardoš petici na kádrový útvar
a předává její potvrzenou ko«
pii do rukou Devátého.
Jenže lidská důvěřivost a
falešná solidarita má své meze. Z devadesáti podepsaných
velmi rychle 84 prohlédlo a
jednotlivě osobními dopisy
odvolalo své podpisy a distancovalo se od protizákonné
politické činnosti Devátého.
Jistě budete souhlasit
s tím, že by bylo velmi jednoduché uvést pod všechna prohlášení plná ¿ména. Ale proč
vystavovat verejnému odsouzení lidi, kteří věřili někomu,
kdo bezostyšně zneužil jejich
důvěru? Z jejich slov a vět
jasně vystupuje trpkost a rozhořčení.
Moment odhalení celého politického zákulisí a důsledku
jejich neuváženého činu a hledání cesty k jeho nápravě byl
pro všechny zcela jistě dostatečným "trestem".
Jednání v ZO KSČ č. 13 byl
přítomen také vedoucí tajemník OV KSČ RSDr. Václav Valenta. Ve ^svém vystoupení se
kromě jiného též vyjádřil
k případu S. Devátého, který
tvrdí, že náš státní aparát
jim brání bobovat za lidská
práva. 0 jaká práva jde, neví
dobře ani on sám, protože se
nechal slyšet, že na G ottwaldovsku mu lidská práva nikdo
neupírá. Chartisté neuznávají
socialismu3a tvrdí, že v ČSSR
nemůže být demokracie do té
doby, dokud budou vládnout komunisté. Jak řekl s. Valenta,
^e v té souvislosti paradoxem
členství jeho matky v KSČ.
Členům strany nepřeje nic
dobrého a nijak neskrývá svou
nenávist vůči nim.
Pracovník kontra člověk
Vyslechněte některé názory na
Stanislava Devátého.
Ing. J, Dostál, ředitel závodu výroby modulů:
Byl to pracovník s dobrou
pracovní morálkou. To o něm
věděli všichni. Po celou dobu,
co pracoval v našem závodě,o-

živoval pouze jeden typ modulu. Odborník byl, ne vsak
špičkový. To v žádném případě.
Ing. Janda, náměstek předsedy
pro mikroelektroniku:
Za špičkového odborníka totiž považujeme takového pracovníka, který je schopen přejít kdykoliv z jednoho modulu
na druhý a ovládá jich širokou
Škálu, On tento typ nebyl.
JTJDr. L. čoček, ředitel KPlft
Devátý je přinejmenším nesmírně tvrdohlavý člověk.Svoji tvrdohlavost staví jako
rincipiálnost. Domnívám se,
e právě takového člověka
Charta potřebuje, protože je
ochoten se za myšlenky Charty
obětovat, stát se "mučedníkem". Vypadá to tak, že je
v podstatě pod silným vlivem
dalších "vůdců Charty",jejich
nástrojem. Rád bych znal názor psychiatra na jeho způsob
jednaní. - -

