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(komentár)
Svét už je takový, že i v nej demokrat i ctě jsicJř~-&eiaich se občas demonstruje. Není na
tom nic divného ani patologického - parlament funguje jako prostredník mezi názory
voličů a činy vlády, a nereaguje-li dostatečný rychle, lidé vyjdou do ulic. Různé
vlády se pak s takovou situací vypořádávají
různě, podle míry své kompetence. Ta se dá
totiž nejlépe posuzovat právě na zvládání
mimořádných případů. Pro názornost a konkrétnost zůstaňme na naší straně železné opony.
Po letech naprostého zmrtvení se začínají ve
zdejších končinách projevovat rozpory, s
niuřiz by se těžko potýkal i demokratický
parlament, a na druhé straně se dostávají ke
slovu běžné projevy občanských postojů následkem toho vidíme i jejich nejmarkantnější ' formy, totiž demonstrace, Ale ouha,
práv4<JJtg»boLato« neexistenci demokratických
tradic se tu véc nepo&usuje podle toho, co

se děje, ale jak se to děje. Díky tomu se i
v nejperestrojkovatéjsích zemích dostávají
do jedné přihrádky pokojné manifestace
občanů, vyjadřující jej ich apolitické požadavky, a např. nacionalistické pogromy,
vyvc'ané
rádoby
zdola
priživováním
patřičných nálad shora. Prostě a jasně
řečeno, vždy tu máme ony tradiční vášně,
chaos, anarchii a rozvrat, a to přece nechcefte. -Nezbývá, než se s tím důsledné vypořádat, a právé v poslední době jsme měli
moinost vidět a posoudit takové vypořádání
na několika příkladech:
B u l h a r s k o ,
t a l o

an«efc>

n i o

s o

n e s -

Před několika lety zahájilo Bulharsko
ostrou asimilační kampaň vůči etnickým
Turkům na svém území. Tito občané (podle
statistik 5% obyvatelstva, tedy cca 450 000

gpôPi

stran.

osob) tyji nuceni, měnit svá jména (viz
olympijp$ vítěz ve vzpírání, někdejší
bulharsky reprezentant
Sulejmanov, pak
Š&lamsTjoY, dnes turecký reprezentant Sulej^manogll/, ^yli zbaveni školství v rodné dt
jazy^J a vyhlašováni za Bulhary muslimského
vyzncií.
Pod
dojmem
proklamované
demok^atizaqe a zejména po signování vídeňských protokolů se pokusili přihlásit o svá
právi veřejně. Jejich demonstrace byly
potltSeny
střelbou:
podle
úředních
bulhrských pramenu dvě oběti zasazené
varoxiými výstřely odraženými od dlažby (! ),
podl<t neoficiálních zdrojů obětí až několik
desít'k. Vysvětlení bylo ovšem rázem po rruce
- prq,ože v Bulharsku žádní Turci nežijí,
nešlo o jejith demonstrace, nýbrž o řádění
chuligánů, j. to si nikdo nepřeje; protože
jsme r/éem (kmokraté, múze každý, kdo chce,
okamžtě přesídlit do Turecka» V polovině
červn je ji/ v Turecku asi 60 000 exulantu,
kteří«i s s^bou mohou brát movitý majetek,
ale rkoliv y é vklady, šperky, zlato atd.
Pouční? Každý si muže sám zvolit svou
alte.iativu - nikoho nevyháníme, ale u nás
Ture nejsou a nebudou.
Gri^ie,

^ n e b

s t a l o

se?,

c o

s e js-talo
Ve 3tvrtéti ro^e sovětské perestrojky se
stas více projínají problémy politické s
nárdnostními^ Je tu Pobaltí, Zakavke-zsko,
studní Asie i další nestabilní oblasti, ale
nuno podotknout, že na straně obyvatelstva
seuplatnuje násilí pouze při národnostních
tčnicích - viz pogromy na Arménech v Azerbá,dzánu a na kavfcazských národech ve středoyújských republiVách - a státní moc reaguje
Administrativně, tzn. zejména izolací a
eventuelním přesídlením postižených. Gruzínitý
duben byl podnícen také národnostně
(otázkou Abcházie), ale nedošlo zde k násilnostem, nýbrž k pokusu o celogruzínskou
iredentu politickou cestou. Odpověd státní
(resp. republikové) moci byla v tomto měřítky zcela neadekvátní, hlavně co se týče
použitých prostředku: po vyhlášení výjimečného stavu s pětiminutovým (!) předstihem
přišla ke slovu obrněná technika a bojový
plyn. Výsledkem bylo dvacet (podle neoficiálních zdrojů stovky) obětí a spousty
hospitalizovaných, na druhé Straně však i
odstoupení republikového tajemníka komunistické strany, projednání celé akce na sjezdu
lidových poslanců, vyhlášení Dne smutku
(11.4.) a, dou&ejme, i podrobné vyšetření.
Opět se tedy
o pacifikaci výtržníku

a extremistů, ale s tím rozdílem, že účel
tentokrát prostředky neposvětil, nýbrž je
jakýmsi záhadným způsobem vymkl z kompetentních rukou. Poučení? Letujeme prolité krve,
ale nikdo nesmí hazardovat s osudem národa
v rámci svazu a ohrožovat tím perestrojku.
O in a , a n e b
s t d l o
m u s e l o
s t a t

s e ,

c o

es e

V pomaovské Číně patřili studenti vždy se státní podporou! - k neprogresivnější
vrstvě. Ze studií a stáží na předních
Évětových
univerzitách
přiváželi
domů
nejenom vědpmosti, ale i závan demokracie,
až dosud přinejmenším tolerovaný. Až dosud
tomu také prakticky odpovídaly reakce státní
moci na jejich veřejná projevy - hladovky,
stávky vsedě, hesla, transparenty. To, co se
stalo ze 3. na 4. červen, otřáslo celým
světem, ne však čínskými vládci. Po
exemplárním vojenském zásahu nastává vlna
hysterie - kampaň v masmédiích, výzvy k
udávání, hromadné zatýkání, popravy. Ano, 4.
června se studenti vzdali svého pacifísmu,
docházelo ke vzájemným násilnostem,, ale
jisté je jedno: popravení v Šanghaji
zapálili dotyčný vlak až poté, co vjel do
barikády z lidských těl (6 obětí); studenti
v Pekingu zabíjeli vojáky v reakci na masakr
kolem náměstí Tchien-an-men (podbarvený jimi
zpívanou Internacionálou). Důsledkem krvavé
lázně jsou stovky přiznaných a tisíce
odhadovaných
obětí,
dosud
nevídané
přebéhlictví
čínských diplomatů, četné
výměny na nejvyšších mocenských (generální
tajemník Čao C-jang) a publicistických
(ředitel
a
šéfredaktor
ústředního
stranického listu) postech a prohlášení
představitelů státní moci, vychvalující
armádu a udavače. Vojáci splnili svůj úkol
s
maximální
rozvahou,
trpělivostí
a
ohleduplností, nehleděli na vlastní oběti.
Ale
otvírání
Číny
vůči
světu
bude
pokračova'
Poučení? Zatahuje-li nám sem
někdo t>od pláštíkem demokratizace politické
požadavky, nemůže to skončit jinak než
kontrarevolucí.
A
pasí
nejsvětéjsí
povinností je potlačit ji se zbraní v ruce.
Tik to, že státy, sířící tak rozdílnou
image svých mocenských mechanismů, použiji
prot^ svým pokojne demonstrujícím občanů» v
principu stejné násilí? Kde je casus belli
takového jednání? Vždyt na nacionalistické
pogrojny, neohrožující s^mu existenci moci,
nýbrž většinou už jenom potojftjcy lidí,
postižených stalinském jaampulací, reaguje
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stát (resp. mistní orgány) spise defenzivně
- co jsme si, to jsme si, ale ted j rte to
trochu přehnali (Azerbájdžán, Uzbekistán,
Kazachstán) - a jejich příčiny neodstraňuje,
nýbrž jen odsouvá. Avšak ozve-li se volání
po politických změnách, které by mohly vést
k destabilizaci moci, je to jiná. A právě
Vodle stupne perestrojenosti se za takové
změny
považují
prosté
národnostní
(Bulharsko),
ví-c®méně
autonomistické
(Gruzie)
či obecně
politické
(Čína)
požadavky. Vnucuje se zde otázka, proč byly,
na rozcííl od pogromu, ve všech zmíněných
případech
demonstrovány
relativně
nejrazantnéjší metody (na tisíce Turku
"varovné výstřely", na statisíce Gruzínců
plyn a motostřelecké jednotky, na mil.Sny
Cíŕ.a nu
tanková
armáda).
Jedná
se o
exemplární
tresty
a varování
či o
patologickou zálibu v násilí?
Tíin ře dostáváme k technickému aspektu
celé věci. v "fašistické" jižní Koreji se
ciovedou vypc á^it - čistě technicky, ať už
se i o někomu líbí, nebo ne - s masovými
dí-^e:. itracemi
militantních
studentu.
VzJ.uchem létají kameny a molotovy,

i iadý
( p o z n a m k a

oboustranně padají rány, ale nejezdí tam po
davech tanky, nedochází ke krveprolití a k
hromadným represáliím. Dokonce i nedávné
latinskoamerické vojenské junty nasazovaly
celé divize jen při státních převratech či
občanských válkách, ale zde přece šlo o
pokojné demonstrace obyvatelstva. Jak už
zmíněno na začátku, kompetentnost vlády lze
poměřovat její reakcí na mimořádné situace.
Samozřejmě, že proti spontánnímu násilí
(např. pogromům) lze použít opět jenom sílu;
zde ¿e adekvátní, všeobecně akceptovaná, ale
š£oyr&t do úlu tak dlouho, až se dočkám
žihadla, pak si stěžovat, že mě včely
napadly i a v reakci na to úl zapálit, to je
mírně řečeno nechytré a nekompetentní.
A opět jsme u kořene věci: dokud se bude
násilí použité jednostranné státní mocí
interpretpvat jako vyvolávání konfrontace
zdola, nemáme co činit s kompetentními
vlŕdami. A pokud budou takové vlády při
první příležitosti sahat po nepoměrných
zásazích ozbrojených sil, je třeba takové
jednání posuzovat jako zločinné.

Zbynék Petráček

k o h o u

t

1c u d á l o s t e m >

V P E<? 1979 jsem byl postižen domovní
klika přestavuje své čtyřicetileté svinstvo,
";roľ dKOU a dvoudenním
zadržením pro
aby pro r.i lépe fungovalo. Výsledkem však
• !c;:ření z trestného činu teroru. Mělo jít
nemůže být než nedbale obílený prasečák. A
• (i Llrukci důležitého objektu v Praze a
jestliže v něm náhle kvůli
zastaralé
-ení
prezidenta
republiky.
Takto
elektroinstalaci hoří, žhářem se může stát
y:ialézavě si počínala Bezpečnost, aby pul
každý, komu kd;- smrděl. To je podstata
.~lu po uvěznění deseti členu Výboru na
nové, ikcliv alt; originální kampaně v zemi
tyranu nespravedlivě stíhaných zastrašila
kampani
nepřetržitých,
kterými
režim
nezávislé iniciativy Dlužno říci, že při
ospravedlňuje
obranu
"revolučních
tfoffi'/vní prohlídce, ir> pirované prý anonymnímvymožeností".
telefonátem, mně sebrali podklady pro
Reakce
na oznámení
o záškodnících
sděiuní VONS, zahraniční časopisy a e.ílovou
napojených na Chartu 77 nemůžeme vyčerpat
lit' -aturu.
jenom tím, že zdůrazníme neslučitelnost
Ve \éci údajného terorismu Chartv 77 ně intencí Charty 77 s protizákonnými akcemi a
vyslýchali již několikrát předtím. Pamatuji
v druhé fázi se distancujeme od údajných
si» j f \ ;j.;em z toho byl zpočátku vyděšen a
záškodníků nebo doložíme, že nepatří mezi
bez roz< lu se hájil tím, že ani já a ani
nezávislé
aktivisty.
{Pro přehlednost
fcoji přátelé
nemálo
s násilím nic
opakuji: začátkem července zatkla policie
Společnéno. Až do chvíle, kdy jsem si
krom několika desítek "žhářů" též skupinu
uvědomil, že vlastně hraji roli v jimi
čtyř lidí, kteří měli mít spojení s Chartou
napsané hře: byt i principiální obhajobou
77 a činnost záškodníků podněcovat a řídit.)
sebe a Charty 77 přistupuji na to, že kromě
Tento druh sebeobrany
totiž de facto
jejich násilí na lidech a na právu je tady
připouštíj že záškodnícka skupina včetně
»ožne ještě jiné nebezpečí terorismu a že o
"řídícího centra" opravdu existuje.
néa pouze nevím.
Myslímv že mnozí z nás a někteří jcáté
Nyní, q &í»et l^t^o^léji* stejní aocenaká
více máfcô ^učenosti s tjm, čeb»
rezi® v
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béhu vlastního stvrzování schopen - led opu t
vztyčil korouhev paragrafu s erbem trestu
smrti. Co na tom, že nenabízí žádné
objektivní informace, bez nichž se neodbytně
vkrádají otázky v civilizovaných zemích v
podobných případech nezbytné. Téměř tříleté
utajování informací o vyšetřování požáru
různých objektů a náhlé zveřejnění naprosto
zmatené a tendenční zprávy ve chvíli, kdy
sdělovací prostředky nevybíravě útočí na
nezávislé iniciativy a signatáře petice
Několik vět, by nás mělo varovat. A přimět
k tomu, abychom kauzu údajných záskodníků
označili za pochybnou konstrukci a- jako
takovou ji odmítli. A snažili se zabránit
hrdelnímu procesu minimálně tím, že budeme
žádat ustavení nezávislé vyšetřovací komise.
Otázky se mění v údiv. Těžko si lze
představit, že ve státě, který vynakládá
miliardy na vnitrní bezpečnost a kde je
takový
nadbytek
policistů,
že
mladí
ambiciózní příslušníci honí po ulicích
disidenty v důchodovém věku, hlídají Havlovy
narozeniny či sledují, zda se někde nesejde
pár lidí, mohla od roku 1984 fungovat
početná konspirativně organizovaná skupina
neofašistů,
která
páchá
záškodníckou
činnost, aniž by o ní Bezpečnost věděla. A
navíc být řízena pečlivé hlídanou Chartou
77. To zní neuvěřitelně, A údiv se promění
zpět do otázek: kdo zapálil Říšský sněm, kdo
inscenoval
vraždění
funkcionářů
v
Babicích. . . A není snad ještě z naší nedávné
minulosti známo, že StB sleduje různé

k d o

nevyrovnané lidi jako možné nástroje, aby ve
vhodné chvíli - třeba k navození atmosféry
ohrožení - manipulací nebo vydíráním získala
podvržený kompromitující materiál? V tomto
případě např. proti čtyřem údajným spojkám
s Chartou 77, proti Chartě 77 a nezávislým
aktivitám. Proto právě dnes vidím "případ
žhářů" jako účelově vystavěný.
Jiná otázka je ovšem také tato: kdo je v
této
zcela
vyčerpané
zemi
vlastně
záškodníkem? Není jím vedení strany a státu,
neschopná nebo všeho schopná vláda, která z
potenciálu
země
vybudovala
vlastnímu
prospěchu sloužící formaci, pěstuje podmínky
k morálnímu úpadku, politickému šarlatánmiví
a kulturní devastaci? A nenaplňuje szi£,d
skutkovou podstatu všech trestných či:ia?
Cinů, jež jsou srozumitelné třeba na pozadí
obludných věží Temelína v rozkulačené
jihočeské krajině. To bohužel není kulisa,
to je život této země.
V
čase
šílené
spirály
komunismu,
obepínající značnou část světa, slyšíme
hlučná odzbrojovací slova velkého mocenskopolitického bloku. Jeho přestavbová linie
vsak joiioa ohraničuje všechno, co se děje
uvnitř: neprominutelné zločiny na nevinných
lidech, vjíždění tanků do zástupů, vražděni
lopatkami a plynem. V československé podobo
pak pouhé věznění a mlácení a jako výhonek
posledních dní, kdy píši tuto poznámku,
stíhání údajných záškodníků.
Jan Ruml

Isiomi-i
m s t i ' ?
(r.a okraj jedné katastrofy)

I.
Ve čtvrtek 13.července 1989 vyhořel v Praze
v Hoštálkově ulici domek evid.číslo třináct,
který obývali manželé Hochmanovi. Příčina
požáru není dosud známa. Spolu s příslušníky
požárního sboru se na místo dostavila
skupina policejních expertů, kteří převzali
vyšetřování případu.
Tolik stručná zpráva o události, která si
zaslouží naši zvýšenou pozornost. Jednak
samozřejmě svým lidským aspektem (postižení
zůstali prakticky beze všech osobních věcí
a bez střechy nad hlavou) a jednak otázkami,
které se kolem ní kupí, at chceme či
nechceme. Destrukce domku v Hošťálkově 13 má
totiž svo^ i historii a není to historie
nijak povzbuzující.

V srpnu minulého roku uspořádala policie
razii na výrobce a distributory letáku
Českých dětí, který zval občany k účasti tta
demonstraci odsuzující intervenci vojsk
Varšavského paktu před dvaceti lety. V rámci
této razie, čtenáři dokumentů VONS si možná
vzpomenou, byl "rozpracován" také domek
Hochmanových. 17.srpna jej v časných ranních
hodinách
obklíčila
početná
skupina
příslušníků Bezpečnosti v uniforme i v
civilu. Domáhali se vstupu pod záminkou, že
se prý někde v okolí "stala vražda".
František Hochman byl na dovolené v
Bulharsku, doma byla jenom jeho žena Olga.
Protože se policisté nemohli prokázat žádným
úředním oprávněním, odmítla je vpnstit dál.
Po více než šestihodinovém, psychicky velmi
vyčerpávajícím obléhání dům tajné opustila.
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(Na tomto místě je vhodné upozornit, že
domek stojí prakticky na samote, obrácen
svým zadním traktem do hustě zarostlé
strže.) Dle svědectví sousedů provedli pak
příslušníci SNB v bytě domovní prohlídku.
Žádné letáky se sice nenašly, ale policie zřejmé ve snaze co nejrychleji vyřešit onu
údajnou vraždu - odnesla aspoň rozbitou
knihařskou řezačku, několik jednotlivých
čísel Revolver revue a podobné věci. Zdálo
se, že na tom aféra skončí. Nebyla to však
pravda.
Už l.září navštívila Hošíálkovu 13 komise
stavebního odboru NV Praha 6. Mezi její
nejaktivnéjší členy patřil muž, který se
17.srpna účastnil (v civilu, samozřejmé)
výše uvedeného policejního ataku. Protože o
něm bude ještě řeč, a protože se během všech
svých vstupů na scénu zatvrzele odmítal
představit, nazvěme si ho pro naši potřebu
MUZ č.1•
Komise dům krátce prohlédla, "konstatovala
nedostatky" a 2.9.83 zahájila "řízení o
odstranění stavby č.13 katastrálního území
Břevnov". 0 tomto řízení byli manželé
Hochmanovi informováni přípisem ze dne
27.9.88. Stavební odbor NV Praha 6 jim v ném
sdělil, že do tří měsíců od obdržení
náhradního bytu či přístřeší musí být jejich
domek
stržen.
Nutnost
likvidace
se
zdůvodňovala
"stavebními,
estetickými,
hygienickými a požárními závadami" objektu.
Rozhodnutí bylo sešito horkou jehlou a mělo
závažné formální i "důkazní" nedostatky.
Naprosto opomíjelo fakt, že domek celá léta
sloužil
původní
majitelce
k
trvalému
bydlení, aniž by se jeho údajnými "závadami"
kdokoli
znepokojoval.
Stejně
tak při
uzavírání
kupní
smlouvy
s
manželi
Hochmanovými nevystoupil žádný odborník s
námitkami proti trvalému obývání objektu.
Kde se ty "neodstrániteIné závady" najednou
vzaly?
Jak
to,
že
dům
zčistajasna
"neodpovídá požadavkům normy pro obytné
budovy"? Olga Hochmanová podala proti celé
věci odvolání.
Čas běžel a přišel leden 1989. "Palachův
týden" na Václavském náměstí a policejní
hysteriiz té doby není třeba nějak podrobné
připomínat. Nás v této chvíli zajímá
skutečnost, že v rozmezí od 15. do 20.1. se
u Hochmanů několikrát objevila prapodivná
návštěva:
dvojice
mužů,
přicházející
pravidelně'v jjét hodin váno**. za hluboké tmy.
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Prezentovali se jako příslušnicí tajné
policie, ale odmítali to nějak věrohodně
doložit. Pouze na kratičkou chvíli vytáhli
z kapsy něco, co sice mohl být služební
průkaz, ale taky nemusel. Podrobnější
ověření své totožnosti nepřipustili, nicméně
přesto drze vyzývali Olgu Hochmanovou, aby
je následovala. Vzhledem k podezřelým
okolnostem celé "akce" a z oprávněné
nedůvěry k tajuplným cizincům to paní
Hochmanová nechtěla učinit. Po její záporné
odpovědí muži v klidu a bez naléhání odešli.
Tento scénář se opakoval při každé jejich
návštěvě. Kdo zná neústupnou aroganci
příslušníků StB při podobném "předvádění k
výslechu", musí se tolerantnímu přístupu
naší dvojice přinejmenším podivit. 0 jednom
z těchto ranních návštěvníků - pojmenujme ho
MUZ č.2 - také ještě uslyšíme.
9.března 1989 přišla Hochmanům odpovéd z
odboru výstavby NV hlavního města Prahy. "Po
přezkoumání napadeného rozhodnutí dospěl
odvolací orgán k závěru, že rozhodnutí
nebylo vydáno na podkladě přesného zjištění
skutečného stavu věci. Ačkoli NV v Praze 6
nařídil odstranění objektu proto, že jde o
závadnou stavbu ohrožující životy a zdraví
osob a že ji nejde hospodárně opravit, nikde
v napadeném
rozhodnutí není konkrétně
určeno, které stavebně technické závady to
způsobují. Dále přes tvrzení, že stavba
vykazuje požární závady, si prvoinstanční
orgán nevyžádal stanovisko OS sboru požární
ochrany. Proto se napadené rozhodnutí ruší
a odbor výstavby NV Praha 6 musí následné
vydat rozhodnutí
o d p o v í d a j í c í
z á k o n u . " (podtr.aut.)
Nedalo se tomu říkat vítězství, ale jakýsi
náznak péče o zákon to přece jen byl.
Nezbývalo než doufat, že instituce, která
už jednou s plným vědomím vydala nezákonné
rozhodnutí, tentokrát svou "chybu" napraví.
Místo toho však došlo k události, která celý
problém vyřešila jednou provždy.
13.července v 11.00 se v Hošťálkově 13
znenadání objevili MUZ č.l a MU£ č.2. Opět
byla doma jenom paní Hochmanová. Oba pánové
ji, jak už si čtenář může domyslet, zase
zvali na blíže nespecifikovaný "pohovor".
Odmítla, ale oni tentokrát neodcházeli.
Jeden obhlížel domek a druhý ji mezi dveřmi
zdržoval zdánlivě bezvýznamnými otázkami.
Kde je manžel, je někdo uvnitř, jdete dnes
do práce, kdy odcházít^e*. ¿ak čas-to se© chodí
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soused a podobné. Mezi řečí se oba zvedavci
velmi provokativně divili, jak je možné, že
^tenhle barák ještě stojí". Pozemek opustili
až zhruba po dvaceti minutách. Olga F.
odešla z do«u krátce po nich, kolem ptll
dvanácté. V 16.60 si někdo ze sousedství
všiml, že u Hochaanů horí, a privolal
požárníky. Dá se předpokládat, že oheň
vznikl jednu až tři hodiny předtím, než byl
zaregistrován.