f

Pracovník závodu aplikované
kybernetiky Stanislav Devátý,
člověk, který podle názorů
ostatních spolupracovníků i
vedoucích pracovníků je po^
pracovní stránce spolehlivý a
odvádí svou práoi kvalitně,se
stává pro tento rok 1988 jedním ze tří mluvčích Charty 77.
Činnost této organizace je
nám všem dobře známa. Ve svém
statutu má zakotveno - organizace na ochranu lidských práv.
S tím lze souhlasit. AÍ chrání lidská práva právě tam,kde
je toho zapotřebí a takových
míst je na naší zeměkouli opravdu víc než dost! Naskýtá
se zde otázka: Proč člen této
organizace působí právě zde,
v družstvu, chcete-li ve vysoce vyspělém zemědělském agrokombinátu, kde je realizován sociální program a zabezpečení všech lidských práv na
velmi vysoké úrovni, v podniku, kde využívají pracovníci
všech daných vymožeností socialismu, včetně práva na své
vlastní přesvědčení...Zprávy,
které slyšíme ze západních
sdělovacích prostředků vyjadřující solidaritu s tímto
člověkem, který zneužil podniku, jenž mu dal důvěru, a
svých spolupracovníků pro své
protistáty." politické úmysly,
nelze jir-V než tvrdě odsoudit! Zde so- opět nabízejí
další otázky: Proč byl zvolen
mluvčím Charty 77 tento ničím
nápadný a průměrný člověfc?
Nemá snad tato organizsi? více ¡Jiných fundovanějších osobností? Není snad důvod v tom,
že je právě pracovníkem JZD
AK Slušovice?
Připravili: V. HYÁIÍKOVX, „
V. PŘÍKAZSKÝ a M. JULHÍOVX
Z podnikového časopisu
"Naše cesta".
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MÝTUS SLUŠOVICE
Koncem ledna vyloučilo JZD
Slušovice s okamžitou platnosti svého člena - pětatřicetiletého Stanislava Devátého, Pracoval ve slušovickém
Závode aplikované kybernetiky
tři a půl roku, dvě léta po
sobě byl vyhodnocen•jako nejlepší pracovník střediska a
89 pracovníků jeho závodu
(tj. téměř všichni) podepsalo
před jeho vyloučením petici,
v níž požadovali, aby vedení
družstva ponechalo na pracovišti "nejyětšího odborníka
v oživování modulů ITK"• Vyloučení zdůvodňuje vedení
družstva tím, že prý S. Devátý porušil hrubým způsobem
pracovní kázeň, protože 20.1.
nenastoupil do slušovické filiálky v Popradě.
JZD zdůvodňovalo přemístění
do Popradu na 90 dní nezbytnou provozní potřebou,ve skutečnosti ho však chtělo odklidit až na Spiš jen proto,
že se Stanislav Devátý stal
mluvčím Charty 77. Ona "nezbytná provozní potřeba" je
téze neudržitelná: po tři dny,
těsně před příkazem k přemístění do Popradu, přesvědčovalo vedení JZD S. Devátého.aby
z družstva odešel dobrovolně,
nabízelo mu dobrá místa v oboru jinde a pamatovalo přitom se slušovickou velkorysostí na vše: zařídí, aby ho
vzali bez zkušební lhůty (i
oni vědí, jak StB je mocná) a
poskytnou mu menší odstupné
(20 tisíc - "ani se neptejte,
z jakého fondu to půjde!").
"Nezbytnou provozní potřebu"
dokresluje i úvaha, že by se
moduly, které S. Devátý oživoval (jako. jediný, - jeho odchodem vznikly v závodě vážné
provozní problémy), vozily
jednou týdně za Devátým do
Popradu.
Devátému nepomohla ni petice, ani slušovické veřejné
mínění stojící na jeho straně,
ani to, že. disciplinovaně nastoupil do kravína jako krmič,
kam ho poslali, když odmítl
jet do Popradu. Ve Slušovicích se rozpoutala prudká kampaň proti němu i těm, kdo mu
vyjádřili podporu - tři straníci byli vyloučeni z KSÔ,
dvanáct lidí přeřadili na jinou, horší práci, všechny zastrašovali např. tím, že nevezmou jejich děti do mateřské
školky. Sbor zástupců, jehož
většinu tvoří nižší a střední
vedoucí, ho vyloučil jednomyslně á rekvizity na scéně byly přitom symbolické: všichni
měli před sebou guláš a výtisk
slušovické Naší cesty»s dvoustránkovým článkem útočného
názvu "JZD Agrokombinát Slušovice nepřipustí, aby kdokoli
narušoval jeho rozvoj" (viz
str. 22).

Stanislav Devátý se bude domáhat neplatnosti svého vyloučení z JZD soudní žalobou.
Charta 77, zastoupená dvěma
zbývajícími mluvčími, zaslala
předsedovi JZD ing. Františku
Cubovi dopis, v němž mj. uvádí:
"byl* obětován jeden z vašich
schopných pracovníků a takříkajíc hozen přes palubu poctivý člověk, kterého si Charta
11 vybrala za 3vého mluvčího
nikoliv proto, že byl členem
prestižního JZD Slušovice/..•/{
ale výhradně pro jeho lidské a
morální kvality, jimiž jsou
vůle a úcta ke spravedlnosti a
odhodlání nerezignovat na úsilí o lidštější a pravdivější
poměry v zemi."
Postup proti S. Devátému je
z hlediska slušovického vede-,
ní pochopitelný:' jakékoli spojování Slušovic s Chartou
družstvo v jeho postavení oslabuje, a proto se ho chtělo
zbavit i za cenu veřejné ostudy. Rozhodující pro tento
postup byl však zájem pražského vedení KSČ, které nad.
Slušovicemi drží ochrannou ruku. Ve Slušovicích se všeobecně soudí, že případ Devátý se
řašil přímo na popud Miloše
Jakeše.
Llohlo by se zdát, že případ
Devátý je pro Slušovice nejen
netypický, ale že je v přímém
rozporu s představou, kterou
má o tomto družstvu většina
lidí. Slušovice nefungují ve
vzduchoprázdnu: jejich prosperita je výsledkem nejen jejich dynamismuj ale i hospodářské slabosti jejich konku-