II.
V 18.00 se vrátil domů František Hochaan.
Tou dobou už bylo po všem. Kromě hasičů se
na místé vyskytovala uniformovaná hlídka VB
v počtu jednoho muže. {Ostatní příslušníci,
kteří se podle svědectví požárníku k ohni
přiřítili v nezvykle vysokém množství,
mezitím
odjeli.)
Hlídkující
policista
přivolal vysílačkou vůz, který pana Hochmana
odvezl k výslechu.
V 19.00 přišla Olga Hochmanová s Barbarou
Veselou, která u Hochmanů pobývala na letním
bytě. Přes protesty příslušníka VB se šly
dovnitř přesvědčit o rozsahu škod. V pokoji
Barbary V., kam oheň nepronikl, a v
místnosti
nad
kuchyní,
kde
způsobil
relativné menší škodu, se zachovalo několik
věcí, mezi nimi např. psací stůl, gramofon,
30 magnetofonových kazet a pár knih. V
zásuvkách stolu měly obě »eny nejrůznější
soukromou korespondenci, poznámky, deníky,
adresář a podobně. Z pochopitelných důvodu
si chtěly aspoň část zachráněného majetku
odnést. Nebylo jim to dovoleno. Vše mělo
zůstat na místě, prý kvůli vyšetřování. I
při maximální snaze lze těžko pochopit, jak
by při objasňování příčin požáru mohla
pomoci náhodou z ohně zachránená kniha,
dopis či kazeta. Nařízení nehýbat s věcmi
platí jen v tom případě, kdy se do hry
vkládá pojišťovna: má jí to umožnit přesné
vyčíslení škod. Dům Hochaanů všal; pojištěn
nebyl. Obě ženy proti nesmyslnému příkazu
protestovaly, ale nakonec jim nezbylo než
kapitulovat. Místo děje tudíž opoubtóly s
prázdnýma rukama, vybaveny pouze slibem
přítomného ochránce zákona, že policie bude
zbytky jejich majetku celou noc bedlivě
střežit,
K troskám svého domu se Olga H. vrátila
druhý den v 10.00. Když vstoupila do
místnosti nad kuchyní, nalezla t&in MUZE č.l,
jak třídí její soukromé pí&emnosti z psacího
stolu. V rohu pokoje se neznámá žena
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probíreia zachráněnými knihami. MUZ č#l se
paní
poprvé za jejich známost
představil. K ok i doslova: "Já j ses cir-;:;\aík
na požáry." V dané souvislosti to j«.té bylo
důležité přibrání, nicméně ka^wilovanou
domovní prolil íuku to nijak nevysvětlilo.
Spíš naopak. Majitelka tedy s celou
rozhodností trvala na tom, aby oba plidiči
své nezákonné aktivity zanechali. "Odborník
na požáry" ji na oplátku vyzval, aí okamžitě
opustí místnosty protože "dům je pod
proudem" a hrozí nebezpečí úrazu. Další
diskuse byla zbytečná. Olga H. se raději
obrátila na ostatní v domě přítomné osoby,
ale ani lidé, kteří profesionálním přístupem
prozrazovali skutečné experty, jí přítomnost
a funkci elektrického odborníka nedokázali
smysluplné vysvětlit.
Kolem třetí hodiny odpoledne policie svou
obhlídku místa činu ukončila. Jeden z
příslušníků kriminálistické selíce pak 01--U
Hochmanovou krátce vyslechl. Upozornila ho
na podezřelou roli Ml! 2 E č.l v cej.é
záležitosti.
Kriminalista
eventualitu
úmyslného zapálení objektu nevylučoval, ale
možnost
policejního
angažmá
"v nojóm
takovém" samozřejmě s pobouřením odmítl.
Podle jeho názoru bude třeba případné
pachatele hledat úplné jinde: mezi přáteli
<* známými postižených. "Já vím, paní
Hochmanová, že vy za cosi bojujete. Jenže
vy si vůbec neuvědomujete, do jak nebe z? n c., é
společnosti jste se dostala. Já jsem v ' . ru
na tom Václavském náměstí byl. A n.=j--^¿ě
polovina z těch lidí, co jsem tam
byli obyčejní kriminální zločinci. Třsba ¿e
vám někdo z nich ted za něco ¡r«sv:í..."
Dodejme,
že
manželé
Hochmanovi j-^.j.
signatáři Charty 77 a jejich přátel' <>e
téměř bez výjimky rekrutují z prosev á i
tzv.nezávislých iniciativ. Tím do mot«*!:-::/
zapadl poslední kamínek a zbývá ji j on
vypulírovat.

III.
Ve státě, kde se "teroristé", "žháři" a
"eáškodníci" zjevují vždy ve vlnách a v
pravý čas podle potřeb agresivní propagandy,
nabízí zřejmě požár v Hošfálkové 13 mnohé
lákavé možnosti. Na troskách jednoho úspěšně
vyřešeného "bytového problému" je v příhodné
chvíli možno postavit ukázkovou konstrukci
nelítostné "chartistické rasty" se vším, co
k
tomu
patří:
výslechy
a domovními
prohlídkami počínaje a zatčením "odhalených
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pachatelů" konče. V literatuře se tomu nb;.rs
řík,' zabít dvě mouchy jednou ran , V ,cíu se
to zdá za vlasy přitažené, ať si otevře , adé
právo, kde se hříčka "chartisté=te uroste"
prezentuje už celkom nezakryté.
Blíží se dvacátý první srp^n, který s: režim
podle všech známek zv V> 1 za rozpojující don
D. Můžeme samozřejmě doufat, že ani v době
množících se pádných vět 3 pozdravných
telegramů do Cíny neklesl zákon v této zemi
na úp^né dno. JenomC . doufat je málo. Tváří
v tvář všem dosavadním zkušenostem musíme
být 'předu připraveni na nejperfidnější
scénáře ko dstické moci. Podaří-li se nám
je včas detekovat a vytáhnout na světlo,
můžp to značné zpochybnit jejich realizaci.
V cpačrcm přípalě Lf> už zítra může kdokoli
octnout v cele jako další člen nějakého
protistátního záškodníckeho "centra".
A ještě poznámku na _ívěr. Po odchodu
policie Hochmanovi zjistili, že se jim z
psacího stolu ztratila "ást písemností,

M a o ,

p r o b u

l

s e ,

zmizel
i
st?rcdávný
misál
a
15
magnetofonových
kaze' > z toho fr é v
nepc~*n~,eréro ceiofár' /éu balení. Chrást lidi
pos'. ¿né
velkým
neL éstím
ie
vidy
pov:.':ov ilo za no i odporněji;' prohřešek proti
rler *>t
morálce a vži1 se pro -»4j název
hj -ni. s.
.svědčí o velkých i, litách
nas,
ceč/.osti, že se tatc odpud vč noupež
odeh.
zrovna v době, kdy ona diU "b JMvě
střeži
Ivan Urer
P.S.
Manželé Hochmanovi přišli při katastrofě
doslov^ o všechno. Proto se jejich přátelé
rozhodli
uspořádat
v jejich
prospěch
finanční sbírku. Prosíme všechny, kteří jsou
ochotni přispět, aby své dary pos'lali na
adresu.
Anna hv"dílková
Olega .,oševého 17
169 00 Praha 6
/sp/

T e n g

Obludný mase1., který se odehrál v Pekingu
v noci ze 3. no. 1 - červen, vyvolal po celém
světě vlnu rozhorčení
a zděšení. Po
projevech čiré hrůzy, je£ byly první a
všeobecnou reakcí na bestiálr.í řádění čínské
"lid vé osvobozenecké" armády a ozt^ojené
policie (wu-čing), následovaly úvahy o
hluuJích souvislostech a implikacích této
tr<;ické události pro Cínu i okolní,
pr;:devěín. komunistický svět. Podobně jako
předtím v Tvilisi neváhal ani v Pekingu
tamější, od reality stále více odtržený
"gang starců" vydat rozkaz k vraždění
bezbranných civilistů v ulicích. Na roždí i.
od SSSR, kde po incidentu následovala ostri
polemika,
se
čínský
režim
ve
svých
oficiálních projevech s vražděním /cela
identifikoval. Nesourodá klika osmdesátníků,
jež se po puči vynořila jako staré. .0 v á
garnitura moci, dokonce z tet* tr, kiie
odvozuje svou jinak dost pochybnou j.ó^otu
a identitu. Masakr znovu podtrhuj'
^y z
nevypočitatelnosti totalitních r ^i u, které
v jejich váhavých p 'xsech o reformy
předbíhá čas. "Tcv • in- -n-r.en je tady",
provolávali demonstrant x ^ i protestech v
polských městech. Tcnien-an-men múze být
všude, 1 le je podobná s*cuace.
Podívejme se tedy, jek vypadala situace,
která nakonec v tuto tragédii vyústila. Od
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roku 1978, kdy se po smrti Mao Ce-tunga,
za: lem "gfc.ngu čtyř" a odstranění Chua Kuofenga k moci opět probojoval předtím již
dvakrát
zatracený
Teng
Siao-pehing
s
reformním kursem
"čtyř modernizací" a
otevřenosti vůči okolnímu světu, propukají
v Cíně periodicky vlny protestů proti zvůli
a korupci vysokých funkcionářů a nedostatku
základních svobod. Nositeli těchto protestů
jsou hlavně studenti, ale jejich společenská
základna se neustále rozšiřuje. První z
těchto vln, tzv. "hnutí zdi demokracie" v
letech 1978-9, mělo zpočátku ještě tichý
souhlas Teng Siao-pchinga, který ho využíval
proti zbytkům levičáckých sil ve vedení KS.
Posléze ovšem skončilo vlnou represí,
jejichž nej známější obětí byl samizdatový
publicista Wej íing-šeng, odsouzený v r.
1979 k 15 letům vězení.
V r. 11*83 se čínské vedení snažilo čelit
narůstajícím
opozičním
náladám
mezi
inteligencí
pitoreskní
kampaní
proti
"duchovnímu znečištění", která ale byla
rychle odvolána, když se ukázalo, že její
tragikomické výstřelky ohrožují
průběh
hospodářských reforem.
Koncem
roku
1986
konečně
propukla
nespokojenost naplno v podobě studentských
bouří, které se z Che-feje v provincii Anchuej rychle rozšířily do Šanghaje a

sport
Nankingu a později i do Pekingu a dalších
mést* Toto hnutí Ji ž v menáím merítku
pŕedca4Beni»4lo leto¿ní pekingské jaro.
Obetí čUtek po jeho potlačení, či tehdy
Ještě spíše proste odeznění, se stal vedle
astrofyzika Fang Li-č a, v té dobé rektora

chefejské polytechniky, označeného za
hlavního strůjce nepokojů, i tehdejší
generální tajesník KS Cíny Chu Jao-pang,
který prý nevystupoval proti studentům dost
řásné. Následná kampaň proti "buržoaznímu
liberalismu" byla nemastná neslaná a ve
společnosti i ve vedení nastal jakýsi pat
mezi senilní gerontokracií na jedné a stále
více reformně orientovanou inteligencí na
druhé straně.
Na počátku r« 1989 byl ovšem v čínské
společnosti patrný určitý pohyb a rostoucí
napétí, Ve vedení KS se vyhrotil konflikt,
v němž proti sobě stál generální tajemník
Cao C'-janfc» reprezentující liberální část
politbyra, a Teng Siao-pehing, podporovaný
premiérem Li Pchengem, jenž spolu se šéfem
tajné policie Cchiao S'em představuje coby
šedesátník v tábore starců konzervativní
dorost. Změna ve společenské atmosféře se
projevila v únoru a březnu třemi peticemi
za propuštění Wej Ting-šen^a a dalších
politických
vězňů.
Tuto
petici,
v
komunistické Cíne bezprecedentní, podepsala
rada významných osobností oficiální véuy a
kultury. Po prvních dvou následovala ostrá
výstraha ze strany režimu - do 24 hodin tu
byla třetí petice, na níž bylo ještě o jedeh
podpis více.
Bylo zřejmé, že nový výbuch nespokojenosti
je jen otázkou času. Nastal v dubnu.
Bezprostředné byl vyvolán smrtí Chu Jaopanga, jenž se po svém sesazení z funkce
stal idolem nespokojených studentů. K
intensitě výbuchu přispěla i řada dalších
kcincidencí,
především
70.výročí
studentského hnutí z r.1919, které je
považováno za jeden z hlavních mezníků v
moderních dějinách Cíny. Veliká očekávání
vyvolal také vývoj v Polsku, Madarsku a
SSSR, zvláště v souvislosti s květnovou
návštěvou M. Gorbačova v Pekingu.
Průběh událostí je znám a není třeba ho
znovu dopodrobna líčit. Studenti, kteří se
v polovině dubna shromáždili na náměstí
Tchien-an-men k uctení památky Chu Jaopanga, se začali dohadovat větší demokracie.
Konkrétním obsaheu tohoto požadavku byl
hlavně odpor pro i korupci, privilegiím
stranických funkcionářů a zneužívání moci.
Demokracie sut la pro -většinu »tudentu spí»«
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etický než politický obsah a jejich
požadavky byly v této fázi vpodstatě velice
umírněné. Postupné se však radikalizovaly a
byly doplněny o požadavky personálních změn
ve vedení státu, což byla do značné míry
odezva
na
arogantní
reakci
moci.
26.4.uv6křajnil ústřední deník Zen-min ž'-pao
úvodník, který demonstrace ostře odsoudil.
Uznal sice, že studenti jsou v jádru
motivováni vlasteneckým nadšením, byli prý
vsak "hrstkou lidí" zneužiti k výpadům proti
strr.ně a socialismu.
Ovodník vyvolal mezi studenty bouři
odporu a dodal jim konkrétní kauzu k
protestům. Jeho odvolání bylo pak jedním z
hlavních
požadavků
všech
dalších
demonstrací. Režim ovšem zjevně nebyl
ochoten ani k tak prostému smířlivému gestu,
zřejmě proto, že autorem úvodníku byl
nejspíš sám Teng Siao-pching, Studenti
žádali, aby jejich hnutí bylo uznáno za
vlastenecké a aby s nimi nejvyšší straničtí
představitelé okamžitě zahájili jednání "na
základě rovnoprávnosti", jež mělo být
přenášeno živé televizí* Zdá se, že studenti
byli na takové jednání důkladně připraveni
a disponovali řadou podkladů pro velmi
nepříjemné otázky právé ve věci korupce a
privilegií vysokých funkcionářů, K tomu je
třeba podotknout, že studenti prestižních
pekingských univerzit se z velké části
rekrutují z rodin režimních prominentů, což
do značné míry vysvětluje, jak k takovým
podkladům
přišli.
Krom
toho
student/
zpočátku
podporovala
liberální
část
rozštěpeného
stranického vedení, která
studentů® poskytovala materiální pomoc a
zřejmé i povzbuzovala jejich požadavky. Na
pc'poru svých požadavků zahájili studenti
13. r.. na náměstí hladovku, které se postupně
zúčastnilo na 3.000 lidí.
Demonstrujícím
studentům
se dostalo
nadšené podpory obyvatelstva, jež předčila
všechna
očekávání.
Davy
lidí
dáva)y
studentům najevo své sympatie, zásobovaly ^e
na
náměstí
denními
potřebami
•a
neutralizovaly dotěrnou policii. Na náměstí
a v celém P kingu vládla slavnostní až
karnevalová atmosféra a dokonce i pekingští
taxikáři, proslulí svou ziskuchtivostí,
vozili
studenty
zdarma.
V
tisku
se
objevovaly dopisy na podporu požadavků
studentů, podepisované různými významnými
osobnostmi, ale i vedením oficiálních
organizací, jako napr. tiV svazu mládeže,
Všečínské federace odborů, politických stran
sdružených v Národní frontě a dokonce i
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Svazu žen.
Od konce dubna se postupné konala setkání
zástupců studentů se stranickými a vládními
představiteli, a to na velmi vysoké úrovni
(ministri, tajemník městského výboru strany,
starosta Pekingu, členové politbyra apod,).
Ve zprávách z téchto besed se licoměrně
zdůrazňovala jednota v názorech obou stran.
Vyvrcholením téchto setkání byla schůzka s
premiérem Li Pchengem. Studenti se projevili
jako nebojácní a nekompromisní zastánci své
véci, Li Pcheng však očividně jejich názory
ignoroval, i když také on hovoril o
společných cílech a projevoval otcovský
zájem o zdraví těch, kdo drželi hladovku.
Největší sympatie projevil studentům Cao C'jang. 19.května se jim na náměstí se slzami
v očích omlouval: "Prišli jsme pozdě,
promiňte. Je správné, že nás kritizujete, že
proti nám máte námitky." Bylo to naposledy,
co se generální
tajemník objevil na
verejnosti.
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kdyby si tu každý postavil, co ho napadne,"
ptal se čtenář 2. června a cULLe- vyvoloval,
že tento bezpříkladný čin, kdy si někdo bez
svolení úřadů "protiprávně vztyčí sochu
kdovíjaké bohyně", je důkazem anarchistické
a protidemokratické povahy toho, co "někteří
lide" na námestí provádějí. Tito tolik
povědomí "čtenáři" a "prostí občané" již
připravovali
du pro masakr.
Téhož <">••;e e v Zen-rain ž'~pau objevil
dlouhý dopis studenta jedné mimopekingské
univerzity, který
si prý nepřál být
jmenován.
Pí il o
zneužívání
naivních
student^ hrstku kariéristů, poukazoval na
nepořádek na náměstí (komunální služby
pochopitelně nefungovaly) a útočil na
morální
vlastnosti
studentských vůdců.
Kritizoval studenty, že si "z lenosti již
deset dní nemyli obličej ani nohy a
nečistili si zuby", a neopomněl ani narážku
na volnost mravů na náměstí.
Vojenský zásah v noci ze 3. na 4.června
20.kvétna vyhlásil Li Pcheng jménem vlády
se
podle
očitých
svědků
vyznačoval
v některých částech města výjimečný stav,
mimořádnou
brutalitou
a
naprostou
jehož cílem mělo být udržení pořádku a
inkompetencí. Vojáci 27.armády, kteří byli
skoncování s nepokoji. Armáda a bezpečnost
k zásahu narychlo povoláni ze severu, zjevné
byly zmocněny použít "jakékoli prostředky".
neměli žádno zkušenosti s potlačováním
Stanné ]?rávo vyneslo Li Pchengovi nenávist
civilních nepokojů. V ulicích Pekingu si
obyvatel Pekingu, kteří začali ihned na
počínali j i.';../ v džungl i na vietnamské
přístupových cestách do centra stavět
hranici, kde prý předtím působili. Stříleli
barikády. Na tři dny byla přerušena veškerá
bez výstrahy na všechno živé včetně žen a
doprava, která se začala obnovovat, teprve
dětí» Řadu studentů, kteří spali ve stanech
když armáda na předměstích prokázala, že
na náměstí, prostě přejeli tanky nebo
nehodlá použít proti obyvatelstvu zbraně.
obrněnými transportéry. Podle některých
Barikády však zůstaly a v noci je hlídala
svědectví byli snad pod vlivem drog. V
veliká shromáždění lidu. 22.Června mluvčí
několika případech dokonce přejeli řidiči
štábu vojsk, dohlížejících na dodržování
vojenských vozidel i své vlastní soudruhy,
výj i mečného
stavu v
Pekingu,
uj ist i1 kteří se jim připletli pod kola. Později
veřejnost, že armáda je tu jen k ochraně
obhajoval premiér Li Pcheng nasazení armády
bezpečnosti ústředních orgánů a majetku
s bojovými prostředky a ostrým střelivem
obyvatel a že v ¿ádiyém případě nezasáhne
tím, že prý nebyl k dispozici dostatek
proti studentům. Podobná prohlášení se
slzného plynu, obušků a vody pro vodní děla.
opakovala i v následujících dnech, naposledy
• Obyvatelé Pekingu projevovali tváří v
v sobotu 3.června ve dvě hodiny odpoledne.
tvář
útočícímu
vojsku
neuvěřitelnou
statečnost.
S
holýma
rukama
čelili
obrněným
30.května
byla
na
náměstí
vztyčena
transportérům
a
tankům.
Podle
oficiálních
desetimetrová sádrová socha Bohyně Svobody,
údajů zničili neozbrojení civilisté celkem
později nazývaná též Bohyně Demokracie.
364 vojenských vozidel včetně tanku. I když
Socha, dílo studentů Akademie, držela oběma
některé
z nich zřejmé předtím jejicn posádky
rukama pochodeň, namířenou proti portrétu
opustily,
svědčí to nicméně o obrovském
Mao Ce-tunga na bráně Tchien~an-men. Na .tuto
odhodlaní
lidí,
kteří bránili Peking proti
sochu se v prvních dnech čepvaa sesypaly do
své
vlastní
armádě.
Údaje o počtu obětí se
té doby nejostřejsí útoky proti studentskému
pohybují
od
několika
set až po dvacet tisíc.
hnutí. "Prostí občané" viděli v soše urážku
Většina je zřejmé z řad obyvatelstva,
posvátných citů, jež chovají k náměstí, kde
snažícího se zadržet vojsko, postupují', do
byla 1.10. 1949 vyhlášena "Nová Cína", kde
Btředu města. Stud€?nt.i z větší části n^estí
stojí mauzoleum Mao Ce-tunga a kueré lemují
pred. útokea vyklidili.
vládní budovy. "Jak by to asi vypadalo.

strana

sport
Ihned po masakru začala propagandistická
mašinérie chrlit svou "velkou lež". Události
byly označeny za "velké kontrarevoluční
povstání". Teng Siao-pching poděkoval 9.6.
vojákům za "dobrou práci" a pochvaloval si
"velké vítězství nad kontrarevolucí". Začala
s^ objevovat prohlášení, dementující tvrzení
zahraničních sdělovacích prostředků. Noviny
začaly
systematicky
vytvářet
obraz
disciplinované, lidem milované armády, která
se chápe zbraní pouze v krajním případě.
Proti
ní
stavěly
"kriminální
živly",
bestiálním způsobem vraždící vojáky.
Současně vypuklo masové zatýkání. Zatčení
byli
zbiti
a
v
ponižujících > pózách
předváděni na TV obrazovkách. Byly vydány
zatykače na předáky a aktivisty studentských
svazů
a pekingské
nezávislé
odborové
organizace, kteří byli najednou líčeri jako
chuligáni a kriminální živly. Atmosféru
nadšení a porozumění vystřídala psychóza
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strachu a vzájemné podezíravosti. Na přímá
telefonní čísla měli lidé hlásit anonymní
udání o účastnících demonstrací. Byl vydán
zatykač na astrofyzika Fang Li-č'a a jeho
ženu Li Ju-sien, kteří jsou obviněni ze
šíření antisocialistické propagandy a z
podněcování nepokojů. Oba se uchýlili na
americké
velvyslanectví,
což
vyvolalo
prudkou reakci čínských úřadů.
$4.6.bylo
zveřejněno
komuniké
č.4
zasedání ÚV, na kterém došlo k rozsáhlým
žmériám ve vedení. Padl Cao C'-jang a někteří
další představitelé z jeho okoH. Ve funkci
generálního tajemníka ho všal. nevystřídal
šéf tajné policie Ochiao S , jak se mnozí
obávali, ale bývalý šanghajský starosta
Tiang Ce-min, který má pověst technokrata
bea výraznějšího politického profilu.
Na závěr ještě snad palcový titulek z
čínského ústředního stranického deníku:

"Ceaušescu, Jakeš a Arafat telegrafují do Pekingu.
Blahopřejí Tiang Ce-minovi k nástupu do funkce
generálního tajemníka KS Číny."
Zen-min ž'-pao
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Nejnovější vývoj událostí v Číně poutá již
více než měsíc pozornost světové veřejnosti.
0 analýzy, shrnutí a předpovědi není v
zahraničních sdělovacích prostředcích nouze,
nnohé fotografie a videozáznamy obletěly
.vět, není proto těžké udělat si glob-lní
představu o rozsahu a charakteru nedávných
nepokojů v P.iíingu a dalších velkých
městech. Jelikož jsem v kritických dnech v
Číně byl, rád bych nabídl čtenářům pohled
očitého svědka, jakkoli subjektivně omezený.
P e k i n g ,

1 2 . 5 . - 7 . 6 .