Stanislav Devátý
rentů,. vysoké intenzifikace
práce (např. S. Devátý pracoval průměrně 10 hodin denně;
pracoval, nikoliv pobýval na
pracovišti/ a velkorysého obcházení právních norem, zvi.
ve finanční oblasti, které
žádná kontrola či revize "nenajde". Porušování zkostnatělých předpisů by bylo v době
snah o vytvoření "tržního měchanismu" argumentem ohatrným, kdyby je nesymbolizovala
předsedova vila se skleníky,
b'azénem a anténou pro družicový přenos, "zapůjčený" vůz
Audi-Quadro za 800 000 Kčs,
Ford-Sierra jeho manželky a
další přidělené drahé vozy
pro všechny náměstky. Životní
standart, na jaký se hned tak
někdo z legálních příjmů nezmůže. Nic proti prosperitě ani řadoví pracovníci se tam
nemají špatně. JZD vyplácí
sice jen 4i- Kčs na- mzdách
z každé vydělané stokoruny
oproti 20,- Kčs v národním
hospodářství, ale slušovické
mzdy jsou o 450,- Kčs vyšší,
než je celostátní Drůměr.
Družstvo je vzorem podnikání , ovšem za cenu nedemokratického nátlaku na pracovníky, kteří ztrácejí pocit spoluvlastnictví a spoluodpovědnosti.
K obecné popularitě Slušovic přispěl bazovský genius
loci, nastavující zrcadlo
všeobecnému hospodářskému marasmu a byrokratickému krunýři podnikového řízení. Realita je však značně vzdálena
mýtu, který se mezi lidmi
rozšířil. Ehgelsova parafráze Danteho, která připomíná nápis nad továrnou, varující každého, kdož vstupuje, aby. se vzdal myšlenky na.
autonomii, platí ve Slušovicích dvojnásob: řadoví členové jsou technokraticky manipulováni vedením JZD a slušovičtí funkcionáři, jsou v .politickém područí ne.ivyšších
stranických orgánů.
A tak se zdá, že cena slušovického "hospodářského zázraku" je příliš vysoká.
Petr Uhl

SHUEÁ 23

BftEZEN 1988

KALENDÁRIUM 1968

6.
9.
12.
13.

14.

15.
16.
19.