12»5. - Hlavní třída nezvykle zaplněna
chodci a cyklisty, mířícími na ústřední
náměstí Tchien-an-men. Kolemjdoucí mne i
ostatní cizince oslovují daleko častěji
nežli v předchozích dnech. Asi půl hodiny
hovořím se dvěma lékaři, neurologem a
chirurgem, kromě obvyklých stížností na
nízkou životní úroveň mne upozorňují na již
zhruba 10 dní trvající hladovku přibližn«
4.000 studentů, z nichž někteří se nacházejí

ve špatném zdravotním stavu. Vláda však
stále ignoruje jejich požadavky na zlepšení
životních
podmínek
a
na
rychlejší
demokratizaci země a odmítá zahájit dialog.
13.5.
Nespokojenost
roste.
Centrem
procházejí ma]i protestní průvody o 100-200
osobách. Y čele nesou transparenty hlásající
podporu studentům, vždy někdo v průvodu je
vybaven
megafonem
a ostatní
skandují
provolávaná hesla. Mnoho účastníků má
látkové čelenky s nápisem označujícím
příslušnou školu či fakultu. Někteří z nich
drží malé transparenty. Často se opakuje
nápis "Hladovím!". Každý z průvodů je
bouřlivé pozdravován potleskem a jinými
projevy sympatií.
14.-15.5. - Situace se dále vyhrocuje.
Studejti vylopují plakáty, vyzývající k
podpoře jejich poíaxiavků. Městem projíždějí
nákladní auta plná demonstrantů, kteří
mávají státními vlajkami a sklízejí potlesk
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zaplněných ulic. Televizní zprávy kro«ě
komentářů z práv« probíhající náv«4čvy M.
Gorb&Ó0va
zpravodajství z Tchienan~men, kde ve stanech a provizorních
přístřescích studenti pokračují v hladovce.
0 příštích dvou dnech se hovoří jako o
kritických. Ve dne v noci : lyším sirény
sanitek odváguuXcích ty z ni
kteří e již
¿'jroutili*
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demonstranty, zatímco studenti s rudými
paskami na rukávech řídí dopravu (ted průvod
z hlavní, ted zástup z vedlejší ulice). A v
televizních zprávách si hospitalizovaní
studenti
potřásají
rukama
s vládními
návštěvami, přejícími jim brzké uzdravení.
Celek působící tak, že je vlastně celý národ
jednotný jako jeden muž a není žádné jiné
síly, žádného jiného názoru. Na univerzitě
čilý ruch, množství plakátů, výzev, básní,
provolání,
karikatur. Zde je jedna z ukázek:
16.5. - Dopoledne sílí d* .^strace před
vládními a akademickými b ovami. Z oken
"Naléhavá výzva pracovníků a studujících
jorf^é instituce vyvěsili he^- 3 typu: "Tengu,
VS
politjckoprávní.
Již
měsíc
roste
odstup í , Lid krvácí!, Pry s ke upcí!,
studentské hnutí a v posledních dnech
j i.r*tt - pro lid!" atd. Odpoledne dochází k
kulminovalo
ně ko 1i kam i 1i óno vý m i
pí."
abwveké welido^»<Jl.iuoiisIraci. Stojím
demonstracemi, které zřetelné vyjádřily
na rohu hlavní třídy a obchodního centra
podporu všeho lidu, Čínský národ se nachází
Wang-řu-tin a okolo prochází dvě hodiny
v okamžiku historri-ckých směn. Domníváme se,
zdánlivě nekonečný dav směrem k náměstí.
že
pokud
jde
o
"řešení
problémů
Opět všichni skandují hesla na podporu
demokratickými a zákonnými prostředky", lze
studentu
a
zpívají
stále
dokola
je uskutečnit pouze státní mocí, a proto se
Internacionálu. Transparenty identifikují
odvoláváme k nejvyššímu státnímu orgánu,
jeden průvod jako tiskařské dělníky, druhý
který oprávněně zastupuje vůli lidu - ke
j ako
s t ŕedoskoláky,
dals í
prijali
z Stalému výboru Všečínského
shromáždění
k- h
i n-s k y c h
žtjezáren, jiní
•?... ze lidovýc j. zástupců. Proto naléhavě vyzýváme:
Šanghaje, další a daJsí mne míjejí, a úvod
1) SV VS'^Z musí
s okamžitou platností
sa průvodem, dokonce i dvě učitelky
cele.
převzít vt.-.:kv.rou odpovědnost za současnou
asi stovky školáku; .. Leří volají .«.osla s
politiku, otevřené seznár.it veřejnost s
dětským nadšer'm a .e,, září. Kd• -.¡sie míjí
chybami
a uznat hnutí
studentů jako
dav mladíků v
-ch uniforma- h, ;>tám se
vlastenecké * demokratické. 2) Dle par.61
Ostavy je tře! neprodleně svolat mimořádnou
souseda, jestli
.u to ntipoi-níci. ... on mi
poradu VSLZ d < a ní podat návrh k projednání
vysvětluje» >v.j to jsou ¿t m'.en r.:, práv.
naléhavých
a vhodných opatření, ab: se
Povídám si s ..¿m ddi, predsa vuj<- se jako
odstranily
chyby
vlády pří řešení přístupu
inženýr Lien
spolu s ualsír. * přijel z Take
studentskému
hnutí. Navíc je rovněž
iienu v sevt- í čine, K í ká, že podobné to
potřeba
prozkoumat
odpovědnost nejvy -ich
U-i vypadá j v
iťiýc :i velkých móstech.
vedoucích
činitelů.
Doprava je pochopitelné v celém n-,' i ŕ •;
Kromě toho navrhujeme, aby OV KS Cíny
ochromena a b,.nátky s dalšími ->V :le:it; ,
kladl
na -první místo důraz na užitek národa
kteří n e vy d r t ) i nlado 1 u, j v . : vo "1. •
a
lidu,
aby okamžitě svolal mimořádnou
projíždějí
dav... u
zdrceny
tr
• im
schůzi
OV,
-by úvodník Zen-min i paa z 26.
potleskem, Nálada vládne s; 'še sv ^ - n n- ;'
euforická, N ás pá r c i r.•"*<; u, k i,e r
j s ¡m;byl anulov....t, aby chybné rozhodnutí TľV ja
řešení studentského hnutí bylo zkorigováno
zůstali na ulicích, je neustŕ ie /.'h-a v-no a
oslovováno, kolemjdoucí pru v«, y x a mŕ. aj í , a oy byxii prověřena odpovědnost nejvyšrích
činitelů.
a když někdo z nás pozdrav o-. . tuje n :.uo vedouc!
ukáže tradiční vztyčené :iv\ p;
-, ¿lieč
M .-i š e v; :va všem žádá urychlené svolání
propukne v jásot.
výše u í eoných dvou porad, jež,, jak věřípu-,
určité : íhájí novou epochu, která bude
hlásat demokracii, védu a právní řád.
17. , 18., 19.5. - S j uuce i otejľti. (»pér:
MlíuC . celoškolské schůze pracovníku a
mamu tí demonstrace, kaž dá r. •.' \ se o d ¡.adu j e
.udiju-ich
V S polit ickoprávní 18.5.1989'
na .1,5 až 2 milióny lid..., k: =,\:<n se
•'
'Ar.-:
•
'
•
l
i
se
ted zmínit o jedné podivnosti.
pro b í j e j í c í s an i t ky s cia ským i w \ r u d ý m i.
vlajkami, velký zájem o ciz^-e j v.-e y. u \ e e r.: to • ••- hnut í , k U: r é j sem až doposud
;op i koexistovalo v družné symbióze s
reporter?), Internacionála a v ne i buzení
tich.-, -ii parky o pár kilometrů dál, s
křikem a zpévem z asi 8 L.., ; :d,,Ieného
pes idvajícími staříky zabranými do partií
Tchien-an-men.
áotely pes tá- aj í :ordony
policistů
poko. j n é
rozv -mv^j í c Ich
s čínských šachů a tlacháni, se svátečně
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oblečenými rodinami vystavujícími na odiv
spokoj-eňé~-áeiátko a s mile»eckýi»i dvojicemi
jako vždy marně hledajícími soukromí.
Paradoxné vsak tento rozpor dvéma světům
neubíral
na
reálnosti,
ale
naopak
zdůrazňoval prítomný čas obou.
20.5. - Vláda vyhlásila výjimečný stav. Na
předměstích je armáda a lidé začali stavét
barikády. Nálada se pochopitelně začala
měnit* Od Tenga se hlavní útoky přenesly na
premiéra Li Pchenga; a naopak televi&e
začala vypouštět nejprve obrazové a pak i
slovní reportáže z náměstí a ulic Pekingu.
Program americké NBC (fungující jako 5.
program na některých místech Cíny) naopak
zprávami z Cíny zahajoval svá zahraniční
zpravodajství. Rozhovory tu s čír.r.kým
ministrem, tu s profesorem nebo činným
studentem v USA se střídaly s analýzami
amerických politologů. Hlavní otázkou tylo,
mohl-1i by být armáde vydán rozkaz k akci
proti civilistům, a pokud ano, tak jak by
se zachovala. Převládal názor, že "Číňané
nebudou střílet na Číňany". Zpočátku se také
ukázal, správný. Po počátečním soku začali
lidé nesmírně rozpačitě se tvářící vojáky
navštěvovat, hovořit s nimi, celé delegace
jezdily na besedy s armádou a vzájemné
napětí se pozvolna uklidňovalo. Avšak
»ačátkem června byla původní armáda odvolána
a nahradily ji provinční sbory.
Mezitím jsem byl přáteli přesídlen do
centra. Měl jsem okno na hlavní třídu, videi
jsem důležitou křižovatku a Tchien-an-men
byl odtud necelé 2 km. Hnutí kulminovalo,
vládl
nervózní
duch,
zcela nepodobný
počátečnímu téměř happeningovému ovzduší byla tu cizí armáda a na hladovku zemřeli
již čtyři studenti.
V noci z 2. na 3. června se dav už
nerozešel a lidé zaplňující ulice skandovali
až do rána. Nicméně vše probíhalo poměrné
klidně. Příští noc, ze soboty na neděli,
vsak takovánebyla*•, Zhruba až do půlnoci
vše probíhalo stejně, pouze vzrušení v davu
se stupňovalo. Těsné před dvanáctou se však
objevily oddíly policistů s plexi štíty,
<Uouhý.2i obušky a slzným plynem a pokoušeli
sefiinchatisícovýdav rozehnat* Oddíl o síle
asi 200 mužů ovládl křižovatku a na chvíli
zatlačil i dav od blízkého hotelu. Ale
pozvolna^ se z útočníka stal napadený a
policisté
začali
v
krupobití
cihel
ustupovat. Po hlavní třídě se k nim snažil
dostat, napůl kryt stromořadím a železným
aabradlím, o néco eilnejsx »tejné vyzbrojený
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oddíly .Ale policisté z křižovatky byli
nucen i-, ustoupit dřív«, než se jednoL.ky
spojily, ňóvé davý* dopósud odříznuté' zä
křižovatkou, ; p o ä i X i l y s t á v a j í a
osud
pomocného ôddílu se začal naplňovat. Pokud
to šlo, tals odolával na místě, štíty sraženy
do klasické římské "želvy", a občas podnikal'"
stále řidší protiútoky a mnoUý de&onstrant
byl notně bit. Pak ale, zřejmě doscali
zprávu, že jim žádná pomoc nedorazí, a
začali nejprve spořádaně ustupovat do
nedaleké boí;.í "ulice/ Lidé se přestali
docela b£t, již neházeli cihly, ale vrhali
se o lidízíí rukama do boje muže proti muži.
Spořádaný ustuo se zmínil ve zmatený útěk,
jenž byl"ve většině případů úspécaý. Ne vé
všech. Mnoho policistů bylo zajato. Vždy to
probíhalo stejně. Prchající a kolem sebe
bijící policista byl obklíčen, a jakmile jej
odzbrojili, nechal se malátně a oděvz laně
odvést. Jeden se však lidového soudu vůbec
nedočkal, byl přímo pod mým oknem zlynčován
k smrti*
Po
zahnání
a
rozprášení
policistů
zavládlo frenetické nadšení a opět zpěv
Internacionály. Ale okolo jedné hodiny po
půlnoci se začala z periferie nezadržiU1 .é
blížit střelba, doprovázená výbuchy
:-ů
a rachocením motorů. Armáda. Z domněnky, že
vojsko střílí do vzduchu a používá slzných
bomb, jsem byl záhy přesvědčivě vyveden. V
čele jelo asi deset řad tanků, za n i ni i
přibližné stejný počet transportérů a
nakonec nejméně třikrát tolik nákladních
vozů s vojáky. Armáda projela, střelba se
nyní ozývala z Tchien-an-men. Řekl jsem si,
že to je poslední dějství této noci, ale
opak byl pravdou. Ve 3.40 se náhle hlavní
třída zcela zaplnila a za hrcnoveno
skandování "My se nelekneme!" mnchatioíc..a
lidská řeka vykročila proti kordonu
nVj,
přehrazujících ulici. Skandovaný pokřik L/l
tak silný, že dávky z automatických ¿i i,*-v.n i
a exploze granátů nebyly téměř slyšet. Faalé
Z čela průvodu nosili podél dcmů na
parkoviště
blízkého
hotelu,
odkud
je
odvážely sanitky i běžná podniková auta, a
další a další nastupovali na jejich
To trvalo asi půl hodiny, pak armáda předla
do protiútoku, střílející tanky projely
hlavní třídou, viděl jsem, ják se z hotelu
naproti sype sklo, a demonstranti se mu3eli
stáhnout do bočních ulic. Tehdy zbacla
pouliční světla a v šeru začínajícího dne
se dále ozývaly dávky a křik.
4.6. - R řáim se situace stabilizoval*»
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Armáda čítající 350*000 mužů zaujala ve
středu mesta kruhovou obranu a 12 miliónů
Pekinanů kolem ní stavělo barikády z
autobusu a betonových obrubníků. Televize se
hned ráno pokusila vysílat důležitou výzvu
vlády, CV a armádního velení ke klidu,
pořádku a návratu do práce, ale sotva
hlasatelka vyslovila první větu, přístroj
oněměl a zvuk se ozval, až když dávali
čtvrthodinku
taneční
hudby.
Tu
pak
vystřídalo totéž oznámení, že se bude
vysílat důležitá zpráva, objevila se tatáž
hlasatelka a výzva tentokrát přečtena byla.
Vysel jsem ven. Na místě, kde v noci
nejprve ubili a pak udupali policistu,
zaschla velká kaluž krve. Mnoho podobných
bylo i všude kolem, a nejen od policistů,
soudě podle stop kulek ve zdivu, v kmenech
stromů, ve vlnitém plechu. Několik lidí mne
upozorňuje na masivní trubkové zábradlí
prostřelené skrz. Pár převržených vojenských
aut a džípů zvolna dohořívá. Stavějí se nové
barikády z autobusů, vzrušené hloučky
obklopují účastníky nočních bojů, kteří
popisují své zážitky, ukazují, odkud se
střílelo, kdo kde padl, uplakané starší ženy
vyprávějí
o
svých
synech.
Doprava
pochopitelně nefunguje a až do mého odjezdu
(7. června) fungovat nebude, stejné jako se
v kteroukoli denní a noční dobu bude ozývat
střelba a výbuchy granátů. Tanky budou
dvakrát denné a dvakrát v noci na hlavních
ulicích prorážet barikády a po jejich
odjezdu je lidé budou opět obnovovat.
Večer se odvažuji k tankové hradbě. Stojíme
asi 80 metrů od obrněnců, dav již dnes
zachmuřeně mlčí. Drobný déšt stále sílí.
Náhle vpřed vystupuje mladík a toporně kráčí
až k hlídajícím vojákům. Ti na něj míří
samopaly. Chvíli s nimi hovoří, pak se
strnule otáčí a provázen potleskem vrací se
zpět, vsedá na kolo a mlčky odjíždí se svým
poselstvím.
5.6. - Ráno přisel na návštěvu jeden známý
a od něj se dozvídám, že se počet studentů
zmasakrovaných oné noci na Tchien-an-men
odhaduje na více než sto, přes třicet z nich
je z pekingské univerzity, na jeho ústavu
pro
zahraniční
styky
dosahuje
počet
zavražděných 15. Celkový počet zabitých
civilistů není přesně znám, ale podle
nej různějších zpráv a rozhovorů pokládám za
nejpravdépodobnějsí a nikterak přehnané
číslo 20.000. Televize nyní vysílá jen na
dvou programech, oficiálně přiznává nejprve
1.000 padlých vojáků, 5.000 raněných a 400
nezvěstných (zajetí či dezerce), civilistů
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prý bylo při obraně zabito nékoJLLk~a zraněno
na 3.000; později koriguje tato čísla na
300-1.000-400 u vojáků a o civilistech se
nezmiňuje vůbec. Pak ukazuje záběry z
Tchien-an-men před příjezdem tanků, kde
studenti polévají barvou a zahalují velký
portrét Mao Ce-tunga a vztyčují sádrovou
sochu Svobody, pak videozáběry, jak cihlami
napadají vojenskou kolonu. A naopak, na
ulici se pálí figuríny Li Pchenga s hákovým
křížem na rukávu a o armádě se hovoří
zásadně jako o čínských fašistech. Strany se
vyhranily.
Nedaleko vojenského kordonu u brány Čien
mne oslovuje dívka a vypráví mi svůj příběh,
chvíli klidně, chvíli plačky. Jmenuje se
Fang a je učitelkou základní školy. Včera
nedaleko odtud vyjely nečekaně tanky ze dvou
směrů, zahájily palbu do davu a začaly do
lidí najíždět. Právé zde procházela se svou
třídou. Neměli kam utéci. Viděla, jak čtyři
její šestileté děti pod palbou padají a jak
tanky přejížděují přes jejich tělíčka. "Něco
se přece musí stát, takhle to nemůže zůstat,
vůbec nevím, jak mám dál žít", vzlyká a z
hloučku okolo nás slyším další hrozná
svědectví o dětech a ženách zastřelených
dávkami naslepo.
A především na to musím myslet, když
spatřím nahého oběšence vystavěného na
barikádě. Na hlavě má naraženu vojenskou
čepici. Někteří z přihlížejících ho pozorují
se zadostiučiněním, jiní se ihned odvracejí
a odcházejí. Ale tanky začínají nahazovat
motory, tak po chvíli prcháme všichni.
6.6.
Pár
obchodů
s
nejnutnějšími
potravinami je otevřeno a přes stažené
železné mříže prodávají zboží, které se dá
skrz ne prostrčit ven. Hovořím se třemi
Poláky, bydlícími v hotelu naproti mé
ubytovně, v tom, jenž byl v noci ostřelován.
Právě dostali výzvu: "Každému hostu: abychom
zajistili
vaši
bezpečnost,
prosíme
neotevírejte na pokojích okna, nevycházejte
ven,
nefotografujte.
Děkujeme
za
spolupráci." Jsou posledními cizinci, kteří
se ještě neodstehovali. Ptají se, jestli
nevíra, jak dopadly volby u nich doma; (když
se příští den na polském konzulátu "dozvídají
výsledky, vyvěšují vlajku Solidarity). Najal
jsem si motocykl a projíždím okolo centra,
všude vojenské zátarasy a hlídky a proti nim
barikádami, troskami a sutí naplněné ulice
a podél domů chodí sklesli lidé.
7.6. - V 10.10 náhle spouštějí palbu snad
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všechny rucjií obrané ve slyšitelném okolí a
přestřelka
"všech
proti
váem"
trvá
nekonečných deset minut» Až
hodin« se
odvažuji ven a dozvídám se, že to bylo
střetnutí mezi armádou a vzbouřenými oddíly.
Blízká výšková budova pozbyla mnoha oken,
zaměstnanec . nedalekého
hotelu
"Peking"
vypráví, jak tamv byli dva lidé zabiti
zbloudilými
kulkami.
Sami
Číňané
mě
upozorňují, že platí přísný zákaz vycházení
cizinců, vracím se tedy zpět, ale náhle
proti mně vyjíždějí tanky, běžím se schovat
do příčné ulice a spolu s několika Číňany
sleduji zpoza rohu, jak několik metrů od nás
rachotí
vojenské
vozidlo
se
zbraně»*
připravenými k palbě.

Po návratu zapíná» fcelev^i, oba programy
vysílají tutéž besedu s důstojníky a poté
záběry,
jak
demonstranti
ničí
kolonu
vojenských vozidel, které vojáci opustili a
dezertovali. Je večer, stále se ozývá
sporadická střelba, s velkými potížemi se
dostávám na letiště, kde vládne pochopitelný
zmatek
a
panika.
Cizince
přivjázejí
konzulátní voxy a autobusy s vylepenými
státními vlajkami jednotlivých zemí m
čínskými nápisy uvádtjícíai název státu a
konzulární
statut.
Po
problematických
formalitách se nervózní dav konečně dostává
do letadla a zde mé zápisky očitého svědka
Číny těchto olnů končí. Startujeme. Tma.
Jaroslav Král

m ě s t
o
s m u t k u
(svláštní dopisovatelky SPORTU na návštěvě v Tbilisi a Jerevanu)
Svoji cest» do Gruzie, Arménie a Střední
Asie jsme si s kamarádkou představovaly jako
odpočinkový výlet za poznáním exotických
zemí. Když jsme před odjezde« \sháněly
materiály, informace a kontakty, varovali
nás zkušení cestovatelé, ať v žádném případě
nejezdíme pouze ve dvou. Ale protože jsme
něly k dispozici několik záchytných bodů vždy u alespoň trochu známých lidí -,
nepřipouštěly jsme si jakékoli nebezpečí.
Asi 10 dní před odjezdem jsme se doslechly
o
"jakýchsi
nepokojích"
a
vyhlášení
výjimečného stavu v Tbilisi. Vypadalo to, že
se Gruzii budeme muset vyhnout, ale nakonec
jene víza dostaly.
Ukrajinu jsme jely vlakem. Všechny ty
katastrofické řeči, které jsem předtím
slyšela na adresu "Veliké země", nebyly ani
trochu přehnané. Ale zařekly jsme se, že se
musíme povznést nad problémy se spinou,
záchody, krysami, bezohledností lidí v
tramvaji a podobně, protože jsou důležitější
n hodnotnější věci. Jen je třeba k nim
»roniknout•
Do fbilisi jsme přiletěly 20. dubna. Už
cesta z letiště stačila, aby nás město
nadchlo. Večer jsme vyrazily do centra - na
Rustaveliho třídu. Tady vše zahaloval
smutek. Ulice byly plné lidí v černém.
ZvlášC na mne zapůsobily mladé, krásné
Gruzínky s čemýrr.i stuhami ve vlasech.
Některé plakaly. Na kmenech stromů podél
chodníků bylo nalepeao i*k>*s*.vÍ Jaá^ír a

různých prohlášení (bohužel v gruzínštině,
pro nás nesrozumitelné). Kolem stáli lidé,
četli, diskutovali a pq(Jepisovali, Ve výloze
jednoho obchodu byiy vystaveny fotografie z
masakru 9. dufcna: plačící ženy, lidé
odnášející rakve s mrtvými a speciální
vojska při zásahu proti deaoaatantům. Na»e
grueínská kamarádka Manana nás upozornila,
abychom nemluvily hlasitě rusky. I tok jsem
měla nepříjemný pocit, když jst'ä r ~ym
vyloženě "negruzínským" zjevem
ti:.". &la
pozornost kolemjdoucích. Jelikož v ú .mu
jsou cizinci v této zeri dort vzácní,
vysvětlovali si Gruzínci n.isi totožnost po
svém - považovali nás za RusVy. Naštěstí
jsme gruzínským nadávkám nerozusely.
Prostranství před "Domén vlády", kde byli
ubiti studenti, kteří drželi protestní
hladovku,
a
kde
probíhala
osudná
demonstrace,
bylo
zaplněno
ohrocir.ým
množstvím květin a smutečních věnců s
fotografiemi
mrtvých, většinou r.ladých
dívek. Lidé zapalovali svíčky a stáli v
dlouhém zástupu. Chodili se rozloučit S
mrtvými. Obřad organizovali mladí lidé,
členové
jedné
z
mnoha
"podpolnyoh"
organizací. Střídali se ve stráži s černým
praporem na schodech před "Domem vlády" a
podél ulice. Všichni nosili odznak svobodné
Gruzie.
Na tomto místě jsae pak trávily několik
daiších dní. Na proixlíiwmí památek nebyl
ihzp+rrZT ^Dourni vlády" je přes ulici

sport

kostel "Metechi", nyní jakési centrva všeck
disidentů,
představitelů
opozičních
organizací
a
bojovníků
za
svobodu,
demokracii a svobodnou Gruzii. V modlitebné
před kostelem nepřetržité probíhala různá
jednání. Kostel, stejně jako všechny ostatní
v celém městě, byl neustále plný modlících
se lidí a hořících svíček, zapalovaných za
mrtvé i živé. Dáváme se do řeči s mladíky,
kteří organizovali držení smutku. Většina z
nich jsou takzvaní Afgáni, veteráni z
afghánské války. Vyprávějí neuvěřitelné
věci. Po prvním ročníku na univerzitě byli
povoláni k vojenské službě, která trvá 2 a
půl roku. Kdo byl fyzicky zdatný a měl černé
vlasy a tmavou pleí (to aby se co nejvíc
podobal domorodcům), šel do Afghánistánu.
Mél-li to štěstí a vrátil se živý, je stejné
poznamenaný na celý život. Nemohy se ubránit
pocitu strachu, který z nich mám. Ovládají
karate a kung fu a jsou odhodláni hit se do
posledních sil. Je to podle nich jediná
možnost, jak získat svobodu. Násilím.
Vyprávějí nám o speciálních oddílech» kt^««
zde v Gruzii tak krutě zasáhly proti lidem.
Jejich příslušníci jsou údajně už od mládí
vytipovaní jedinci z rozvrácených rodin,
dětských domovů, kteří nějakým způsobem
citově strádají, teta jsou cvičeni «a
jediným účelem. Fyzická kondice se před
chystanou akcí spojí s dopingem (napr. drogy
v malé čokoládě) a tito hosi vykonají
jakýkoli rozkaz jako robotit V Tbilisi
používali
oboustranné nabroušené i>olní
lopatky.
Afgáni
nám
ukazovali
mnoho
fotografií mrtvých lidí, zavražděných pomocí
této zbraně.
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u ministra.; Tlumočil shroaáadéným lidem
vládní ultimátum: do zítřka do 16,00 musí
zniir'.et květiny z prostranství před "Domem
vi dy". Mezi lidmi, propukají hádky. Strana
inteligence
(pracovníci
Akademie
věd)
navrhuje přenést květiny do kostela, ale
Afšáni nechtějí ustoupit. Jsou odhodláni
dodržet čtyřicetidenní smutek, jak je ta v
Gruzii zvykem, a v případě nutnosti bojovat.
V nocí drží asi 100 lidí hlídky, ale
naštěstí k žádným zákrokům ze strany vlády
nedojde. Blíži se 16. hodina a nervozita
shromáždění roste. Všichni jsou si vědomi,
k čen.u by eventuálně mohlo dojít. Kacha jde
opět k ministrovi a přichází se zprávou, že
nepřeícsou-li květiny, bude opět vyhlášen
"konicadantskyj čas". Ve čtyři hodiny jsou
květiny v kostele. Avšak 1. máj slaví v
Gruzii pouze prázdné ulice.
V TV sledujeme reportáž z nemocnice, kde
lesí nemocní otrávení bojovým plynem užitým
při potlačování demonstrace. Objevuje se
fotografie asi třicetiletého muže, který na
otravu tíato plynem už jafco první zemřel.
Postiženým přestávají postupné fungovat
jednotlivé orgány. Lékaři žádají armádu, aby
uvedla složení plynu, což by umožnilo nalézt
protilátky. Je ustanovena mezinárodní koaise
Červeného
kříže,
která
však
ztrácí
drahocenný ca* čekáním na víza.
Je
svátek
"Zmrtvýchvstání
Krista"
(v
pravoslavné církvi se nazývá "pascha" «.
slaví se asi o měsíc později než naše
velikonoce). Jdeme na noční mši do kostela
Sióny, kam byly přeneseny květiny. Dovnitř
se dostává jen nepatrná část z obrovského
množství shromážděných lidí. Potkáváme zde
naše přátele a s hrůzou se dovídáme, že i u
nich se objevily příznaky otravy plynem a
musí být hospitalizováni.

Ve společnosti afghánských veteránů jswe
byly několikrát sledovány místní KGB. Naši
přátelé
to
vždy
zvládli
naprosto
profesionálně a s klide®, to jenom my jsme
měly pocit, že nejde o skutečnost, ale o
natáčení nějakéfeo kriminálního filmu, včetně
honičky aut a prchání taxíkem. Silně se nám
třesou kolena a bojíme se už každého chlapa,
který se za námi otočí, a nakonec hystericky
prcháme i z výtahu, kde s námi jedou nějací
studenti. Slibujeme si, že končíme s rolemi
"reportérek" a staneme se opět pouhými
turistkami. Ale dlouho nám to nevydrží.
Další den jsme opět v kostele na Rustavelxho
třídě...

Druhý den odjíždíme do Suchumi. Měly jsme
tam pobíle plánu být už před týdnem. Chceme
pár dní jen ležet a posorovat moře. I zde
probíhají mítinky a stávky na školách, ale
to nás už nemůže příliš vZTusit. Pořád
myslíme na naše přátele v nemocnici. Po
několika dnech odjíždíme do Arménie, do
Jerevanu. Z vlaku vidíme hrůzostrašnou
spoušť, kterou napáchalo nedávné zemětřesení
v Leninaicanu a Spitaku. Stále ještě je cítit
mrtvolný pach.

Dovídáme se ta*, že vůdce Afgánů, náš již
důvěrně známý přítel Kacha, byl vyjednávat

Hned v taxíku z jerevanského nádraží
dostáváj»e informaci, že včera byl opět
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mítink ža" 08V«ÍK>Jíení clenu Výboru Karabach.
Ve méste je stanné právo. Na 11. května se
chystá další -velký mítink, kde mají být
předneseny tyto požadavky:
- osvobození členu Výboru Karabach
- samostatnost Náhorního Karabachu
- zrušení výjimečného stavu
Pokud
vláda
nevyhoví,
bude
zahájena
generální stávka. Každý občan Jerevanu má
doma zásoby na tri týdny, takže ncmusí
vycházet z bytu.
V centru Jerevanu se u několika pomníku
shromáždily skupiny spisovatelů, uačlců a
studentů, kteří drží protestní hladovky.
Setkáváme
se
s
několika
studenty
z
Leninakanu. Zemětřesení a okolnosti kolesa
něj, které nám popisují, to je něco tak
úděsného, že člověk není schopen to plné
pochopit. Ara, student Uměleckého institutu,
kterému při zemětřesení zahynula celá
rodina, od té doby v noci nemůže spát. Před
očima mu neustále defilují obrázky napolo
zasypaných lidí křičících o poacc, která jim
všem ani při největší snaze nemohla být
poskytnuta. Vtipy, které si o ks.strofě
vyprávějí její přímí účastníci, nás čosv.ijí.
Chápeme, že je to pro ně asi jediná «-ctnost
obrany, ale smát se tomu nedokážeme.
Nával drastických zážitků člověka cU^uje.
Už se mě to všechno nedotýká tak, j-vo na
začátku. V televizi dávají pořad o c;;oru
kolem arménského křesťanského kostela, 1:1 srý
leží už na území Azerbájdžánu. Muslimové
tuto památku záměrné ničí a dotýkají se tím
náboženské i národní hrdosti každého Arména.
Nechceme pochybovat o hodnověrnosti

j e

t o

V táhlých serpentinách Krušných hor nad
Dubím u Teplic jsem si málem vykroutil u
volantu ruce z kloubů. Mám ale vcelku slušný
orientační smysl, a tak jsem brzy zastavil
aufák u jedné chaty pod Komáří Vížkou.
Dřevem obložený interiér mi poskytl známý
obrázek. Půdním ložním prostorem se vznášel
lihový pach a veškerá příhodná místa byla
zavalena rozloženými archy s Čerstvým
tiskem. Uprostřed papírového obložení si
Fanda, tento samizdatový král 70.let,
presoval břicho za předpotopní rozmnožovací
te epikou, ja„ou je stroj Ormig, kterým v
restauracích vyhotcvuií fialové jídelní
lístky. Velký mág na mě blýskl skly brejlí

vyprávění našich arménských přátel, ale jako
E 're:
jen -těžko-raócce věřit :.toau, že prý
je^-.-i
a vn o
oľVrojení
Ázerbájdžáiici
kor,t.-clcvaii
kaŕ'.lé
auto
s
arménskou
pí-vr^vací značkou, a zjistili-li podle
cic r. i«}, že cestující jsou čistokrevní
A*mevi - vraždili je bez milosti*
Po týdnu se vracíme zpět do Tbilisi« abychom
zjistily, co se děje s našimi přáteli. Když
v noci pvojl^dÍL-e v soukromém arménském
autcovse částí ázerbájdžánského území, je v
nás
malá
dušička.
Protentokrát
se
Ázerbájdžánci spokojili jen s házením
kamenů.
V
nemocnici
mezi
spoustou
nemocných
nacházíme jen malou část našich přátel z
kostela Melechi. Většina na vlastní riziko
hospitalizaci odmítla. Nejsme schopny si s
nimi normálně povídat. Místo abychom jim
dodaly sílu a překonaly se, brečíme. Oni
jsou silnější než my. Někteří se cítí dost
zle. Stále nedostávají protilátky, pouze
transfuze. Navíc, za nimi chodí různí
provokatéři a pod divokými výhrůžkami jim
zakazují podávat informace o nedávných
událostech. Jeden chlapec byl v bezvědomí
na nemocničním lůžku očividně zbit. Kacha má
prý narušenou nervovou soustavu. Nikdo neví,
k-:Ic je. Georgij právě dostal od sestry
zprávu, že jeho žena potratila. Je v takovém
stavu, že to přijímá celkem chladně. Nuoím
se k úsměvu a z posledních sil se potácím
ven ze dveří. Letadlo na Prahu letí za dva
dny. Je nám hrozně smutno.
Lenka

na

Sedlická

nas

a zavelel: "Běž mi udělat chleba se sádlem
a nanaž ho tlustě, od rána jsem jeoué
nezra 1. Jo a pak koukej rozkládat papíry, uz
mám pětku Vokna skoro vytočenou!"
Tahle disidentská žánrová scénka už patří
historii. Ne však docela. Když jsem se
dozvěděl podrobnosti o novém zatčení Fandy,
vrtalo mi hlavou, proč měl všechno u té své
Ivy. Věci nepobraly ani tři policejní Avie.
Tec1 už to vím, protože jsem opět svědkem
bezradnosti a zádrhelů kolem patnáctky
Vokna, kterámusí spatřit svět už bez Fandy.
Byl na to' vždycky vpodstaté sám a vyráběl
Vokno i Voknoviny na koleně, i kc-lyž v
poslední dobe dostal psací stroj s pa&ětí.

t
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To není nejj^póí vizitka pro underground»
Fanda se svými spolupráce*/uky--v}\lával Vokno
v třijs^aLSO^éflL^rtókJaáu, V okno v lny dokonce
dosahovaly pěti set kusů.

Redaktora
časopisu
VOKNO,
VOKNííVINY,
VIDEOMAGAZXNU a knižnice VOKNA Frant1á:-'.a
Stárka uznal 28.6*89 senát okresního souiu
v Ostí nad Orlicf vinným z trestného činu
pobuřování a odsoudil bo k trestu odnôM
svobody v trvání d v a a p ů l roku do
II.NVS, dále k propadnutí zabavených veci a
následnému dvouletému ochrannému dohledu.
Jeho družk1
Iva Vojtková dostala za
napomáháni k tomuto činu podmíněný trest*
Očitý svědek jednání u soudu v Ostí nad

n.

t> o

ónži

"Policista by nemól být jen zastrašujícirc
ramenem
spravedlnosti
s
revolverem,
t r e s t a j í c í m pochopem s pendrekem a p i s t o l í ,
postrachem všech, kdo néco provedli. Naopak:
mél by být neochvějným symbolem bezpečí a
pořádku pro bezúhonné občany - ochráncem
bezbranných,

jejich vzorem a spolehlivým

pomocníkem. Měl by být strážcem pořádku,
zárukou, kladnou společenskou silou."
Haakon

Chevalier

tak zmlátili Petra Placáka. Odvezli ho
někam ke Křivoklátu, tam ho zbili a zkopali
- a nechali ležet.
Tak otřesná skutečnost vybízí ke dvěma
otázkám: Kdo to udělal? A proč to udělal?
Udělali to nepochybné příslušníci Státní
bezpečnosti. Petr Placák manifestoval ve
Stromovce proti zničení tohoto parku.
Odtamtud ho odvezli na Křivoklátsko a tam s
ním udělali, co s ním udělali. Mohlo by se
to zdát nepříliš důležité, když přace v
lednu mlátili na Václaváku (a pak na
policii) kdekoho bez výběru. Přece jen však
aoudím, že tu jistý rozdíl je. Tady věděli,
koho bijí. Petr Placák podepisuje za České
děti texty, jimiž se obracejí na veřejnost.
Zažili jsme už doby, kdy byli - na rŮ2ných
místech - biti představitelé nezávislých
iniciativ a hnutí. Mnohokrát jsme tehdy
diskutovali o tom, zda je to soukromá akce
estébáků, nebo zda k tomu mají nějaký pokyn
či povolení z orgánů vyšších... Dospěli jsme
k názoru, že ano, že mají. Státní bezpečnost
je Organizována vojensky, platí tam vztahy
nadřízenosti a podřízenosti, a kdyby ti

Orlicí mi řekl, že když Fandu odváděli po
rozsudku do antonu, křikl přes raněna
bacimřů: "Je to na vás!" Měl pochopitelně
na mysli hlavně Vol-io, Vol-noviny a dilsí
veci. Ve své závěrečné řeči r a konec u v.-dl:
"Nejvíce ze všeho b-ch si přál, aby právě
probíhající vlna politických pr^c^ů byla
již v této zemi poslední." Pokud ss týká
dalšího vydávání Vokna, které lr.y,-.s slaví
desetileté výročí, to leží na tepech tčch,
kdo hodlají časopis zachovat pro
.:v~t.
Ale aby Fanda, Magor, Petr Cibulka a další
seděli v kriminále naposled, o to se laubíiae
zasadit všichni. Je to na nás!
(podle vyprávění Jiřího Kostúra a zprávy VIA
sestavil sp)

beapec n o

st.

estébáci, kteří někoho tlučou, bezpečné
1,
nevěděli, že za to nebu Ľ-.uv_/ potřes í.'ni,
neodvážili by se toho. Jsou pŕec2 po u,:'!r; sni
svému náčelníkovi, on jim vyíláva roi.,:?.sy stra
z.
ž po ii. j. n
a on je zase podřízen... Ci,
vnitra. Ministr vnitra je1 člen;3?n v i -irr
vláda má předsednictvo a pi'CC'oC'iu. T i.iiito
jednoduchým postupem tedy d 3 3>3 j en¡e k tc "U ,
že i nejvyšší českoslcvens! a v U d n í or¿ány
vědí, co se v Českosiovensi;u děj e . A . > 0
i vy m
nezákonnost děje s jejich - li- 3. f:"
, ze
- souhlasem. Marno si tedy c.2 1L.
vláda chce něco změnit, z at í i;:--, Jk i c 3i' za
jejími zády jacísi anonymní c-btébáci někoho
bijí a kopo« nedaleko Křivoklátu.
Ze starších i novějších dob existuje
mnoho svědectví o tom, že příslušníci bLB,
kteří někoho - zcela neanonymního - bijí ve
svých úřadovnách nebo jinde, tak činí s
potěšením a viditelně se v tom vyžívají.
Není třeba být psychologem, aby v h ich
člověk poznal sadisty. A ted mi, prosím vás,
řekněte: kdo jiný než ničema zarcosŕná u
policie sadistu a dá mu moc beztrestné bít
lidi? Copak tu máme uzákoněny té.Ter-né
tresty? Tolik k rozptýlení naivních pre.'?-av
a iluzí, že je všechno na docela c; ::<ré
cestě, že se jen nějaká parta surovců utrhla
te řetězu.
A k tonu, proč to vlastně dělají. Na
začátku osmdesátých let se tahle p-,rv.a
vyhlášených surovců (možná jiná než č.;:
»evím) nikterak netajila tím, že jir-i jcle o
to, aby se jejich oběti vystěhovaly 2
Československa. Nevím přesné, jakou v tc~
shledávali výhodu - ledaskde jimíe na svěué
'
- '
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se
dají
dělat
věci,
které
se
v
Československu prostě dělat nedají. Koncem
sedmdesátých let podobné brutálně zacházeli
jiapříklad s Ivanem Medkem. Vystěhoval se a nezdá se mi, ze by - jak říkali - ,?od něj
byl pokoj". Naopak: kdo se v Československu
zajímá o veřejné dění, zajisté jméno a hlaIvana Medka dobře zní. Nevím o nikom, kdo by
byl obětí hrubých a samozřejmé naprosto
nezákonných útoku příslušníku StB a ustal ve
svém úsilí o lidská a občanská práva.
Neříkám, ze nikdo takový není, prostě o
nikom nevím. Zato vím o mnohých, které právě
tyto útoky utvrdily v ná;.;oru, že bezpráví a
zlu je nutno se bránit za všech okolností,
že je nelze přijmout a smířit se s nimi.
Cčinnost hrubosti a surovosti se mi tedy
jeví malá: zastraší málokono a naštve
všechny.
Vlna bití z počátku osmdesátých let byla v
časové a nepochybné i příčinné soi. i slosti
s rozvojem Solidarity v POL s
A ted?
Místní moc má zjevné obavy, aby iedopadla
jako v Polsku nebo v Madarsku. Aby se

v š e c h n o

o s t a t n i

V pražské Hajnovce se 10.7.konal aktiv
saměstnanců Cs. rozhlasu. Jako na spoustě
jinoch
oficiálně
dnes
organizovaných
shromážděních i zde padala slo a "nejvyššího
rozhořčení" na adresu mánií estu "Několik
vět". SecviČený pci-cřik státních fór by
nestál za pozornost, kdyby ve sv ch spodních
tónech neskrýva, jasnou a uc děnou koncepci.
Mocenská elita přichází £ názorem, že
vzplála posledn' oitva, \ znova ji chce vést
podle
osvědčeného
scénáře:
inscenací
politických procesů, výrobou "záákodnických
skupin", šikováním "rozhněvaných mas" a
čmáráním šibenic na dveře bytů starších dam
z opozice. Ano, co na s*dci, to na jazyku.
Proto nezaškodí se na ten jazyk občas
podívat trochu blíž.
Hlavní
referát
přednesl
nový
ředitel
rozhlasu, soudruh Kvapil. V krátkém úvodu
se soustředil na úkoly, které jeho instituci
čekají v následující etapě (mimo jiné bude
potřeba "zavést jednotnou hudební politiku",
"skoncovat s havlovskými tendencemi ve Svazu
dramatických umělců" a především "vyloučit
z rozhlasové práce preferenci vlastních
názorů"); další bezmála hodinu pak věnoval
"Několika větám".
Po
stručném
odhalení
cílů
manifestu

nemusela zodpovídat z toho, co- natropila.
Aby se nemusela o své výsadní postavení s
nikým dělit.
a tady jsme u souvislostí širších: každý
systém, který se prohlásí za jediného
držitele jediného správného názoru, umlčuje
ostatní. A ani to nemusejí být odpůrci,
t-enže svět a život člověka je přece daleko
ložitéjší a rozmanitější, než aby celou
jeho pravdu bylo možno vyjádřit pár poučkami
& zbít a umlčet každého, kdo dospěl k něčemu
jinému a nechce si to nechat pro sebe.
Neumím předvídat vývoj, nevím, co bude za
dva měsíce, co za pět let. Vím ale - a
dosavadní zkušenosti to bohaté potvrzují,
že každý systém, který se snaží umlčet jinou
zkušenost a jinou pravdu než tu svou
vlastní, zkrachoval nebo zkrachuje. Jediné
společnost
pluralitní,
kde
se
mohou
stanoviska a pohledy na uspořádání věcí
veřejné střetávat, může uspokojit lidské
potřeby.
Petruška Sustrová

j e

k o n t r a r e v o l u c © i

(destabilizace
a
rozvrat,
který
má
vyvrcholit 21.srpna na Václavském náměstí)
přešel k rozboru jeho s>-úip z c vé rečných
postulátů. Každ; bod nejprve ocite.al a pak
se vlastními
lovy pokusil o polemicky
komentár. Nutno přiznat, že kromě obvyklých
frází a nudných L nmotů typu: 'Svobodu
shromažďování má podle zákona kažcV, avšak
zákon nepovoluje takové demonstrace, které
vytvářejí prostor pro vyvoa vání anarchie,"
- obohatil s.Kvapil agitátorský rejstřík o
nckteré originálnější argumenty.
Tak
například
k
požadavku
legalizace
nezávislých skupin (bod T a 4) řekl: "0"'
chtějí zakládat nové sjolky bez udál :
programu a cílů. Chtějí nezávislé odbory p>
vzoru Solidarity. Představují si, že budou
svá stanoviska sdělovat řídícím orgánům jako
hotovou věc. U nás není cenzura jako
například v kapitalistických státech, ale
moc se nepředává tak, Že by se řeklo:
Pojdte, vemte si naše sdělovací prostředky!
(...) Pamflet Několik vět podepsalo 1.200
umělců. My se z toho nezblázníme. Snažíme
se
vytvářet
dobré
podmínky,
vydáváme
prostředky, a tak pochopitelné chceme néco
nazpět. Sportu rozumí každý, ale politice
_
„ »,
ne.
K požadavku veřejné diskuse o velkých
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stavebních projektech (bod G): ^Chytají se
toho, co se dávno dělá. Všechno přeje bylo

protože ta» to vede komunistická strana*
Všechno ostatní je kontrarevoluce! Havel
není socialistická opozice. Takovévo lidi
předloženo. Ale jsou ekologická projekty,
které neaohou po ,-ju z o y a t ne v zdál an c i, viz je třeba potrestat. Vspc&sríte na ukálenti v
Círě - a posudte sani. Věří a:, že b udere
nábory
z
Gabc í kov a-ftagymaros.
Net-.d^e
tvořit
dobrý
kolektiv
pod
vedením
naivní. Jde jim o prosazení projektu, k Le ré
komunistické strany. Dekuji."
nás v drtivé většině mají ekonomicky
Tolik nový šéf Cs. rozhlasu. K dokreslení
vyčerpat.
Jsou
tři
bojové
tenee~u;3
atmosféry mítinku dcjj;e ještě slovo člence
imperialistu
proti
nám:
uzbrojvt,.
RtC, která vystoupila v diskusi z pléna: "Já
udcnokratizovat a uokologizovat. Ale náš
jsem, soudružky a soudruzi, 40 let ve straně
stát není ostrůvkem špíny uprostřed světové
a pobuřuje mě už ta první "ět-% - Vyzýváme
čistoty."
naše vedení - to je něco ros."! ycháněho! Jak
K návrhu na zahájení diskuse o klíčových
si oni vůbec můžou dovol K
naši vládu
bodech naší poválečné historie (bod 7): "K
vyzývat! Myslím, že můžu mluvit i za ostatní
posledním
dvaceti
letvm
můžeme
mít
partajniky, když řeknu, že něco takového se
samozřejmě výhrady. Ne vždy a včas jsme v
prostě podepsat nedá. My komunisti máme
tomto období reagovali - vzpomeňme například
svýho soudruha Jakeše a soudruha Adamce, těm
energetickou vlnu v 70. letech. Ale to máme
věříme
a za těmi jdeme!"
všechno rozvalit a začít znova? O to jim jde
- rozvalit a destabilizovat. Chtějí mesiáše
po vzoru Dubček a spol. Ale my jsme po roce
Suverenita, s jakou si soudruh Kvapil a
1968 postavili vše na nových nákladech, tak
anonymní příslušnice Jakešova fan-clubu
osobují
právo
rozhodovat
ra
celou
proč bycho» si to ted méli zbourat?"
společnost, překvapí asi málokoho. Dvacet
Nakonec
soudruh
ředitel
shrnul
své
let
normalizační
výhně
ukovalo
naši
vystoupení do výhrůžky zajímavé hlavně svým
vládnoucí subkulturu v dokonale soudržný a
internacionálním odkazem: "Několik vět je
velmi arogantní spolek se vnájemným ručením.
vážný protistranický dokument. Podobnost se
To
je všeobecně známo stejně jako íukt, že
Dvěma tisíci slov není n¿nedná. Co tedy pro
se
j liä od volantu nechce, bez ohledu na
nás z toho vyplývá - mluvím ted i za vás,
spoušť.,
kterou u něj natropili. Protože
neboť jsme všichni na straně komunistů. Kdo
volant
pro
ně znamená všechno a pa^žeri na
váhá
nebo
chytračí,
oere
na
sebe
korbě
nic.
Čím dál víc cestujících se ale
odpovědnost...
a
otázky
moci
jsou
ptá,
co
s
takový»
řidičem*
nebezpečné. Vy mladší, nesedněte na lep! To,
co se děje v Polsku nebo íi^dsrsku, není
podstatné. My sledujeme Sovětský svaz,
(spi

fc»y 1 <r>
Je pondělí večer.
Ležím ve vaně a horkou vodou se snažím
roaehnat »razení v zádech z víkendových
čínských jatek. Poslouchám Svobodnou Evropu
a srovnávám s informacemi nabytými z Rudího
Práva. Zároveň pročítám dnerní poštu. Mezi
různými předvoláními od V 3 se objevuje
pozvánka na zítřejší předvolební schůzi. V
Prostějově totiž budou doplňovací volby do
České národa! rady. Potěšen zájmem vládnoucí
strany jsem rozhodnut městskou předváděčku
navštívit.
A tak mám o den později, šest-.éii«^ cenná,
možnost vidět oba dva kandidáty, pět členů
doprovodu z Národní fronty a asi čtyřicet
případných voličů. Nejsem přesvědčen, že by
to znamenalo velký fcájem padesátitisícového
města, ale budiž.