Na porady států Varšavské smlouvy v Sofii
odletěla delegace v čele 8 Alexandrem DubŠekem*
Začaly okresní konference KSČ, které podporovaly obrodný kurs a praktikovaly tajné
volby.
Předseda URO M. Pastýřik oznámil svou rezignaci a o uvolnění požádali tajemníci URO
B. Kozelka a V. Pašek.
Diskusní večer Mladí se ptají ve Slovanském
domě v Praze. Na otázky odpovídají: Josef
Smrkovský, Marie Svermová, Zdeněk Hejzlar,
Pavel Kohout, Jan Procházka, František Vodsloň. Radek Selucký a další.
Dr. Čestmír Císař pověřen v aparátu UV KSC
vedením úseku školství, vědy a kultury.
Předsednictvo UV KSČ doporučilo odvolat
z funkcí ministra vnitra J. Kudrnu a generálního prokurátora J. Bartušku.
Matice slovenská navrhuje, aby A. Novotný
podal demisi na prezidentský úřad.
Místo Ivana Skály se novým ředitelem nakladatelství Mladá fronta stal Karel červinka^
Redaktoři Rudého práva vyslovili souhlas
s veřejnou kritikou svého listu, vzali na
vědomí rezignaci zástupců šéfredaktora, ale
onechali důvěru šéfredaktorovi Oldřichu
vestkovi.
Vláda převedla správu věznic z ministerstva
vnitra na ministerstvo spravedlnosti a projednala přípravu zákona o soudních rehabilitacích.
V pražském Sjezdovém paláci byl druhý diskusní večer mládeže, kde na otázky odpovídali: Josef Smrkovský, Gustáv Husák, Ota
Sik, Eduard Goldstücker, Karel Kosík, Miroslav Galuška, Jiří Hanzelka a další.
Prezident A. Novotný udělil milost spisovateli Janu Benešovi, který byl v červenci
1967 odsouzen na 5 let vězení.
Na schůzi předsednictva uV CSM složili své
funkce Miroslav Zavadil a tajemníci J. Neubert a J. Poledník.
ÚRO nepřijalo rezignaci předsedy M. Pastyříka, ale zbavilo ho funkce. Předsedou se
stal Karel Poláček.
A. Novotný oznámil Národnímu shromáždění
rezignaci na funkci prezidenta republiky.
V Drážčanech se konala schůzka představitelů Bulharska, Československa, Ma3arska,Polska, NDR a SSSR. Dubček? Lenárt, Černík,
Kolder a Bilak vyslechli cizí obavy z po-'
lednového vývoje v československu.
Zasedání ÚV CSM rozhodlo svolat mimořádný
sjezd mládeže a předsedou zvolilo Zbyňka
Vokrouhlického.
134 spisovatelů a kulturních pracovníků
podpořilo demokratizační proces.
Zemědělský výbor Národního shromáždění požadoval založení Svazu zemědělců.
V píseckém závodě Elektropřístroje zaměstnanci stávkovali pod heslem "Chceme do vedení nové lidi!"
V Praze se ustavil přípravný výbor K 231
jako mluvčí občanů postižených nezákonnostmi po únoru 1948.
Bylo zahájeno několikadenní zasedání UV KSČ.
Schválilo rezignaci A. Novotného a za prezidenta navrhlo Ludvíka Svobodu. Předsedou
ústřední kontrolní a revizní komise KSČ se
stal Miloš Jakeš.
Ve Vladislavském sále Pražského hradu byl
prezidentem republiky zvolen generál Svoboda. V tajné volbě dostal 282 hlasy, 6 poslanců se zdrželo hlasování a jeden hlas
byl neplatný.
Alexandr Dubček poskytl rozhovor o obrodném
procesu v Československu deníku Italské komunistické strany L Unita.

§

20.

21.

22.
23.
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26.

27.
28.

30.

»HENDRYCH Jiří (1913 - 1979). Za Novotného druhý muž v KSČ, neblaze proslul zásahem proti spisovatelům a kulturním časopisům. Od r. 1946 do 1971 člen UV KSČ,
od r. 1954 tajemník UV KSC, 1965 - 1 9 6 8
člen předsednictva a sekretariátu UV KSČ.
Před prosincovým plénem UV KSČ 1967 se
postavil proti Novotnému. Zemřel v ústraní.
iCÍSAft Čestmír (nar. 1920).Studoval v Dijonu ve Francii a na filozofické fakultě
UK, dlouholetý pracovník aparátu KSC,
v polovině šedesátých let ministr školství, pak velvyslanec v Rumunsku,od března 1968 tajemník ÚV KSČ, pak předseda
České národní rady. Po vyloučení z KSC
1970 pracoval ve Státním ústavu památkové péče, pak jako telefonní manipulant,
nyní v důchodu.
> ZAVADIL Miroslav (nar. 1932). Profesionální politický pracovník. 1963 - 1968
předseda UV ČSM, 1970 - 71 vedoucí tajemník Národní fronty, pak SČSP a později velvyslanec v SSSR. Od r. 1976 člen
JV KSČ, od v. 1987 člen jeho sekretariátu a předseda ÚRO.