nebylo
Oderem
osmnácté
hodiny
je
schůze
zahájena. Podle schváleného programu se čtou
životopisy kandidátů. Každý z nich se osobné
představuje - jedničkou byl určen předseda
JJD, dvojkou ředitel státního podniku. Nemá
smysl uváiět j..;éna, mohl by to být kterýkoli
jiný ředitel nebo předseda. - Po céchto
nezbytnostech je zahájen hlavní bod programu
- dis::use.
Hned v úvodu upozorňuje PľiEDSĽDA, že má
naprosto shodné názory s ŕuiDITEĽEM, a proto
se dohodli, že na této schůzi (mimochodem
již třinácté), bude tentokrát na dotazy
*j< ipovídat ÄKDiTKÍ... Tolo rozhodnutí sice
vedlo k různým všetečným otázkám, ale
soudruzi
méli
na
každé
"proč"
své
tabuizované "proto'. ZiK><~A,tku může být
Starost a ittČaíh spokojen ~ t>a*i»j % <><"t*kú.->< uué
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otázky, které~se~budou v okresním stranickém
tisku-pěkné vyjímat: "Proč nefunguje mestská
doprava?", "Proč nefunguje zdravotnictví?",
"Proč se nedá dýchat prostějovský vzduch?",
"Proč ŘEDITEL nechce zaméstrvt čerstvé
absolventy středních škol?"
ŘEDITEL, coby dobrý řečník, se však
nenechal
zaskočit.
Zeširoka
sváděl
nedostatky na bedra různých vyšších i
nižších instancí, na byrokracii, a tam, kde
byl nachytán na hruškách, sliboval.
Náhle nastal v diskusi zvrat.
Asi třicetiletý muž v modré větrovce vstal
a prohlásil:
"Česká národní rada je zákonodárný orgán a
její poslanci nečistí ulice, neopravují
spadlé městské lázně a nestanovují jízdní
řády městské hromadné dopravy. Možná v.-':.i to
všem není známo, ale tito poslanci schvalují
zákony. Proto oběma kandidátům poklad ¡11
čtyři otázky:
Jaká je podle nich pr'vní jistota
budoucích živnostníků?
- Jaký mají názor na zákonné opatření
předsednictva
CNR
o
přestupku
proti
"Opatŕe í k upevnění veřejného pořádku",
vyhlášenému v únoru letošního roku?
- Co říkají na porušování lidských práv u
nás vůbec?
- Jaký je jejich názor na zakotvení vedoucí
úlohy strany v budoucí ústavě?"
Tak tohle tady ještě nebylo. Co s tím?
Ticho...
Slovo si bere ŘEDITEL a napětí opadá:
"Myslím si, že drobní podnikatelé tady
právní jistoty
>ají. Ale daně jsou tak
vysoké, že se jim nevyplatí
soukromé
provozovny zřizovat. Ke druhé otázce bych
chtěl říct, že mi problematika CNR není
známa a že ji budu muset nastudovat, buduli zvolen. Pokud se jedná o lidská práva,
pořádek musí být. A to v každé zemi. V každé
fcemi jsou zákony, které musí všichni
dodržovat, aby nebyl chaos. Já osobné jsem
vsak proti jakémukoliv krajnímu postoji, A t
levému či pravému, 0 otázce vedoucí úlohy
strany jsem zatím nepřemýšlel. Až budu před
takovou věc postaven, zaujmu stanovisko.
Stačí vám to?"
Na to, aby mladý muž ŘEDITELE nezvolil, to
¿istě stačí, V kterémkoliv demokratickém
•ysteam by byl ŘEDITEL vypískán a na
kandidátku by se nikdy nedostal.
"Od vás ono. Ale ještě bych chtěl slyset
«ázor vaše! o protikandidáta."
IŕEDSEDA si tedy bere sLovo, ale dvakrát
HŤíjemné au to není...
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"Znovu tady ^upozorňuji, že my dva nejsme
protikandidáti, že je úplně jedno, koho
„zvolíte. Názory tady soudruha jsou stejné
jako moje. Já jsem však proti jakémukoliv
násilí..."
Bravo! A ted si, modrá bundo, vyber.
PŘEDSEDU - anebo ŘKDITELE? Nebude to lcV.ká
volba...
Ke slovu se opét hlásí ŘEDITEL a stáčí
hovor k ekologii, čistotě města, popisuje,
jak na Západě, když se pes vykaká, to jeho
majitel rychle uklidí...
Zdá se, že je dobo j .-váno,
Z opačného konce sálu, než sedí modrý
aktivista,
se
hlásí
vousáč
přibližné
stejného véku.
"Přesto si myslím, že bychom se měli
vrátit od psích hoven k podstatě věci:
V čem vidíte demokratičnost těchto vol ..b,
když, jak sami tvrdíte, je jedno, k-»ho
zvolíme? Za druhé tady pan PŘEDSEDA ještě
neodpověděl na dvě otázky toho pána v r-.odré
bandě..."
1'edají pokoj! Copak jim nestačilo, jak
jim to soudruzi vysvětlili? Slovo si bere
čer2 tvý starosta mésta. Vysvětluje, že
demokratičnost těchto voleb je v tom, že
voliči mohou zvolit bud to jednoho, nebo
druhého, anebo dokonce nezvolit nikoho.
Stačilo se jen pořácně učit matematiku na
základní škole. Tolik možností! "Yždyí i v
Americe jde strana do voleb s jedním
kandidátem..."
Pravděpodobně
chce
oba
opovážíivce umlátit argumenty, ale nějak se
mu zasekl náboj v hlavni. Relativné málo
opotřebovaný PŘEDSEDA vousáče ujistí, že se
právě s ŘEDITELEM vrátili ze služebních cest
a byli postaveni před hotovou věc. Proto jim
není problematika CNR známa. Sám ale vidí,
že je to mizerná obhajoba a spíš nah^-.ivá
rebelům.
Situace se vyhrocuje, soudruzi jsou v
koutě.
Kdo
je
zachrání?
Přestovtový
flašinet? To je nápad!
"Demokracie!
Demokracie!"
vykřikne
ŘEDITEL. "Dejde lidu víc demokracie a zvrhne
se to jako v Polsku nebo v Sovětském svaru
v chaos... Podívejte se v Cíne. Co tan ti
studenti vyprovokovali. Položme si otázku,
proč zrovna v tuto dobu? No protože j a
zkouškové období! Já to znám! Já js^i taky
studoval..."
Dívám se po modré bunde a vidím, že ru : ie
a oči se mu podlévají krví. Jeho ruka lstí
nahoru... ŘEDITEL ho vsak nepustí ke
sic*m
"My musíme lidi demokracii teprve učit!^
Védyt oni ani neumí volit! Oni jdou a hodí
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ten lístek do urny a ani «i h» neprohlídnoy,
natož aby škrtali.
Skončil? Ano.
Muž v modrém syčí jako papiňák. Vstává a v
icrátkých interv^Llecb-vypouití svůj přetlak:
"Pane ŘEDITELI... Demokracie buuto je,
anebo není! To je vláda lidu, a ne nejaké
vaše korení, které budete pomalu přidávat...
To, co se deje v Sovětském svazu, to je
škola demokracie... tam se to učí národ,
který ji nikdy nepoznal... Vy jste členem
strany, jak sám uvádíte, od tŕiapadesátého.
V tu dobu vaše strana popravami a kriminálem
lidi demokratickému myšlení odnaučovala! Vy
je nyní chcete demokracii učit?! Vy?!..,"
Nepříčetný pohled "výtržníka'' sklouzl do
zkopmélého sálu.

o d p o r o v a t ,

z l u

Sobotní příloha RP ze dne 24.6. 1989
otiskla soudničku s názvem Chléb de luxe,
podepsanou
JUDr.
Natašou
Císařovou.
Soudnička pojednává o případu důchodkyně,
která jezdila třikrát týdně do malé obce
poblíž okresního města, třikrát tam vystála
frontu (chléb byl zřejmé v prodeji jen v
omezeném množství) a stejným autobusem se
vracívala do města (cit.) "... obtěžkána
taškami s asi 20 kusy voňavé pochoutky". Ve
městě rozprodávala bochník chleba, jehož
cena byla 6,80 Kčs, za 10,- Kčs, čímž se
dopouštěla spekulace a trestné činnosti.
Vyšetřováním bylo zjištěno, že za dva roky
z ískala protizákonnou spekulací asi 14.000,Kčs. V článku se připouští, že z hlediska
zákazníků
byla
přičinlivost
babičky
důchodkyně výhodná, odhlédne-li se od ztráty
času, kterou by museli vynaložit na cestu a
stání ve frontě, cena jízdného tam a zpět
činí 4,- Kčs a bochník chleba by je tak
přišel na 10,80 Kčs. Ledaže by takový
zákazník vzal nejaké bochníky pro své
přátele a známé, čímž by se ovšem dopouštěl
spekulace. Tedy 20 kusů spekulace je, ale
kolik ještě není. Logicky by mělo být
stíháno i zakoupení jen druhého chleba.
Tato fakta se promítla i do průběhu
vyšetřování. Svědci vypovídali neochotně,
přiznávali
nižší
množství
zakoupeného
chleba, někteří odmítali vypovídat vůbec a dokonce osočovali vyšetřovatele. Nicméně
socialistické
zákonnosti
bylo
učiněno
zadost. Babička byla postavena př«d soud a
odsouzena k odnětí svobody na 10 měsíců s
podmíněným odkladem na dva roky a k

"Celou dobu si tady všichni stěžujete, co
nefunguje a co je ve špatném stavu. Raději
vyjmenujte resorty, kde to funguje! Za
čtyřicet let vaší vlády ani jeden!... Vy
nemůžete mít protikandidáta, protože by vás
nikdo nezvolil. Dopadli byste jako v Polsku!
A pokud nevíte, jak tam komunisti dopadli,
tak já už ano."
Poté se k vedl a sel. Zřejmě podobné
pocity měl i vousáč a šest dalších,
podstatně starších mužů, A já. Odešli jsme.
Bylo či nebylo?...
Jisté je, že v okresním stranickém tisku
nebyla o této předvolební schůzi ani čárka.
Arnošt Kohut (červen 1989)

j e

liravni

p o v i n n o s t

peněžitému trestu 8.0i (J,- Kčs.
Autorce,
jejíž
právní
cítění
bylo
uspokojeno, protože z celého textu nevyznívá
áni tón nesouhlasu, se jeví tento příběh jen
jako "poněkud groteskní". Jde však o omyl,
JUDr. Natašo Císařová, pokud je to vůbec
vaše pravé jméno, které byste tímto nutně
vystavovala opovržení třeba svých dětí.
Vidíte souvislosti křivě, protože zde nejde
pouze o poněkud groteskní příběh, ale,
domyšleno,
o
typický
případ
praxe
socialistické
spravedlnosti
a
socialistického
chápání
práva v naší
současnosti. Meritum věci je v okolnosti,
že socialistická velkopekárna chrlí na trh
chleba mizerné kvality, jista si svým
monopolem a nepostižitelností, a v naprostém
pohrdání spotřebitelem mu dodává zmetky,
protože ten se většinou nemůže obrátit jinam
a je nucen koupit jediný druh nabízeného
zboží.
Setkal
jsem
se
jednou
náhodou
s
odborníkem z velkopekárny a položil mu
otázku, jak je možné, že v Praze se prodává
chléb nejhorší jakosti v republice vůbec.
Především mě opravil, že jsou velkovýroba
chleba a pečiva a žádná pekárna. To byla
oprávněná připomínka, protože v socialismu
se nic nepěstuje, nic nechová a o nic
nepečuje, ale vše vyrábí, a to jak prasata,
tak vejce i šrouby, a pokud se týče ideálu
člověka takovéhoto systému, je jenom jeho
výroba a transformace v žádoucí produkt
poněkud jinak nazývána. Věci jsou naprosto
pochopitelné, pokračoval ten bodrý muž,
samozřejmě bychom hravě dokázali udělat
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chleba, který by ďo druhého dne neztvrdl,
ne'zkysl..a.nebyl nepoživatelný, podobné jako
j-itide, ale kdo by nám tady druhý den kupoval
čerstvý, kdyby nemusel vyhodit ten z
předešlého dne? Podnik má plán nákupu
surovin, plán výroby a plán prodeje výrobku;
teprve když jsou splněny všechny ukazatele,
berou se prémie. To je rozhodující, nikoho
nezajímají
plné
popelnice
odpadu
a
spotřebitel muže jít k čertu, nemá šanci,
protože tady vládne takový systém,
A tak, paní JUDr. Císařová, kdo tedy má být
pohnán před soud? A co si pomyslet o soudu
(prý nezávislém!), který vysloví absurdní
rozsudek, jímž chrání v podstatě zlo a
trestá nevinné? Jakou může mít společenskou
prestiž justice, odsuzující za přivlečení
chleba "de luxe", za položení květin, za
zveřejnění kritiky? Ze všech stran se
ozývají nářky nad mládeží, ale jak dalece
nejsou pokrytecké? Poněvadž muže se někdo
divit její frustraci, když jednoho dne
objeví pečlivě skrývané rodinné tajemství,
že její otcové jsou vyšetřovatelé chlebových
babiček nebo StB, prokurátoři a předsedové
senátu?
Pociťuji ke chlebu hlubší vazbu než jen
jako k pouhé potravině.
Během
téměř
jedenáctiletého věznění v koncentračních
táborech a kriminálech, v nejhorších dobách
gottwaldovsko-stalinské
éry,
kdy
se
převychovatelé netajili záměrem konečné
fyzické likvidace véziíu jakožto nepřátelské
třídy,
náležel
hlad
k
nejkrutějším
prostředkům pro dosažení projektovaného
cíle. Denní příděl obnášel 18 dkg na osobu,
a protože tvořil podstatný podíl lágrové
stravy, znamenala možnost a schopnost
opatření chleba na černo mimo táborový
provoz úměrné zvýšení naděje na přežití. V
těchto poměrech vzniklo úsloví "Když je
chleba - není hlad", pro lidi venku
nepochopitelné.
Uvád iro v te souvislosti jednu příhodu. Na
šachtu a ze šichty se pochodovalo v sevřeném
útvaru ruským pochodem, kdy petice muklů
byly na sebe těsné nalepeny tělo na tělo.
Celý takto spresovaný balík byl omotán
ocelovým lanem, uzamčeným visacím zámkem.
Jednoho mrazivého dne po přepočtení a povelu
dorazit pětice vystoupil z řady vézeň a
zvučným hlasem prohlásil veliteli eskorty,
že používaný způsob je nelidský, odporuje
všem mezinárodním humanistickým konvencím a
nebyl
praktikován
ani
v
nacistických
koncentračních táborech. Byl to mladý,
hubený» hlade» a «u-aae«
třesoucí chlapec%
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obávaliľjs«e se, že.za svou odvahu zaplatí
korekcí, což za stávajících podmínek hrozilo
nejkrajnějším
rizikem.
Použití
lana
nezabránil, ale korekcí potrestán nebyl.
Často podepisuji
různá provolání a
petice. Signuj i protesty proti zatčení a
věznění lidí, které ani osobně neznám.
Souhlasím s požadavky za jejich propuštění
jen z toho titulu, že jsem ze své vlastní
zkušenosti přesvědčen o nemravnosti věznění
odpůrců z politických důvodů. Podepisuji a
kladu si otázky, zda má praktický smysl
adresovat takové listy kamsi, kde nejsou ani
čteny, oslovovat činitele, kteří jsou mi
nesympatičtí natolik, že bych se s nimi ve
své vlastní záležitosti ošklivil zaplétat.
Celý problém je však vztažen k základní
otázce odporovat či neodporovat zlu a týká
se pocitu osobní libosti toliko okrajově.
Nový
zákón
stanoví
milovati
svého
bližního jako sebe sama. A milovati i
nepřítele, protože i on je bližní. Další
příkaz evangelií, patrně nejsložitéjší, je
formulován v tomto smyslu: A udeřil-li by
tebe kdo v líce, nasad mu i druhého, a tomu,
kterýž tobě odjímá pláš£, také i sukně
nebraň!
Slepé následování těchto příkazů znamená
nejen podrobit se násilí, ale navíc mu ještě
dobrovolně vyjít vstříc. Násilí je zlo a zlo
není provozovatelné bez uplatnění násilí. Je
známo, že otázka odporu vůči násilí se stala
předmětem sporu mezi L.N. Tolstým a T.G.
Masarykem. Masaryk byl rozhodným stoupencem
nezbytnosti odporu proti násilí jakožto
mravní povinnosti obrany svobody, jeho
postoj plné potvrdila historie a je nutné s
ním souhlasit i dnes, a snad ještě důrazněji
právě dnes.
Hladový sní o chlebu a žíznivý o nápoji.
Pro otroka nebo človéka na jiný způsob
nesvobodného se jeví nejvyšší hodnotou
života svoboda. A t už jde o svobocu
fyzickou,
existenční
či
ve
smyslu
filosofickém, otázka negace svobody prcbihá
souběžně v přímé vazbě na problematiku
násilí, to jest zla.
Teorie
o neodporování
zlu může v
podmínkách naší, to znamená evropské bílé
civilizace, obstát pouze jako abstraktní
nauka. V praxi, v totalitních systémech,
které
se
násilím
chopily
moci,
je
provozování
zla
předpokladem
udržení
nadvlády a nikoho nemůže nechat trvale stát
stranou. Takový systém považuje i ty, kteří
zlu neodporují, za potenciální ohrožovatele
svých principů a aájj&ů, a neklAdou-li odpor,
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doboxuje je dfíve či pozáěji ck> t*k©¥é
situace, aby zlo páchali svým jménem
navzdory individuálnímu c myl u o vlastní
ne c n.-;; až o vano s t i nebo dokonce o napomáhání
nějakému vyššímu dobru. Leninova teze o
užitečných idiotech je jenom precizním
ohodnocením podobného stanoviska.
Naopak pasivní postoj usnadňuje násilí
práci; považuje ho za slabost a dovede
skvěle využít nabízenou šanci, Násilí a zlo
jsou v podstatě zákerné a zbabelé, rcľ.r.mí
jedině mohutnosti síly odporu. V to.:: to
vztahu a souboji platí sn.nd nejvýstižněji
hcJiácké úsloví: Když tam nebudě - lir na ně,
když tam budě - cóvnem. A tak záleží na tom
byt tam a být připraven. Navíc je třeba
vystříhat se nebezpečí, aby násilí a zlo
v&anipulovalo člověka do dubiózni situace,
kdy ztrácí jistotu o tom, zda dodržel
hranici slušnosti a čistého svědomí nebo zda
ji
překročil.
Ovšem
už
sama
taková
pochybnost
nasvědčuje,
že
ta hranice
prekročená být mohla. V té souvislosti ještě
jeden poukaz na biblický text, v tomto
pr .i pčiu e naprosto jasny: Vaše řeč budiž ano
ano, ne ne.
Odporovat zlu je mravní povinnost. Dokonce
se jeví přijatelnější ono starozákonné oko
za oko, zub za zub, než nechat si bez odporu
vyrazit oči bezuzdnou zlomocí. Násilí je
možné v našem světě zastavit jedině tím,
když si uvědomí, že nemůže páchat zločiny
beztrestně, naopak je nutné vnutit mu
výhled, že jedncu, dříve či později, mu bude
předložen
účet,
který
bude
donuceno
vyrovnat. To nemá nic společného s pomstou,
to je jen věc spravedlnosti.
Je nepřijatelné souhlasit se systémem,
který odsuzuje babičku, zatímco by na lavici

obžalovaných patřil oji ság* A také ředitel
velkopodniku vyrábějícího zmetky, ktrrému se
*všem v současných poměrech nen.ône nic
přihodit, v takových funkcích echou týt
jedině oddaní stoupenci režimu, jer n rJr-ivá
jádra a vykonavatelé jeho linie, zantitčni
spolkem podobných bratříků. Jejich činncct
je koncedována, chválena a od^éncvána.
Vyskytuje se jediná výjimka, kdy zpupnost
nějakého takového mrňavého stalina přonáhne
zavedené meze a on svým počínáním onrrruje
nebo denuncuje výše postavené členy. Kcyby
byl býval dodržoval normy a uzance ccci, nic
by se mu namohlo stát. Takto je však
nemilosrdně hozen pře» palubu a začten,
protože: Děržiaord*, kradeš nad svou šarži 1
A tak je nezbytné odporovat nejen
Děržimordůffl, ale i těm hejtmanům, kteří jim
jejich šarže propůjčili. Nenastavovat jim
pasivně druhé líce a nevzdávat se bez boje
ani pláště, natož suknice. Výraz protestu,
třebaže feez okamžitého praktického účinu,
zdánlivé marný a zbytečný, podržuje vždy
hodnotu mravního čsmi. Je osvobozující, kayž
někdo vystoupí z formace a vmete tyranovi do
tváře, že je zlosyn. To, co vyvrací
nihilismus neodporování zlu s odůvodněním,
že nemá smysl cokoliv dělat, protože
zbytečná rezistence by přinesla j.nom
zhoršení poměrů, ne-li nedozírné rásle, rý,je skutečnost, že se vždy průběžně n&^iott.
stateční jedincí. Musí počítat s následky.,
že svou odvahu zaplatí, ale překonají
pochopitelný strach a vystoupí z řaey. A
údobí, kdy počet těchto ryzích činů nuáů a
žen roste, úměrné zvyšuje naši naději do
příštích zítřků.
Karel Pecka (červen 1989)

S T R O H O V K A
0 problému vedení zv. Studního dopravního
okruhu Základního komunikačního systému
jižní částí Stromovky toho bylo napsáno již
dost.
NeiTiá smysl se příliš žfaobírat spoustou
technických údajů. Z t,éch nejáůležitějších
je třeba uvést aspoň tyto: úsek Středního
dopravního okruhu (dále SDO) ŠpejcharArgentinská měří asi 3 km, cena jeho
výstavby je 2.274 milionů Kčs. Z této délky
celkem 1.780 m povede tolik diskutovaným
tunelem - ten mají tvořit dva tubusy, každý
o 3 jízdních pruzích. Podle nejnovéjších
údajů mají stavební práce začít v roce 1991

{přípravné práce již v roce 1990)* Sfcavfca
by měla být ukončena v roce 1996. Celý úsek
má
na
jedno«
konci
navazovat
na
mimoúrovňovou křižovatku Špejchar, na druhém
konci má navázat na most Barikádníků.
Proti těmto piánům se ozývají stále
častější
a
hlasitější
hlasy
široké
veřejnosti.
Co vede oficiální místa k prosazování
stavby? Po verbální stránce brilantne
zdůvodněná
potřeba
vytvořit
vyváženou
dopravní soustavu velkoměsta, v které by se
organicky
doplňovala
městská
hromadná
doprava
44ále
MHD)
s
individuální
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automobilovou dopravou (IAD). Zdůvodnění
výstavby SDO - resp. tunelu Stromovkou - jde
tak daleko, že ji označuje za "ekologickou
stavbu". Ale zde již nejde jen o matení
pojmů, to je prosté lež!
Pri výstavbě a provozu tunelu dojde mimo
jiné k následujícím škodám na životním
prostredí: likvidace asi 1.000 stromů {čili
1/3 ochranného pláště Stromovky), zhoršení
kvality ovzduší v parku, likvidace z
ekologického hlediska vysoce perspektivní
tzv. buštěhradské dráhy (která měla být v
budoucnu využita pro elektrickou kyvadlovou
železniční přepravu Praha-Kladno), narušení
vodních poměrů v okolí stavební jámy, po
dobu výstavby neúměrné zvýšení prašnosti a
hlučnosti v okolí stavby a ohrožení či přímo
likvidace řady biologických druhů.
Zastánci stavby tunelu často upozorňují na
velice špatný stav zeleně v celém parku. To
je pravda. Stromovka je nesmírně zanedbaná.
Stromy trpí zvýšenou hladinou podzemní vody
(která často dosahuje až k povrchu země).
Tc o se týká především spodní části parku.
PoU e výzkumu Sadů, lesů a zahradnictví
Praha v posledních letech dochází k úhynu
asi 2 Í j stromů ročně. Tento stav však nesmí
být důvodem k nešetrnému zásahu do parku.
Právě naopak!
Je nutné obnovit původní hydrologický
režim. V dobách, kdy mu byla věnována
patřičná péče, zde byla soustava průtočných
rybníčků. Dnes jsou vodní toky zaneseny,
samotný park je v době větších dešťů bohatě
dotován srážkovou vodou z okolí a také
Trojský jez napomohl k» zvýšení hladiny
spodní vody. To vše dohromady způsobilo, že
stromy hnijí zevnitř. Je nutné nejen
rekonstruovat Rudolfovu štolu {což se již
děje), ale i drénovat stávající vodoteče a
provést (byt i nákladný
hydrogeologický
průzkum a podle jeho výsledků určit další
postup.
K vybudování zahrady s kapacitou 1.000
stromů
pro
předpéstování
stromů
k
rekultivaci (ozelenění) tělesa tunelu mělo
dojít uz dávno, a ne až nyní se zdůvodněním
"vyvolané" investice. Proč nebyly peníze na
péci o Stromovku dříve?
Vliv zeleně v centru města na mikroklima
je nesporný. V době, kdy městská zeleň
rychle odumírá, povedeme Stromovkou průsek,
Široký minimálně 35 metrů? Proti nebezpečí,
Jež parku hrozí, pozvedli svůj hlas lékaři,
Zeleň uvnitř velkoměsta má totiž brzdící
vliv na civilizační nemoci.
Proč máme podstoupit všechna tato rizika?
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Podle projektantů proto, že
kapacitních
rychlostních komunikacích je nižší spotřeba
pohonných hmot a nižší nehodovost než na
klasických silnicích. Ve vzájemném střetu
zde vystupují dvě pojetí dopravy ve r.ěstě,
respektive preference bud hromadné, nebo
individuální dopravy. Výstavba SDO je jasnou
preferencí IAD. Vždyť z projektů jasně
vyplývá, že se na těchto nových komunikacích
vůbec nepočítá se zastávkami MHD ani se
stanovišti taxislužby.
V dnešní době je však jiný náhled na
ekologii velkoměsta nežli v roce 1974, kdy
projekt vznikal. Celosvětový trend považuje
IAD v centru velkoměst za přítěž. Proto je
vjezd (či průjezd) osobních automobilů
různými způsoby ztěžován. My však v Praze
máme pronikání osobních automobilů do centry
ulehčit!!!
Velkým problémem zůstává kvalita nových
vozů čs. výroby. Např. produkce oxidů dusíku
je u škody Favorit vyšší než u starších vozů
řady Skoda 105-130. Ale i jinak jsme špatné
technicky vybaveni - u nás neexistuje
sledování kouřivosti u těžkých nákladních
automobilů, které by měly mít nadále
"zelenou"
pro průjezd
centrem
»ěsta.
Zastánci stavby argumentují též politicky;
*Je možné v ¿obě demokratizace provést
nedemokratické rozhodnutí o zákazu vjezdu
osobních automobilů do centra Prahy? Lidi
prostě chtějí jezdit auty a *y jim to musíme
umožnit!"
Jenžeí co vlastne dneô chápeme pod pojme»
vysoká životní úroveň? Nedávejme rovnítko
mezi životní úroveň a prostou »ateriálnf
spotřebu! Ve světě dnes začíná odklon oé
této roviny chápání. Tlak ekologického
myšlení se začíná prosazovat.
Realizací
plánů
výstavby
Základního
komunikačního systému a zviášťě jeho SDO
nesporné
získáme
evropské
prvenství:
největší křižovatku dálničních tahů uvnitř
hlavního města.
Není pravda, že neexistuji jiné varianty
řešení dopravních problémů Prahy. Existují,
ale nikdy se jimi nikdo nezaobíral do té
hloubky, jako variantou vedení SDO přes
Stromovku. Toto jediné řešení je dnem
vehementně prosazováno.
Zatím
nebyla
rozpracována
možnost
přednostní výstavby komunikace v tzv.
odsunuté poloze od středu města v prostoru
Přední Kopanina-Dolní
Chabry.
Financmi
náročnost výstavby dosahuje pouze 2/3
ikákladů na stavbu přes Stromovku. Ale na
vytvoření variantních řešení nejsou peníze.
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A dnes prý ani čas. Hlavní je prý zač i t ftéco
dělat.
Co je vsak ve skutečnosti třeba: provést
kompletní
ekologickou expertizu celého
projektu Základního komunikačního systému.
V naší zemi existují instituce, schopné tuto
expertní činnost zajistit. ČSAV (respektive
její ústavy) čekají na objednávku investora!
Po vybudování trasy Přední Kopánina-Dolní
Chabry by bylo třeba přehodil'-tit. kapacitu
komunikace Špejchar-Argentinská. V té dobé
bude možné, že díky technologickému pokroku
se stavba tunelu skromnějších rozměru bude
moci realizovat ražením v hloubce, nikoli
zářezem z povrchu.
Dále je potřebné komplexně řešit otázku
MHD. Její kvalitu pociťují dnes a denně
statisíce obyvatel Prahy.
Častým
argumentem
zastánci
stavby
Stromovkou je: "my; víme, máme spočítáno,
kdežto vy - ochranáři - se pouze domníváte,
odhadujete". Ale dřívější zkušenosti (v
potaz beru jen ty z Prahy? hovoří jasně.
Vzpomínám si na vzrušeně debaty okolo
výstavby
televizního
vysílače
Žižkov.
Odpovědi oficiálních míst zněly přesvědčivě:
vše je v pořádku, bude ue stavět. A o
několik desítek měsíců později se v Mladé
frontě (z 23.2. 1989} o vysílači dočítá»;
"...Jeho výstavba je sice or.yl, ale věž je
již před dokončením, rozebrat ji by byla
větší škoda, než ji dokončit*"
Můžeme tedy věřit "přesným výpočtu»1*
projektantů v případě SDC? Po realizaci
"provizoria
do roku
l&bo"
- totiž
severojižní magistrály? To ted máme začít
budovat magistrálu východozápadní, vedenou
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.také středem města?
Staré ruské přísloví říká: Lidu moudrost
neupřeš! A proti st.avbě tunelu se zdvihla
vskutku vlna všelidového odporu. Nejen
mladí, kolikátou středu již manifestující
svůj odpor proti ničení parku, ale i
občanské výbory z dotčené oblasti Prahy,
renomované
instituce ČSAV, společenské
organizace (CSOP, SSM), fundovaní odborníci
- architekti, urbaniste, lékaři - ti všichni
říkají NE! Svá tvrzení dokládají ne dohady,
ale pracně získanými argumenty, příklady ze
zahraničí a širším, komplexním přístupem k
problému.
Uvědomují si odborníci - zastánci stavby
Stromovkou, kdo a jakými metodami pomáhá
prosadit jejich vskutku hrůzný záměr?
Očastníkům
pokojných
manifestací
ve
Stromovce
hrozí
za účast
na těchto
shromážděních pokuta až 20.000 Kčs nebo
trest odnětí svobody až na 6 měsíců, již
hotové pořady o Stromovce nesmí být vysílány
v československé televizi. "Konference s
účastí veřejnosti" se koná v luxusním
pražském hotelu v pracovní den od ranních
hodin. Snaha vyloučit či aspoň zmanipulovat
veřejnost
ve věci
spolurozhodování o
projektu je zřejmá.
Pí o radové občany proto zůstávají jako
možrosti z c sáhnout do vývoje věci podpisové
akce, schůze občanských výborů, interpelace
poslanců všech stupňů, dopisy redakcím,
státním orgánům a institucím. Ekologické
uvědomění se neustále zvyšuje. Vytrvejme ve
své» úsilí!
červenec 1989

eOKlÍREtH V u B p C A. Č E S K E M
< I A I C C Ú ZAMYŠLEN £ >

M.V.K.

JAZYCE

ZVtASTE

Paní učitelka Ludmila Cechová nemohla snad
přebohaté vybavila do nepohody; Nadělila nájt
mít češtější jméno. Vstoupila do našich
svou
laskavou
přísnost,
spravedlivou
životů v dobé, kdy úpadek veškerých
moudrost a neochvějné znalosti mateř$k< ho
duchovních a hmotných hodnot měl u nás svůj
jazyka.
vítězný nástup za sebou; v jednapadesátém
Český jazyk, česká kultura, české dějiny
roce. Ctili jsme ji, trochu jsme se jí báli,
byly její vášeň a smysl žití. Přinášela do
naprosto
jsme
důvěřovali
v
její
školy výtvarné vyvedená mluvnická pravidla,
spravedlivost a vševědoucnost. Kdyby bývala
která si musíme zapsat za uši, a namísto
byl a opravdu vševědoucí a tušila, kam až
jásajícího proletariátu, kynoucích vůdců,
dospěje vláda lidu a jak klesne váha její
yeselýchfentníkůa naškrobených dojiček ji»i
mateřštiny, byla by si možná zahalila
zdobila nástěnku. Tu pracovní. Vzadu visela
pomyslnou tógou tvář a odešla na věčnost
samozřejmě parádní deska, na kterou «byli
mnohem dřív, než jí bylo souzeno. Nejspíš
přišpendlováni božští vůdcové, rozmáchnutí
tušila nastávající čas lůzy, a tak nás hutníci, dojičky a holubice. My jsme sedeii
"holátka", jak nám láskyplně říkala, aspoň
zády k té kráse, zato jsme měli pěkné na

spoľt

očích, se kterým pádem se pojí K30KS a s
kterým MIMO, která jsou pomocná slovesa a
jaké
jsou
záludnosti
doplňku.
Ta
schizofrenní výzdoba třídy názorně dokládala
konec "starého" a počátky "nového" - staré
byla svědomitá, láskyplná a soustředěná
kantořina. My jsme byly děti nové duby a
některým z nás to zůstalo.
Když jsem já, militantní pionýrka, napsala
do slohové práce o 1. máji, že alejemi
rozkvetlých jabloní kráčeli mladí krásní
lidé, ztuhla jsem napřed obdivem nad vlastní
výmluvností a teprve postupně, zlehoučka ¿»i
docházelo, že ze mne ta slova vypadla
podezřele hladce a že je to vlastně
odposlouchaná, duchaprázdná fráze. Ze je na
nich něco nepoctivého. Paní učitelka mi to
červeně nepodtrhla. Jednak jsme pojem fráze
ještě neprobírali, jednak doba nepřála
tepání frází. Neřekla ani slovo nikomu z
«ás, kdo jsme
ze sebe dělali
malé
komunistíky. Jenom nás důstojně, laskavě,
důsledně vedla k vědění a poctivosti. Ta
setba
byla
hojná
a
dobrá.
Zůstal
přinejmenším vztah k mateřštině, kterým nic
neotřese.
Rozklad duchovního i materiálního života
nabral • za posledních
dvacet
let na
obrátkách. Z pohledu Martana by bylo
zajímavé, z pohledu našeho je tristní
sledovat, jak postupně zasahoval všechno. I
naši řeč. Poměr lidí k ní. Schopnost ji
používat. Dala by se o tom napsat solidní
disertace. Úpadek jazyka není tak nápadný
jako ničení přírody, mlácení a zavírání
politických
odpůrců
moci,
zbídačování
ekonomiky. Slovní marast. Fráze. Chudoba
slovní zásoby běžného člověka. Omezený
přísun pokladů naší literatury i dokonale
přeložené literatury cizí. Okaté používání
obecné češtiny v inscenacích předvádějících
"zemitej život, tak jak se vopravdu v tom
našem socialismu žije". Učitelé především
jako prodloužená ruka politického vedení;
výchovy mladé
ř jako garanti "komunistické
generace". Všechny děti k počítačům! Jazykem
BASIC
se naučíte
komunikovat
rychle,
vědeckotechnicky
a
bez
diakritických
znamének!
Kolikrát se našinec vysmál nekultúrnosti
vyjadřování v proje rech a proslovech toho a
onoho. Dalo by se možná
statisticky
vysledovat, že čím výše postavený řečník,
tím přezíravější nezájem o vlastni mluvní
projev. Občas sami zjišťujeme, že leccos ze
slovních
průjmů
suplujících
věcnost
opakujeme a připadá nám to normální. Ze
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koneckonců podstatné je předat smysl. Totéž
se týká gramatiky. Kde se píše čárka, kde
ne - kdo to má krucinál vědět? Věak si
rozumíme, dyť sme Češi. Hychykyrydytyny eště
zvládnu, tak co? I lidé, kteří se brání
zprůměrňorvání,
jejichž
duchovní
svět
rozhodně není planý, odhalí zíxasté svou
jazykovou nedovzdélanost, jakmile napíší
text. Ani oni si možná neuvědomují, že
přezíráním jazykové kultury začíná či
pokračuje přezírání kultury člověka v její
celistvosti, které je příznačným rysem
čtyřicetileté současnosti této země. Ze
nestačí být lepší než mocný nevzdělanec, ze
je nutno chtít být dobrý absolutné.
To je ta bída, málokoho to pálí. Občas
nějaký ten skromňoučký pořad pro zvídavé v
rozhlase a televizi, nějaký ten jazykový
sloupek v novinách. Jako by bylo všechno
celkem v pořádku, jen je třeba lidem maličko
pomoci vyznat se v záludnostech současné
mluvy, najmě úřední a oficiální. Není to v
pořádku. Je to velmi v nepořádku. Od
sedmapadesátého
roku, kdy
vyšla nová
pravopisná pravidla, se objevují polovičaté
změny každou chvíli a nikdo si jich moc
nevšímá. Jazykové instituce ztratily jaksi
na vážnosti. Pravda, existují. I když tise
doživořil snad poslední poloilegální spolek
vědců a nadšenců, Kruh přátel českého
|ažyka.
Aby bylo jasno, nejde mi o celkové
zhrubnutí našich hovorů ani o to, abychom
se
vyjadřovali
jazykem
Vrchlického.
Koneckonců, z historie je žnámo, že česká
řeč se udržela hlavně díky obyčejnému lidu.
Její zušlechtění a rozvinutí pak bylo dílem
nadšených,
usilovných
jazykovědců.
A
literátů. A divadelníků. Obyčejný člověk
svou mateřštinu neničí. Ten ji obdaruje
životadárnou
štávou,
když
je
shora
devastována, nucena přijímat násilnosti jako
důsledek nenormálních poměrů. Jak tomu bylo
třeba za Habsburků, že.
Mělo by jít o to, aby každý člověk dostal
šanci získat ve škole to nej lepší všeobecné
vzdělání. Aby učitelé mohli být beze zbytku
učiteli. Aby mi vadilo, když si nevím rady
s pravopisem a nepovažovala jsem to za
prkotinu, která nestojí za řeč. Aby se jazyk
zase stal prostředkem dorozumění, nikoli
nástrojem rituálního vyjadřování polopravd
a zdeůředního blábolení. Mělo by jít o to,
aby mohli povstat noví a aby s patřičnou
slávou byli šířeni staří mistři jazyka,
kteří mezi námi jsou, ba ano - pod jejich
perem se český
proměňuje v královský
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klenot~nev í daných krás.
Ješté o mnoho jiného by mělo jít. Tvrdím,
protože jsem optimistka, že to všechno bude.
Až i na naší ulici nastane úcta k pravým

růžové
( r o z h o v t

ľ

s

lidským hodnotám.
Ale čeká nás fůra práce, paní učitelko.
Jana Váchová

brýle

mámení

M .J a ainakyrp )

Miroslav Jasinski (nar. 12. listopadu 1060), spisovatel, publicista a překladatel.
Vystudoval polonistiku a historii umení, člen Polsko-československé solidarity. Opoziční
aktivista od roku 1978. Cien odborového svazu "Solidarita'" a Nezávislého svazu studentů
(NZS). V roce 1987 patril k zakladatelům Oblastní výkonné komise NSZZ "So '.:'• darita*, ze které
vystoupil v září 1988. V současné dobé člen politického seskupení Dor;.o".matické centrum.
Redaktor literárního časopisu Komtur
a Biuletynu
informacyjnrijo
(ŕ sopis Pl.-čs.
solidarity). Žije ve Wroclavi.
- Mirku, výsledky posledních voleb v Polsku
byly pro vládní koalici zdrcující. Naprostá
většina voličů hlasovala pro kandidáty
"Solidarity", Z voleb se stal svého druhu
plebiscit, ve kterém společnost hromadné
odmítla komuni sinus. Zda se však, že
kontumační porážka režimu zaskočila nejen
PSDS, ale přinejmenším i část opozice. Čím
to?
MJ: Ano, zaskočeni jsou všichni, dokonce i
ti nejvétší
optimisté.
Především tou
spoustou lidí, kteří k volbám vůbec nešli.
Bez ohledu na výzvy obou táborů - jak vlády,
tak "Solidarity" - se nedostavilo 38% voličů
» několik milionů lidí. Ilustruje to jak
únavu a nedůvěru velké části společnosti,
tak i nárůst radikálních nálad. Alarmující
je, že mládež volby ignorovala téměř
všeobecně.
Druhé,
co šokovalo,
byla
jednomyslná protikomunistická fronta těch
adlřylých šedesáti dvou procent. Když si
. vezmeš, kdo všechno je dnes na komunistech
závislý - třeba armáda, policie, úředníci,
důchodci, celý stranický aparát - čekal bys,
že budou mít přece jen větší podporu. A zdá
me, ze dokonce tyhle skupiny hlasovaly proti
nim. Což je dost podivný.
Pro Walesu a jeho kompromisní linii je ten
výsledek
naprostá
katastrofa,
protože
ohrožuje dohody sjednané u kulatého stolu.
Komunisti totiž počítali s tím, že si svou
liberalizující politikou získají kredit nebo
že se aspoií zmírní nechuť, kterou k nim lidi
cítí. ive kulatému stolu nešli spáchat
Sebevraždu, naopak. Ted se cítí ohroženi a
js to znát. Začínají se kroutit, mění
postoje, uhýbají. Nejlíp je to vidět na
přístv^u k příštím volbám... V euforii u
kulatého stolu se prohlašovalo, že kvóta 35%

pro mandáty opozice je jen přechodné
opatření pro tuto chvíli, že příští volby
budou už naprosto svobocné. Ted ale "komuna"
brzdí: "Moment! 0 nějakých příštích volbách
se vůbec nemluvilo, to je otevřená otázka.
Možná budou svobodné a možní taky ne, to
ještě uvidíme." Já si myslím, že už se
rozhodli. Žádné svobodné volby nebudou,
protože by v nich dostali maximálně takových
10%. A to je pro ně nepředstavitelné.
- Ta část opozice, která vedla jednání u
kulatého stolu, se nyní snaží svým partnerů»
z vlády pomoct. Na podporu komunistického
"reformního křídla" agituje i sám Walesa, Dá
se pochopit, že se tak děje pro záchran*
uzavřených dohod, nicméně tváří v tvář
rozhodnému NE společnosti hrozí nebezpečí,
že tím představitelé tohoto opozičního
proudu ztratí důvěru. Nebo ne?
MJ: Demokracie je systém, v němž mají
rozhodující hlas lidé, kteří, se o politiku
moc nezajímají, nevyznají se v ní, nechodí
na žádné demonstrace, vydělávají si prostě
na chleba a jednou za čas jdou zvolit své
představitele. Tahle "alčící většina" se v
Polsku postavila za "Solidaritu". Je dobré
si uvědomit, že to celé stálo na důvěře v
jednoho člověka, ve Walesu. Celá volební
kampaň "Solidarity" stála na něm. Volební
plakáty "S" měly pro celou zem jednotný
střih:
každý
kandidát
"S" byl
vyfotografovaný s Lechem. "Lech Walesa
doporučuje tohoto kandidáta,.." Dohromady
261 & j o ) "ortrétů - 161 do Sejmu a, ICO do
Senáte. Ty'..le plakáty visely všude. Proto
se taky du^s mluví o "Walesově družině" či
"Solidaritě poradců". Jsou v ní skoro
víeelnaa známá jména opozičních aktivistů.
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Ptal ses
na nebezpečí ztráty duvéry. To
Äaao&ce^aé—existuje, a hned z několika
důvodů. 0 jednom z nich mluvil sám Walesa,
když na schůzce Občanského výboru (pozn.l)
vysvětloval, proč nebude sám kandidovat.
"Možná se nám nepodaří vyřešit ekonomické
problémy a ódium pak dopadne na vás, na
poslance a senátory. Vy prohrajete a já
zůstanu čistý. Zůstanu v záloze, abych mohl
zachránit Polsko i vás." Druhým důvodem
mohou být příliš velké kompromisy a "pakty"
s režimem. Antikomunismus je u nás všeobecné
rozšířený, a bude-li Walesa podporovat
"komunu" příliš jednoznačně, může dojít k
radikálnímu odmítnutí jeho linie většinou
společnosti. A konečně třetím důvodem Je
pomalu se rozšiřující propast mezi těmi, kao
berou "Solidaritu" především jako odborový
svaz a těmi, kdo se v jejím rámci realizují
především politicky. V mnoha fabrikách dnes
vidíme bud přímo kritiku, nebo aspoň
evidentní distanc od "Solidarity poradců".
V továrnách vznikly nové elity aktivistů,
které
zajímá
hlavně
odborová
práce,
konkrétní věci. A tihle lidé mají dojem, že
politická skupina ve své činnosti pod
praporem "Solidarity" monopolizuje špejlu
věcí a odsunuje odborářskou stránku až kamsi
na okraj. To byl třeba ten známý přirad s
Tygodnikem
Mozo wsze (p o z n. 2). Po
vzniku
Gazety
Wyborczej
přešel do její redakce
celý tým TM a najednou se ukázalo, že oblast
Mazowsze nemá svůj časopis. A to se stalo
bez jakékoli konzultace, dokonce o tom ani
neinformovali krajské vedení regi .'i, kde
sedí právé představitelé továren. Ti pak
samozřejmě celou záležitost br; l jako
normální svinstvo: My jim celé rokv dáváme
peníze, vybavení, a oni se na nás při první
příležitosti vykašlou. Tak jak to teda je?
Tady se dělá politika a na dělníky se
kašle... A tak podobně. Jestli se dál
rozšíří pocit, že lidé ze "Solidarity
poradců" nerespektují ve svých politických
manévrech přání a tužby své abych tak řekl
společenské
základny,
bude
to
velmi
nebezpečné. Lidi to mohou začít bráí : ak, že
se celá hra točí někde nahoře v ka
etech,
a přestane je to zajímat.
- Je tady ještě další věc. "Solidarita" j a.o
odborový svaz má v popisu prá v? olranu
pracujících, "Solidarita" jako poliMcká
síla
si
klade
za cíl
prosadit
m j.
ekonomickou reformu. A ta se určitě dostane
do prudkého střetu «e .zájmy dělníků. Jak z
toho protikladu ven?
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MJ; No právé. Musím říct, že tohle je jeden
z důvodů, proč se příliš neztotožňuju s tou
"ideologií"
kulatého
stolu,
kterou
reprezentuje Walesova skupina. Já prostě
nevím, jak to ti lidi chtějí provést. Podle
mého názoru se jim to skloubení nemůže
podařit. Je přece přirozené, že co se
ekonomických programů týče, jsou odbory
vždycky konzervativní. Dovedeš si představit
odborový svaz, který prosazuje liberální
ekonomickou reformu? Já ne. Pokud něco
takového v Polsku vznikne, bude to skutečný
zázrak nad Wislou. Už druhý v tomto století,
ha ha.