i

»BENEŠ Jan (nar. 1936). Prozaik a publicista, původně výtvarník. Koncem padesátých let horník, pak kulisák v loutkovém
divadle a taxikář. V r. 1967 zatčen a odsouzen na 5 let vězení za tzv. podvracení republiky. R. 1969 opustil republiku
a žije v USA.
»JAKEŠ Miloš (nar. 1922). Vyučený ve Zlíně jako elektromechanik. V padesátých
letech člen předsednictva a tajemník UV
ČSM, později náměstek ministra vnitra
pro civilně právní úsek. Od března 1968
do r. 1977 předseda ústřední kontrolní a
revizní komise KSČ. 1977 kooptován do UV
KSČ. Od r. 1981 člen předsednictva a od
prosince 1987 generální tajemník UV KSC.
• SVOBODA Ludvík (1895 - 1979). Za první
světové války ruský legionář,v třicátých
letech profesor vojenské akademie v Hranicích. V létě 1939 odešel do Polska e
pak do Sovětského svazu, kde se v létě
1941 stal velitelem čsl. zahraniční brigády. 1945 - 1950 ministr národní obrany,
později perzekvován, žil na venkově, až
po zásahu N. Chruščova se vrátil do
funkce náčelníka vojenské akademie, pak
pracoval ve Vojenském historickém ústavu. R. 1968 člen UV KSČ a pak i předsednictva, od konce března 1968 do r. 1975
prezident republiky. V srpnu 1968 po
vstupu cizích vojsk odmítl uznat dělnicko-rolnickou vládu Aloise Indry, v níž
měl být M. Jakeš ministrem vnitra.
•
Oprava: E. Goldstücker byl v procesu
s R. Slánským nucen vystoupit jako svědek, odsouzen k doživotnímu vězení byl
až v následném procesu.
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LIDOVÉ NOVINY

listárna
Omlouváme se čtenářům /ale
i autorům/ za několik nemilých chyb v minulých číslech LU. Nechceme se vymlouvat na obligátní novinové šotky, bude zkrátka
ještě nějaký čas trvat,než
se jich vyvarujeme. Znovu^
připomínáme, že zveřejněné
články nemusí vždy vyjadřovat mínění redakce.
NOČNÍ ROZHOVOR /LN č. 1/
Rozhodl jsem se reagovat na
článek Noční rozhovor, protože se nemohu ztotožnit s jeho
obsahem..•
Zajímalo by mne, kde náš
pisatel posbíral ty informace
o výhodných způsobech života
disidentů, něco podobného se
mi snažili vnutit na jednom
z výslechů pracovníci StB...
Těžko bych se mohl ztotožnit s názorem, že demonstrace
za propuštění politických vězňů nebo vyslovení kritického
postoje vůči státní moci je
exhibicí' nebo dokonce smlouvou s režimem...
Lidé v Čechách pohlížejí na
tuto demonstraci jako na svobodný projev s tichou sympatií, protože strach jim zatím
nedovoluje <*e připojit.
Čtenář z České Lípy

NEVYMfiEVE PO MEClI /LN Č. 2/
Veřejnost má právo na infordinace o ekologii a o kvalitS
potravin, jenže tato informace musí být seriózní, nesmí
postrádat kompetenci či usilovat o senzaci. Tvrzení,jako že "mléko, které se prodává, obsahuje 300násobně víc
bifenylů ... a hodí se jedině
pro knoflíkářský průmysl", má
právě tento nádech. Nevím, co
jsou bifenyly, pochybuji, že
všechno nase mléko je kontaminováno kancerogeny, když
přece kvalita jednotlivých
chovů se značně liší, mléko
prochází různou, byť i nedostatečnou kontrolou a v mlékárnách se pasterizuje atd.
Jde o kontaminace, které s sebou přináší civilizace a moderní zemědělská velkovýroba^
obecně, nebo jde o specifické
rysy naší socialistické zemědělské velkovýroby? Jde o problémy, které věda umí vyřešit,
nebo na které nezná odpověá?
Je tady příliš mnoho otazníků, které vyžadují stanovisko
kompetentních odborníků nebo
srovnání s cizinou; bez této
odbornosti jenom lidi strašíme. Játra, o kterých se v
článku také píše, tak jako
tak nejsou zpravidla k dostání a játrovou paštiku lze vy-