Abychom se dostali z toho bludného kruhu,
potřebujeme fungující politický pluralismus,
a ne nějaký odborářsko-politický hybrid.
MI: 3 í vzniknout silné politické strany a
rkupiny, operující mimo "Solidaritu", která
si ponechá své odborové cíle. Jinak dojde k
tc... :, že političtí vůdcové, vynesení na své
p-a ; v dělnickými revoltami, budou nuceni
s p o.; a ;: r a c o v a t
na
prot idě 1 n i ckých
rozhodnutích.
Třeba
na
likvidaci
nerentabilních
podniků,
za
jejichž
nerentabilnost ale dělníci nemohou. To
vyvolá
nepředstavitelné
napétí.
Asi
nej rozumnější program začíná v tomhle směru
realizovat Zbygniew Romaszewski. Jeho heslo
je: "Reforma ano - ale ne na účet
pracujících".
Založil Fond na ochranu
dělníků v období reformy, který má pracovat
na obdobném principu jako státní projekt
pomoci
úředníkům
z
ministerstev
a
stranického
arátu, kteří v rámci snižování
stavů ztráce : místo. Fond má nezaměstnaným
pomáhat s rekvalifikací, poskytne jím půjčky
k soukromému podnikání a tak dál.
- Z Československa vidíme "kulatý stůl",
volby a vůbec celé oživení společenského
života v Pols1 a dost zjednodušeně. Na tu
dálku se tc jeví jako velké vítězství
opozice, j^ -notně a bezkonfliktně semknuté
kolem Lecha Walesy. Zblízka to všechno asi
bude mnohem složitější. Kdo patří k hlavním
protivníkem "Walesovy linie" a co se jí
hlavně vj .. ítá?
MJ: Poláci, navzdory tomu, co se o nich může
všeobecné s.udit, nejsou až tak iracionální,
aby si neuvědomovali, že v současné chvíli
jde o velké věci. A že v určitých zásadních
hodnotách musíme být jednotní, nebo to celé
prohrajeme. Velká většina lidí z nezávislých
struktur - j* mezi ně imŕŕíat
-m- považuje
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dál za hlavního nepřítele komunisty, a ne
své protivníky z opozice. To je celkem
elegantní rozdělení - na protivníky a
nepřátele.
Protože
komunisti
se
svým
neostal inským systér.em jsou
samozřejmě
nepřátelé, stejně jako my jsme nepřátelé
totality. A máme své politické protivníky,
kteří jsou ale na té samé straně barikády.
V
kulminaěních
situacíca,
jako
byly
například volby, se v .chni sjednotili,
kromě velmi radikálních fundamentalistů.
Mezi nimi jsou tři důležité skupiny.
"Pracovní skupina", v níž pxacují někteří
členové nej vyššího vedení "Solidarity" z let
1980-81, např. Gwiazda, Rulewski
Jurczyk
atd;
"Solidarita
bojující"
ostře
protikomunistická seskupení typu PPS-RD
(Polská socialistická strana-Demokraticka
revoluce). Ti řekli jasně, že s komunisty
žádnou "smlouvu" uzavírat nebudou, že volby
jsou
pouhým
divadlem
na
oklamání
společnosti, pouhou machinací. A bojkotoví] i
je. Oficiálně se k bojkotu připojil i NZb s
tím, že to je stanovisko jeho vedení a že
každý clen má právo se rozhodnout, bud -li
soukromě volit, nebo ne, Dál existuje celá
řada skupin (spojených ve Sdružení polských
demokratů), které se na kulatý stůl a na
dohody u něj sjednané dívají kriticky, berou
ho jako záležitost pouhé taktiky komunistů,
ale uznaly, že vybojovaná šance se musí
maximálně využít. Navrhly referendum na téna
legitimity systému - tedy to, co s»e nakonec
z voleb stalo.
Walesovi se především vytýká, že jeho
skupina svůj program a rozsah revindikací
veřejné neprodiskutovala, a přitom u stolu
vystupovala jménem celé společnosti. I
ekonomický program byl vybrán .rbitrálné.
Všechno to byla záležitost k; binetních
dohovorů. Dál jeho kritici tvrdí, že cena,
která se u kulatého stolu zapl tila za
relegalizaci
'Solidarity", byla příliš
vysoká, že se udělalo zbytečně moc ústupků.
Fakt je, že se toho v podstatě moc
nedohodlo, i když to na první pohled vypadá
grandiózně. Nebyly zaregistrovány některé
důležité organizace, třeba zmíněný NZS nebo
Nezávislí harceři. Zcela stranou zůstala
otázka nezávislosti
soudů, ekologie...
Dohody jsou v mnoha případech mlhavé, pro
vládu
z nich nevyplývá povinnost je
konkrétně plnit. Chybí termíny, chybí jasné
f rmulace, jsou jen takové všeobecné sliby
a výhledy.
Walesa říká, že jeho kritici nemají program,
zatímco "Solidarita" ho prý má. No dobře,
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ale je to projram v podstatě vynucený. Byl
vyrobený za ; schodu, během jednání u
kulatého stolu, kam komunisti v rozporu s
předchozí úmluvou přinesli celý balík
probléir * a žádali opozici, aby se podílela
na její cli ř e ú e" í.
Ostré ataky nu Walesu mají dnes dvojí
vyznám. Jednak drží na uzdě jeho ochotu ke
kompromisům a jednak nutí komunisty, aby
Lecha s úlevou brali jako relativně ješté
přijatelného
politického
protihráče.
Rakowski může opozici strašit partajním
"betonem"
a
Walesa
vládu
opozičními
"radikály".
- Nedemokratické tendence, viditelné už v
zákulisních přípravách na kulatý stůl,
poznamenaly i volební kampaň ''Solidarity *.
Tak to aspoň vyplývá z četných relací v
polském nezávislém tisku.
MJ: Ano. Co se týče voleb, při, la
"Solidarita" takový zvláštní model. Vych. zel
z
nejistoty,
jaké
jsou
vlastně
ve
společnosti nálady, jak se za těch osm let
od převratu změnila. Walesova skupina
zakončila kulatý stůl s pocitem, že něco
podstatného s komunisty dojednala, ale venku
na ulici ji místo pochval čekala vlna ostré
kritiky. A oni dostali strach, že lidi ještě
"nedozráli", že nejsou na výši situace a že
tam někde na provincii zvolí bůhvíjaké
neodpovědné kandidáty, kteří tu pracně
dohodnutou linii nebudou respektovat a
všechno půjde k čertu. Proto bylo navrhování
kandidátů vedeno přísně centralisticky. Do
menších měst se bez ohledu na osobnosti, ta*
už navržer^é, přiváželi kandidáti "v aktovce"
z Varšavy, protože: "Koho by tam bez nás tak
mohli vybrat." Walesa k tomu řekl: "Je to
manipulace, ale uchylujeme se k ní proto,
aby
s
námi
v
budoucnu
už
nikdo
nemanipuloval. Je to manipulace, která chce
společnost oživit. Nemáme jinou možnost.
Máme čekat, až se dělníci probudí?" Takže
místo volby konkrétních osobností došlo k
hlasování na blok. To do značné míry
zabrzdilo
možnost
růstu
přirozených
lokálních autorit a vyřadilo ze hry všechny
nezávislé kandidáty. Je sice pravda, že
spousta z nich byla "nezávislá" jen na oko
a ve skutečnosti měli za úkol pouze odebírat
hlasy opozici, ale existovaly i autentické
síly, např. KPN (Konfederace nezávislého
Polska). Nikdo z nich neprošel. Mlčící
většina věděla jedno: támhle jsou ti dva
chlapíci, co mají na každým rohu fotku s
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Lechem. Tak ty nechat a ostatní škrtnout.
Tadeusz Mazowiecki, šéfredaktor
Tygodniku
Solidarnosc,
před volba»i varoval: "Radši
a£ získáme o pár mandátu min, než abychcwi
je dobyli způsobem, za který se budeme
jednou stydět." Kritici upozorňují hlavně
na to, že jednou použité nedemokratické
postupy mají zvláštní schopnost zakořenit
se. Volební model "Solidarity" někteří z
nich odvozují z konspiračních praktik, ve
kterých se svaz musel tak dlouho pohybovat.
V konspiraci se demokracie moc neuplatní,
tam jsou důležití důvěryhodní soudruzi a
akceschopnost. Avšak společnost se na těchto
zásadách organizovat nedá. Každopádně se
zdá, že se sva-z mohl s volebním bojem
vyrovnat způsobem, který by víc odpovídal
"solidárním" ideálům.
- Ted se zeptám na Předsedu. V souvislosti
s výsadním postavením Lecha Walesy se občas
mluví o jisté "monarchizaci" politického
života v Polsku. Co je na tom pravdy?
MJ: No, je tady spíš velmi silná demagogická
propaganda, protěžující postavu Walesy jako
nějakého nebem seslaného zachránce národa.
Nedávno se dokonce nějak podobné vyjádřil
Andrzej Wajda, a to se mi úplně podlomily
nohy. Vždyt nám jde přece o demokracii, n
reformu struktur, a ne o nějaký nový ka.lt
osobnosti. Na tom devótním pohledu se hc.íní
podepsal válečný stav. Tam se ten obrázok
začal malovat: uprostřed Vůdce národa a
kolem něj menší vůdcové, Bujak, Fraiyniuk
atd. Plně ho bohužel dokreslila západní
média, pro které není ani tak důležit" , jak
se mění společenské klima, jak se ,'oláci
demokratizují, ale to, co Walesa ráno
snídal. Ve sdělovacích prostředcích na
Západě Walesa zastínil "Solidaritu".
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dovnitř Lechovy politické protivníky, a
dokonce je v několika případech označily
milici, která je zadržela a odvezla. Tomu se
mi ale už nechce věřit...
MJ: Bohužel, je to pravda. Znám osobně
několik lidí z Gdariska, kterým se to stalo.
Je to velmi nepříjemné a nejde s tím
souhlasit. Ale skutečností je i to, že přes
tohle všechno my dnes Walesu potřebujeme.
Když to nejde jinak, i s jeho chybami.
- Uff. A jak vidíš další vývoj? Co je před
várna?
MJ: Osobně nevěřím, že by se podařilo
"kulatý stůl" realizovat. Mám dojem, že tady
ještě dlouho bude tak nějak... smutno.
Společnost je unavená do té míry, že nějaká
revolta,
která
by
hranice
té
naší
polosvobody
posunula
o
kousek
dál*
nepřichází zatím v úvahu. Mám strach, že se
rozšíří pocit hlubokého znechucení ze všeho,
který komunisti využijí k posílení své
dominance. Co nám skntečně hrozí, je
dvoustranné rozdělení karet: mezi PSDS a
"Solidaritu" jakožto politickou stranu. A
riez i nimi se bude potácet z frustrovaná
společnost,
ničená
z
jedné
strany
prodlužující se hospodářskou krizí a z druhé
strany poznáním, že nemá absolutně žádný
vliv na to, co se v zemi děje. Proto
opaku ju, že je nevyšší čas, aby začaly
vznikat politické struktury nezávislé na
"Solidaritě". Aby jich bylo pokud možno
hodné a pokud možno co nejsilnějších. Jedině
tak možná dosáhneme rovnováhy. Ale všeobecné
bych řekl, že jestli optimisti vidí situaci
v růžových barvách a pesimisti v černých, já
to všechno vidím šedé.
- T"k ti moc dékuju za rozhovor.

- A jak se k tomu staví on sám? Přijímá ten
trend, nebo ho odmítá?
MJ: Nechtěl bych být nespravedlivý, jl si
Walesy doopravdy vážím, má určité charisma,
je to velmi talentovaný a schopný politik.
Ale v tom životním stylu, v tom vystup O V cli 11
občas... možná to jinak nejde... prostě,
chová se jako monarcha. Přijímá to. Pro
mladé lidi je to často strašně provokující.
Strašně.
Na
několika
Walesových
tiskových
konferencích v kostele sv.Brygidy se prý
mta|«>, že ko«tel»í porážkové síly nevpustily

(Praha, 14.6. 1989. Otázky kladl Ivan
Lamper.)
P,S. Jelikož závěr tohoto interview není
zrovna moc povzbudivý, mám pro vytrvalé
čtenáře dva happy endy. První je z Polska.
Volební kampaně se účastnil i šéf slavné
Pomerančové alternativy - MAJOR. Kandidoval
na senátora (požadovaných 3000 podpisů
shromáždil
10
minut
před
uzavřením
kandidátských listin) a netajil se tím, že
se v případě zvolení pustí do boje o
prezidentský úřad. K tomu cíli nasmeroval i
své hlavní propagační slogany: "Oranžový
MAJOR nebo rudý generál - uvolni se a
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přemýšlej! Volba je na tobéí", "Nový
prezident - nová světová politika! Polsko
od moře Bílébo až k moři Rudému!" Mošnou
myšlenkou Majorových projevu byla teze, že
za jeho vlády se lidi možná nebudou ml t líp»
ale
rozhodně
nebude
tak
smutno.
Ve
wroclavs':c-m volebním okruhu za něj hlasovalo
5% voličů, což je zhruba 70 000 lidí.
Druhý happy end je typicky československý.
Zpráva VIA:
"Dne 15.6. 1989 přinutily čs. pohraniční
orgány Miroslawa Jasinského z Wroclavi,
který cestoval z Prahy domů, vystoupit z
ry:u:íku Bohemia. Na pohraniční stanici
Li jiíkov-Mez i lesí byl krátce po 23. hodině
podroben osobní prohlídce, při níž mu byly
Zabaveny dva české samizdatové časopisy.
Or^áay Státní bezpečnosti ho pak převezly
do Hradce Králové, kde mu vyslovily
pepření
z
přec inu
proti
zájmům
socialistické společnosti v oblasti styků s
cizinou. Po r.^ci strávené na KS SNB v Hradci
Králové byl ííiroslaw Jasinski převezen na
Okresní prokuraturu v Ostí nad Orlicí, kde

I R A
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pracovníci Stí* poradovali na prokurátorovi,
aby vzal M, Jasinského do vazby. Prokurátor
to odmítl a pracovníci StB dovezli Miroslawa
Jasinského dne 16.6. v odpoledních hodinách
na pohraniční přechod."
Zde
tedy
skončila
historie
jednoho
rozhovoru. Otázky plynoucí ze srovnání dvou
výše uvedených happeningů si už bude muset
zodpovědět každý sám.
Pozři. 1 - Občansky výbor pri predsedovi Solidarity
(Komitét obyvatelsfci przy przewodniczanczy® "S"):
Poradni organ zalozeny Lechem Wa lesoví, skladajici se
hlavne z prislusniku inteligence a ze znaných osobnosti
opozičního hnuti. Jeho centrum je ve Varšave, ale v
současné dobe vznikaj i OV i v mens ich městech. Vzhlede»
ke krátkemu terminu voleb byl OV Lechem Walesou poveren
jejich organizovania.
Pozn. 2 - Tygodnik Mazowsze - organ NSZZ Solidarita,
oblast Mazowsze. Po vyhlásení stanného pravá začal
vyebázet v zime 1982 a působil pak nepretržite cele
roky v podzemi a z do zfornpvani le gal ni ho d en i ku polské
opozice "Gazatft Wyborc*a".
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O a s e u o i n n y i ç o n t r u ^ G r o> r i s>..n u.:: u v e ^ t
do souladu
s e s t a ř i č k o u pa.r l a m e n t n i ť e n o k r a . c i i ?
Severní Irsko je země, která připomíná
Ceci y kolem roku lil8. Je tam životně
důležití, jestli jste protestant, nebo
katolík. Pro nás, kteří jsme tri století
žil i v protireformační m duchu a půl století
Žijene ve "vedeckom" materialismu, je
cdiičr, :»st protestants tví a katolictví těžko
pochcvitelná. Tyto dvě podoby křesťanství
tam aje tvoří bojovou frontu, na které padly
tisíce lidí. Mnohasetletý boj začal ve 12.
století
bčénou
dohyvatelskou
praxi
silnějšího - Angličanů, a teprve po
rozvodových problémech Jindřicha VIII. a po
jeho prohlášení za hlavu anglikánské církve
v roce 1534 se z něj stal svár náboženský.
Protestantská Anglie diskriminovala katolíky
vyhlášením trestního zákoníku, který jim
upíral právo podílet se na veřejné správě a
nutil je vstupovat clo anglikánské církve.
Croïîwiell
a
puritáni
byli
ještě
nesmlouvávej sí. Pak přišel v 19. století
h 1 ado no r
vyvolaný
katastrofální
nètx ;italetou neúrodou brambor, kdy zemřelo
: iiién lidí a na milión se jich
vystehovalo, a celý irský problém vyvrcholil

po první světové válce, kdy se vytvořila
samostatná Irská republika (94* katolíci) a
kdy severovýchodní část, bývalé království
a nynější provincie Ulster s katolickou
menšinou (30% presbyteriáni, 25% anglikáni,
36% katolíci) byla připojena ke Spcj-núnu
království Velké Británie jako autonomní
území pod názvem Severní Irsko.
Vznik
svobodné Irské republiky byl
triumfem nacionalistické strany Sinn Fein.
Její bojové křídlo, Irská republikánská
armáda (IRA), od té doby bojuje za to, aby
se Irsko sjednotilo. Na základě nesnesitelné
situace vyvolané srážkami mezi katolíky a
protestanty a žhářstvím na obou stranách
přišly v roce 1969 do Severního Irska
britské jednotky a IRA soustředuje Své
teroristické útoky (bomby, zastřelení) na
její příslušníky, na severoirské policisty
a informanty.
Tato
strohá
fakta
nemohou
ukázat
každodenní lidská strádání. Ale sveřepost,
s jakou Irové bojují po sedm století za svou
národní svrchovanost a s jakou uhájili
katolickou víru, se po roce 1976 - s
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příchodem britských speciálních jednotek
(SAS) - proměnila na tvrdou teroristickou a
kontrateroristickou válku se spoustou krve,
chtěné i nechtěné. Vládní vojáci stříleli v
mnoha případech v důsledku "mylné víry", že
jsou ohroženi oni či jiní; IRA při bombových
atentátech zabila kromě vojáků a policistů
mnoho nevinných lidí (samozřejmé s tím, do
jaké míry jsou vlastně "vinni'1 vojáci, kteří
sem přišli chránit Severoirčany před sebou
samými :katolíci jsou v menšině, takže
referendum Ke komu by nevyhráli). Je to
prostě otázka, kam sahají vaše kořeny, tedy
jestli před sebou vidíte slavnou keltskou
historii Irska prvního tisíciletí, ci jestli
jste potorkem anglických kolonizátorů.
Samostatnou kapitolou je tu bigotnost.
Mnohý kněz vám odmítne biřmovat dítě, pokud
ho přihlásíte do některé z integrovaných
katolicko-protestantských škol, které pomalu
vznikají.
A přes historickou britsko-irskou dohodu z
roku 1985, která dala Irské republice
poradní hlas v záležitostech Severu a
katolíkům větší účast na moci, aby se
snížilo odcizení katolické menšiny, a tím i
její podpora IRA, rozpory vypadají nadále
nepřekonatelně. (V irské ústavě je zaneseno
jako cíl sj-ednocené Irsko.)
Poslední velký nenávistný výbuch jste mohli
spatřit i v čs. televizi, která přebrala
záběr, při němž zatrnulo miliónům lidí na
celém světě. 19. března 19BB při pohřbu
příslušníka IRA se náhle Volkswagen Passat
snaží velkou zpětnou rychlostí odjet od
"pohřebního průvodu, ale cest u nu překříží
taxíky «Joprovázející průvod. Skrytá kamera
zabírá, jak rozdivočelý dav vytál uje z auta
dva britské vojáky v civil . Vysílání
uzavírá sdělení, že policie
:'ia jejich
mrtvoly, Zavraždila je IRA.
Tento incident souvisí bezprostředně se
dvěma dalšími, s nimiž je neoddělitelné
spjat a bez nichž je nevysvětlitelný. Ten
-VQhftxívwý aktivista byl totiž zabit 16.
března 1988 při pohřbu tří členů IRA
zastřelených v Gibraltaru příslušníky SAS.
Při spouštění první rakve začal nějaký
maniak házet granáty a střílet pistolí do
divu. Tato střelba do lidí jako do hliněných
holubů eěla za následek tři mrtvé, dva v
kritickém stavu a 66 zdaněných.
A tím se dostávám k ústřední události,
která to celé rozpoutala. Místo: Gibraltar,
čas: 6. března 1988 v odpoledních hodinách.
Zúčastnění: příslušníci IRA Sean Savage,
Danny McCann a Hairead Farrellová, asi tucet
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vojáků SAS, blíže neurčený počet agentů
britské
zpravodajské
služby,
230
gibraltarských policistů' a operátoři v
operační místnosti. Stručný popis: britská
zpravodajská služba zachytila informaci, že
IRA plánuje autobombový útok na britské
jednotky při ceremoniálu střídání stráží na
parkovišti poblíž Ince's Hall v Gibraltaru
v úterý 8. března 1988. Savage přijel do
Gibraltaru 6. března po poledni bílým
Renaultem 5 a zaparkoval ho u Ince1s Hall.
0 půl třetí překročili hranici McCann s
Farrellovou. Kolem tři čtvrté na čtyři je
všechny tři zastřelili vojáci SAS.
Kdo byli Savage, McCann a Farrelová?
Třiadvacetiletý Sean Savage, technik
skupiny, byl nejmladší a nejméně známý.
Vyrostl v katolickém západním Belfastu, Když
mu byly čtyři, spálila protestantská luza
domy v ulicích kolem jeho rodného místa» V
17 vstoupil do IRA; podle nekrologu v
irských Republican News byl "tichý a prostý,
nepil, nekouřil, nebyl moc družný" a Bel
"vysoce
vyvinutý
smysl
pro
osobní
bezpečnost". Savage asi v životě vůbec
nepracoval kromě svých závazků vůči IRA,
ale, což je v Západním Belfastu nezvyklé,
oba jeho rodiče práci mají. Rodina tvrdí, že
o jeho spolupráci s IRA nic neví, ačkoliv
byl zatčen (a pak propuštěn bez obvinění) v
roce 1982. Podle sestry Marie byl Sean
nadšený cyklista, amatérský kuchař, mluvil
irsky a studoval večerné francouzštinu.
Daniel McCann, třicetiletý vůdce -skupiny,
byl v irském konfliktu dobře znám všem
účastným stranám. Republican News o něm
mluvily
jako
o
"ztělesnění
irského
republikánství". Poprvé byl zatčen v 16 a
odsouzen na šest měsíců za výtržnosti. Brzy
potom vstoupil do IRA. V období 1979 a 1982
byl třikrát ve vězení; kromě jiného za to,
že vlastnil rozbušku a zbraň. Později v roce
1982 ho Královská ulsterská policie zatkla
a držela ve vazbě spolu se Savagera a dvěma
dalšími na základě informace od muže, který
už byl ve vazbé. Ale obvinění bylo staženo
a všichni čtyři propuštěni. Jeho rodina má
od r. 1905 řeznictví na Falls Road, hlavni
ulici v Západním Belfastu. V jeho nekrologu,
vydaném IEA, se praví: "Neznal kompromisy a
měl zeĽLÍŕ. tak, jak žil, v nesmiřitelné
opozici vůči zločinné přítomnosti Británie
v naší zei.;i."
Mairead
Farrellová,
31
let,
byla
důležitou
osobností
ozbrojeného
republikánského
hnutí
a
asi
jeho