poslední slovo
Zatím nikdo nemůže spravedlivě tvrdit, že
tyto noviny jsou jednostranné. Ráz nabývají
jen podle vehemence svých přispěvatelů. Takové volné poměry, vzpomeňte si, nabízí historie málokdy. Využiju télřo situace v malém,
abych řekl, co by mi za nějaký čas příznivého vývoje ve velkém ijeotiskl nikdo: jedni
proto,, že budou nově 1 unifikovat obrozené
rady, a druzí, abych je ne kompromitoval eu
nekazil jim taktiku. Připadám si, intimně
politicky, jako v roce 1946: v naději, kdy
se všecko zas dá zkazit.
Slyším i čtu domácí glosy, jež se sbírají,
aby byly připraveny k rozumnému činu ve
správné chvíli. Ale když vidím, že o tu
chvíli žádají jako o dar, cítím varovný neklid, že pak bude pozdě. Pozdě na otázky a
návrhy, na diskusi i na odvahu. Protože pak
už budou položeny meze. A ne snad gřímo cizí zákaz, nýbrž naše vlastní odpovědnost
sváže nás ostatní tak, že jako kdysi položíme se dobrovolně za obě£ jejich rozumu,na
němž zas bude strašlivý kus pravdy.
Když jsem v listech četl Dubčekovy odpovědi listu l'Unitá, překvapilo mě, jak mě
to od věty k větě tísní, zklamává a leká.
Ten muž je osobně v právu, žádá-li o svou
rehabilitaci. Ani za posledních dvacet-let
nedá se mu vytknout nic, krom toho mlčení.
Jež ovšem také mohlo být přípravou silné
pozice pro dnes čekanou chvíli. Ale v čem
má být její síla? Nová tu není žádná, a.
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nechat, ale mléko, mléčné výrobky, vejce a drůbež z velkochovu jsou nezastupitelné při
dodržování minimálních zásad
zdravé výživy. Přitom vím o
kojící^mladé mamince, která
po přečtení Zemanova článku
nechtěla pít svou povinnou a
velmi potrebnou dávku mléka.
Samozřejmě, že je třeba bubnovat na poplach, dožadovat
se informací, třeba i dílčích,
ale zato*určitých; je třeba
žádat vědce, aby diskutovali
o těchto věcech a veřejnosti
svá zjištění sdělovali s veškerou pádností své vědecké
odbornosti. Je nutné podniknout i třeba velmi radikální
kroky k tomu, aby se seriózní
a věcná informace nestala
předmětem utajení. Ale nelze
o těchto věcech psát takovým
způsobem, jakým to učinily
Lidovky.
R. Klímová, Praha T

c/i
JESTí NASE GENERACE SC-002IJE IOHO.
2E BUDEME PÉCI DOBRV CHICBAII

JAKÁ HRA
stará - byla ztracena jedním srpnovým podpisem! Je mi z toho, jako by se přede mnou
omluvně otvíraly dveře prostoru, odkud mě
kdysi vyhodili, a já na prahu vidím, že už
tenkrát byl vlastne malý. -Dnes je navíc uprášený, omlácený a navíc - oni v něm chtějí zůstat se mnou.
Dneska nade všemi jasně a určitě slyšíme
lidi, kteří - abych to zkusil vyjádřit olympionisticky - jsou ochotni odpustit soupeři
ten faul, bude-li aspoň po dvaceti letech
odpískán, a hrát na témž hřišti touž hru!
Nad tím žasnu.
V tom roku 1946 si velkou část národa získal program, jenž byl zblízka konkrétně nejužitečnejší a do dálky mlhavě nejvábnější:
program komunistické strany. Kcto na to myslí dnes? Náprava starých chyb není strhují-»
cí životní cíl pro mladé lidi. Když se čtenář těchto novin dozví, jak je v této zemi
nezdravo jíst i dýchat, musí se rozmýšlet,
má-li tu vůbec žít. Myslím, že noviny,této
značky a ctižádosti měly by krom tvrdých
pravd přicházet i s myšlenkami, či s podněty
k myšlenkám, jež chtějí předstihnout nejen
dnešní poměry a jejich kritiku, ale i obecné
dnešní poznání a společenské vědomí. Pohybu
se totiž vždycky zmocní ten, kdo mu umí vnuknout směr.
Ta hra nebyla přerušena. Ta je vrácena!
24. února 1988
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