sport

nejdůležitější ženou. Vstoupila do IRA v 18
a za rok, v roce 1976, šla do vezení za
položení bgjnby v belfastském hotelu Ccnway
(předcházelo mu varování, nikdo nebyl
zraněn). Z jejích dvou mužských společníku
při té akci byl jeden z nich na místě
zastřelen policií a druhý zemřel při
hladovce ve vězení v roce 1981. Farrellová
si odpykala desetiletý trest a sama držela
hladovku,
byla
"velícím
důstojníkem"
ostatních vězenkyň z IRA a vedla "Špinavý
protest", při kterém si natřela stěny cely
v^aly. Po propuštění v roce 1SG6 mluvila na
politických shromážděních po celém Irsku a
zapsala se jako posluchačka politických věd
na
belfastské
Královnině
univerzitě.
Označovala se za socialistku, mnozí v1 ní
viděli feministku. Její rodiče mají obchod;
ani oni, ani nikdo z jejích pěti sourozenců
nepatři k IRA. Farreiová vyřkl a s vlij
nekrolog v jednom z posledních interview:
"Člověk musí být realista. Uvědomí si, že
nakonec je mu souzeno zemřít, nebo skončit
ve vězení. Budto jedno, nebo druhé. Navždy
utíkat nejde."
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SAS. íedna řekla) že visela z okna, jak
nějaký člověk v civilním pdfívu frtojí n*d
dvojicí ležících lidí a střílí do nic:i.
Výpověd druhé byla ještě kontroverznej ň í.
Videla z okna skupinu muýů s pistolemi v
ruce, jak běží za dvojicí, která k o z je
uvidí, zvedá rup# nad hlavu. Nedošlo k nArbé
slovní výměně, následovaly jen střely. A
když oba padli k zemi, jeden z muža k nim
přistoupil a střílel jim dál do hlav.
Fakta svědčící pro vládní stranu a GAS: V
úterý 8. března nalezla španělská policie
čtyřicet mil od Gibraltaru na Costa dej. ool
v podzemní garáži bílý Ford Fiesta, k v
si Farrellová pod falešným jménem pronajala
v sobotu 5. března večer. Obsahoval 141
liber čs. plastické výbušniny Semtex, dc-c t
kilo nábojů do sovětských samopalů ty.;u
Kalašnikov,
čtyři
elektrické
rozbuř.:y
kanadské výroby, několik věčných baterií a
elektronický časový spínač. Pro rádiem
ovládánu bombu
mluvila skutečnost, že
předchozí bomba (v Enniskillen) vybuchla
nesprávně 8. listopadu 1987, a ne na Dan
příměří 11. listopadu, a zabila 11 civilistů
a padesát jich zranila. Zpravodajská služba
První rozhlasové zprávy podle "oficiálních
dovozovala, že IRA si chce být tentokrát
zdrojů": Tři teroristé IRA byli zabiti při
absolutně jistá, aby zničila zamýšlený terč
přestřelce a jejich bomba byla zneškodněna
britské
jednotky,
a
ne
civilní
řízeným výbuchem. Vládní verze z pondělí 7.
obyvatelstvo. Jediný
fakt., který mohl
března:
Podezřelý
bílý
renault
byl
sloužit jako podklad k tomuto dohadu, bylo
zaparkován v místě, kde se měla řadit
auto, které našla belgická policie již 21.
vojciií?:á kapela při úterní přehlídce, a
února
1988. Obsahovalo
velké množství
kdyby bo;v.ba vybuchla, zabila by nejen 50
Serntexu,
čtyři rozbušky a "zařízení na
p ŕ í to r' • c n voj c.Lů, ale i velké ano ž s t v íodpálení rádiem", jaké je běžné v Severní:a
civi' - : v;;. Tri teroristé byli
zabiti, Irsku.
pre ' . :: 3 y. ŕ í si ušní c i SAS se obávali, že mají
u 11 í. .: dálkové ovládání na odpálení bomby i
Pravděpodobný vývoj událostí: Spaní:'ská
z síol j T; o viditelný dosah (to je důležité policie sledovala McCanna a Savage; které
pro pochopení, až budete číst výpovědi
znala, ale budto přehlédla nebo ztratila
vojáků A, D a C).
Farrellovou,
kterou
předtím
neviděla.
(Výklad technických pojmů: Teroristé nebyli
Všichni tři měli přezdívky a i-leú-.e
zabiti, ale "zatčeni zastřelením" - tato
dokumenty. Kolem půlnoci 4. března ec McOurn
praxe vychází z ,právních pojmů "absolutné
se Savagem zapsali v hotelu v Torrovjlincs
nezbytný" a "odůvodněný" a váže se na výrok:
na
Costa
del
Sol
na
cestě
K?.?, s.í-;s."Bylo by neodůvodnitelné způsobit smrt,
Torremolinos-Marbella-Gibraltar a zů:,-.. li
pokud to není absolutné nezbytné, aby se
tam dvě noci. Farrelová se tam nepřihlásila,
předešlo zločinu či provedlo zatčení.")
ale v pokoji s nimi asi byla - našly se tam
Fakta, která rozvířila hladinu veřejného
nějaké ženské šaty, nebo tam nechala svá
aínění a která přiměla britskou vládu, aby
zavazadla, zatímco jela přes páteční či
zavedla soudní vyšetřování případu (první a
sobotní
noc, aby vyzvedla
a dovezla
poslední): Všichni tři byli neozbrojení.
výbušninu.
Auto, kterým Savage přijel do Gibraltaru,
Pronajali si tři auta. Někdo, nejspíš
neobsahovalo bombu. V televizním programu
Savage, si pod jménem John Oakes pronajal
společnosti Thames
Television
"Smrt na
červený Ford Fiesta kolem poledne v páv-.k.
skclc" mluvily dvě ženy z Gibraltaru o jiném
4. března v Torremolinos. Španělská pel i ci e
průběhu celé ak<w=>, než jak ho popeali vojáci
našla auto jv neděli večer zaparkované na
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parkovišti několik set metru od gibraltarské
hranice. Byly v něm falešné dokumenty a pás
na peníze s dvěma tisíci liber. Pôd falešným
jménem Brendan Coyne si pak Savage pořád
ještě v Torremolinos pronajal další auto,
bílý Renault 5. Druhý den s ním odjel do
Gibraltaru a zaparkoval ho na vybraném místě
poblíž Ince's Hall. Toto auto se stalo
podezřelou autobombou.
Farrellová si taky pronajala auto, bílou
Fiestu, v letovisku Marbella kousek od
->rremolinos. Španělská policie našla auto
r a dny po nedělním střílení v podzemní
Č ~áži kousek od hlavní ulice v Marbelle.
V některém momentě předává Savage červenou
F ; stu Farrellové, u které je menší
pravděpodobnost, že ji španělská policie
pozná. Savage se pak schází s McCannem a
spolu zahálejí v Torremolinos, zatímco
Farrellová míří na sever do Valencie {na
tachometru bylo při nalezení auta najeto
1594 kilometrů navíc), vyzvedne výbušninu a
vra i se. Pak v sobotu c i v neděli ráno
(z-' aží, jak jela rychle) zaparkuje červenou
Fiestu s bombou v podzemním parkovišti. V
nedali o půl jedenácté vyzvedne bílou
Fiestu, projede s ní jednosměrnými ulicemi
Marbelly a zaparkuje ji v podzemí vedle
červené Fiesty. Pak s jedním z mužů přemístí
výbušninu, zatímco třetí hlídá. Savage, o
kterém britská zpravodajská služba tvrdí, že
byl "odborník na výrobu bomb", překontroluje
c lý převod a kolem půl dvanácté se vydá na
cestu
de Gibraltaru v bílém Renaultu 5.
Farrel1 jvá s McCannem vyjedou za několik
hod
po nem T. červené Fieste, zaparkuji ji
a hranici přejdou pěšky. Podle této hypotézy
je i ilý kenault blokovacím autem, které mělo
držet parkovaci místo, dokud
se tam
-nepostaví v pondělí v noci bílá Fiesta (se
zaparkováním jsou v Gibraltaru problémy).
Po zrejme nepozorovaném prechodu zaparkuje
Savage auto mezi polednem a jednou a
prochází se po Gibraltaru (to už je pečlivé
sledovaný). 0 půl třetí přecházejí hranici
McCan n s Farrellovou a v 15.50 jsou všichni
tři pohromadě asi 100 metrů od bílého
renaulta. Provádějí něco v aute (podle
vojáků připravují bombu) a před půl čtvrtou
se společně vydají po hlavní třídě směrem k
hranici a středu města (vojáci si mysleli,
že ae vracejí do Španělska). Na zebrovém
přechodu na horalové ulici se od nich Savage
oddělí
jde jiným směrem vstříc dvěma
vojákům (při vyšetřování jirenováni jako A a
8).
Savagein se vydá sledrvač J. Vojáci A
a B minou Savage a přilepí se na, McCann«, s

Farrellovou, kteří kráčejí smerem k hranici.
Po sto metrech na úrovni benzínové pumpy
jsou A a B jeti pár kroků za nimi. Pak se
McCann ohlédne - to ohlédnutí je podle
výpovědi vojáka A stálo všechny tři život.
Voják A: "Měl na tváři úsměv a podíval se
na mě přes rameno. Pohlédli jsme si přímo
do očí a McCannovi zmizel úsměv. Jako kdyby
si opravdu uvědomil, kdo jsem a co mu hrozí.
Velmi zostražitěl. V té chvíli jsem chtěl
vykřiknout varovné Stát... a současně jsem
vytahoval pistoli {měl ji za rozepnutou
košilí zasunutou do opasku kalhot). Hodlal
jsem vykřiknout "Stát!", zdali to slovo ze
mě vyšlo, vážně nevím. Události byly
rychlejší než varování. Výraz v jeho tváři,
ta ostražitost.. . pak náhle jeho pravá paže,
pravý loket mu skutečné prudce překmitl přes
přední polovinu těla..."
Knoflík na odpálení bomby.
Voják A pak střelil McCanna jednou do
zad. "Pak jsem koutkem oka spatřil, že
Farrellová drží pod levou paží kabelku.
Pohnula se doprava a sahala po kabelce."
Další knofljk.
Voják A pak střelil Farrellovou jednou do
zad, než znovu začal střílet na McCanna,
který tečí padal k zemi.
K Savageovi se zatím zezadu přiblížili
vojáci C a D. Na dvanáct výstřelů vypálených
u benzínky reagoval Savage podle nich
okamžitě. Byl vzdálený od výstřelu asi 130
metrů před tunelem, kterým nedálo prišli
vojáci A a B. Vojáci C a D no dostihli a
byli za aím asi tri metry.
Voják C: "Směrem k nám přicházela spousta
lidí,., Zamýšlel jsem v
chvíli pr./ést
zatčení, ale :ak jsem se k němu v chůzi
chystal,
uslyšeJ
jsem
zezadu
nleva
výstřely.. . po nich se Savage prudce otočil.
Když se otočil, vykřikl jse.n "Stát!" Tehdy
mu pravá ruka zajela do míst, kde r.,éi v
bundě kapsu."
Knoflík do třetice.
Povinností
gibraltarského
soudního
vyšetřování (nešlo o pročet,) byle doka.",at,
jestli to, co se stalo, bylo zákonne. Jestli
tři
neozbrojené
lidi
zastřelil
na
gibraltarských ulicích symbolický britský
policista "i symbolický britský bandita. Půl
roku po nedělník střílení po dobu čtyř týč iů
si
volal
koroner
svědky
před
jedenáctičlennou porobu, aby poslouchala
jejich výpovědi a argumenty zástupce britské
vlády p. Lavse, zástupce vojáků SAS p.
Huckera
a
zástupce
rodin
mrtvých,
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beliastského-právníka McGroryho. U soudu se
vystřídalo osmdesát-svědků, z nichž osmnáct
viděli pouze koroner, porota
právní
poradce a kteří byli .jmenováni p í smeny.
Gcelem vyšetřování bylo rozhodnou i: ne o vině
či nevině, ale o tom, zda
byla
zákonná. Vláda nutné potřebovr u.. :•..;/ se
porota vrátila s verdiktem zákonu're nabití.
Příbuzným zemřelých šlo o verdikt, J: e :-yIi
zavražděni.
McGrory byl proti lawsovi v ne v "n n-ě.
Nečetl dopředu výpovědi svědku, kdežto Lrvs
jako právní poradce Koruny při vyšetřování
ano. Laws byl nadto vybaven oprávněnr. n
zasahovat do výpovědí, kdykoli byla ohrožena
"národní bezpečnost". Ve veřejném zájmu se
u soudu skoro nemluvilo o událostech v
Gibraltaru,
Španělsku,
Británii
či v
Severním Irsku před 5. březnem. Soi.d ani
nezjistil opravdový rozsah voj ensky ch a
policejních operací 6. března. Kromě toho
měl McGrory problémy s penězi. Poskytl své
služby zadarmo a čtyři dny před zahájením
vyšetřování rozhodl soudní dvůr v Gibraltaru
zvýšit desetkrát cenu za stránku přepisu ze
soudního jednání - z 50 pencí na 5 liber.
Denné to obnášelo 400 až 500 liber. McGrory
si to nemohl dovolit a musel se spoléhat na
poznámky svého právního kolegy z Belfastu.
Jedna z Vv...', literou vyšetřování odhalilo,
byla přítomnost právníka u jednotky SAS.
Tento právník zařídil svolení zástupce
generálního prokurátora kolonie k okamžitému
odjezdu jednotky do Spojeného království,
aniž by napřed museia vypovídat gibraltarské
policii. A až po týdnu a po několika
pohovorech s vojenským právníkem vypovídali
vojáci před britskou policií. A trvalo
měsíce, než se rozhodlo, fa se vojáci
"dobrovolné" zúčastní vyset řu,ání.
Na porotě se žádalo, aby akceptovala, že
hodinu předtím, než byli zabiti íľ::-vage,
McCann a Farrellová, dospěly úřady k
náhledu, že ti tři použijí autobolou a
odpálí ji rádiem v úterý rái ^; že auto
samotné má dorazit v pondělí vet ur; že auto
místo ;oho přijelo v neděli a úřad v se
nicméně domnívaly, že jde o autobombu; a ne
o blokovací auto; že tři atentátníci opustí
Gibraltar a alespoň jeden z nich se vrátí v
úterý; ¿o pokaždé, když budou přectázet
hranicu i pasovou a celní kontrolou, 1 udou
ozbrojeni a budou mít u sebe odpalovací
zařízeni; a nakon«c, že Savage» používající

irský pas vystavený-na-jeho známý pseudonym
Brendan Coyne, nebyl spatřen, jak přejíždí
renaultem hranici i přes skutečnost, že
britské
slet aoí
týmy
a
španělská
pohraniční policie očekávaly jeho příjezd.
Zpravodaj'!
L.opýtli
ve
třech
informacích: za pvv é t-'i podezřelí nebyli,
přes tv; ;:ení zpi . /od .jců, ozbrojeni, za
druhé pcužili blotov.- cí auto, což nebylo
prst., skládáno. A za třetí, když bylo
n a l e e no auto v Marbelle, neobsahovalo
zařízení ovládané rádiem, ale časový spínač.
Z vysetrová- í
v.
1 y dva možné závěry:
bud úřr.dy v ' '.L;
u nevěřily vážně, že
Su v šašovo ru.no c jsahu j e bombu, nebo tomu
věřily a několik hor', i n riskovaly životy
obyvatel Gibraltaru, í y shromáždily důkazy.
Ráno 30. září 1938 shrnul koroner důkazy
členům poroty a naléha] na ně, aby se
vyhnuli
nejednoznačnému
verdiktu.
Měli
rozhodnout, zda Savage, McCann a Farrelová
byli zabiti zákonné či nezákonně. Kdyby u
kteréhokoliv z téch tří došli k závěru, že
se na něj střílelo na zemi jednoduše "na
doražení", pak by to byla vražda.
Porota opustila soud v 11.30, aby zvážila
verdikt, a znovu se objevila v 17.20, aby
řekla, že není schopna dosáhnout rozhodnutí.
Koroner pak řekl členům poroty, že rozumný
čas, rty došli k verdiktu, jim už vypršel a
že je očekává znovu v 19.00. V 19.15 se
porota ľ: o"ru vrátila a její předseda vstal
a řekl, ie došla k verdiktu zákonného zabití
v pom'ru hlasů devět ku dvěma, tedy v
nejnižší přípustné diferenci.
Těžko mluvit o hlasu důvěry vůči chování
britské armády 6. března. Přesto na vládní
straně zavládl jásot.
Ván re al«.- může u tát, když se dostaneme
do staré dobré Anglie, že vás náhle nikdo
zezadu v baru či při chůzi na chodníku
vyzve: "STAT, POLICI P FuOE VZHŮRU!" (to je
formulka, kterou voja: i wél.l použít). Prut-.ce
se otočíte - a do hrudi vás zasáhne spruka
z vodní pistole. Tento žertík p5.roJ.uje
mimosortiií rekonstrukci role, kterou v tehle
věci v ' m^.Iné víře" sehráli vojáci SAS. A ve
skotsii-;
0 Lasgově na stadiónu Rančers
katolic;. f fí.noušci ještě po roce prozpěvují:
SAS (čti esejes), bang-bang-fcang, SAS,
ban g- b<. a/- ban g.
(Na
podkladě
z p r aco v a I. -jal-)
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B u l h a r s k o
Ppdle odhadu A w i s a t y International žije v Buharsku a s i
SOOiCOOotob turecka národnost i. Vet i.nu obyvatel tvoří
jednak v okresech Razgrad a Sunen na severovýchode
z ese, jednak u nesta Kardzali pri řeckých hranicích.
.
y
»
r
Turecka nensina byla po ieta vystavena nes alouv ivemu
utlaku - bulharské urady likvidovaly-mešity, turecké
školy a kulturni zařízeni, zakazovaly verejne používaní
turečtiny a poslech tureckeho rozhlasu a doke. - Tur}y
nutily ke zněna* jnen a prijmeni do "sp-avneho
bulharského" tvaru.
20.-21, května došlo ve vesnici Todor Xkononovo k
demonstraci přislušníku turecke národnost i proti
násilne bulharizaci. Urady ji brutálne potlačily podle dosavadnich zprav pod policejni strelbcu zahynuly
mejnene tri osoby, jedna zemřel*, v důsledků te: \eho
zbiti. Do blizkeho mesta Razgrad byla st .zena arnada -i
obrnenými transportéry. Do Vidné -shdy odletelo první
letadlo, na jehož paube bylo 72 nucene vystehovaných
Turku,
29.5. vystoupil V v
bulharské televizi Twior
v
,
Zivkov, denonstra e označil za "prov kaci" a dodal, ze
"pred protibulharskou kampani nepadne na kolena",
Demonstrace na jihu a vycnc^e zerae vsak probíhaly dal
a vlada proti nim dokonce au.adila tanky. Podle
agentury UPI pri nich prišlo o život vice nez 30 lidí,
několik set bylo zraněno. Po ot< vřeni bulharských
hranic
nasledovala
nasova emigrace do Turecla. Be<.em
»
v
*
.
června prekračovalo bulharsko-1 urecl. -u ¡.ranici denne 45 tisic bulharských Turku. Koncem melice dosáhl počet
uprchlíku jiz 100.000.
Doposud probihala násilná bulharizace (začala pred peti
lety) fez jakéhokoli zajmu světově verejnosti. Nyni c?
vaak v zda,
ze * lhostejnost k tragedii bulh rskych Turku
w
konečne zmizi.

volby... Kromě parlamentu zvolí Maďaři tentokrát jL
prezidenta, jemuž na nova ústava poskytnou^ rozsáhlý
pravomoci, -„dnim 7 nejvaznějších kandidat^ na tento
urad je c l m ^litbyra Imre Pozsgay, sam sebe
označuji;' ^pise za sociálního demokrata. Jak prohlásil
Miklos H aszti, r daktor ner .visleho časopisu Beszelo,
lide bude 1 pro Pozsgaye hlasov, asi ze dvou důvodu. Za
prve - ~ochazi z komunistické strany, a bude proto
príj.-» ^»iy i pro Moskvu ja;;o garant toho, ze se
Madarsko nestane nepřítelem SSSR. Za druhé - zda se, ze
»

•

ze
všech
komunistu
"nekomunistou".

,

je

Pozsgay

.

NDR
22. června propustily vychodonemecke urady z vezeni
211eteho Martina Noteva, Podle zapadnich agentur ti.
byla zazehnana jedna z nej vaznějších krizi v histerti
Zapadniho Berlina. Notev se 14. února t.r. spolu se
V

<r »

»

v

dvěma dalsimi občany NDR pokusil proniknout pres
hranici v Berlíne. Všichni úspešne prekonali zatara^y,
přeplavali reku Sprevu, ale zatímco jeho druhum se vtek
vydarí . Notev byl uz na zapadoberlinskem území zajat
vychodorií sekyra pohraničníkem. V dubnu ho soud v NDR
odsoudil ke 4 letům vezeni a 40.000 marek pokuty.
Pritom východonemecký p. hrar icnik narušil stattfj.
hranici, vnikl na cizí uzemi a Noteva doslova unesl.
Vlády Veii.í
Britanie, F j ancie a USA mnohokrát
protestovaly, jednaní se zp- /u vedlo za zavrtíoyni
dveřmi, ale tepr e když se p-ij. 'lu chopily sdelo/aci
prostředky, byl Martin Notev propuštěn.

Polsko
Biclystok.
4. března
ve '0.30
hod. byla na
Mickiewi j^ov • ulici třemi nezr •v/..<.rcuziunesena Alina
Karpowíczova, sestrenice ne<*.av ~o avrazdeneho kneze
Stanislawa Šuchovilce, Muzi ji v+ihli do -jedive 'Dlhy

.

J u g o s l á v i e
Pres 20,000 prevažne mladých lidi demonstrovalo 8,
květnu v centru Lublaně za svobodu a suverenitu
Slovinska, Demonstraci původně svolal Svaz -ilovimrke
•ladeze na vyraz solidarity s novinářem Janezen ,..cou,
který
byl spolu
s dalsimi
dvěma kolegy odsouze: rna
18
»
•
»
»
m
neíicu za to, ze v casopist 'Mladina" publikoval clanek
o pripravach jugoslávské armfc
na vojensky mic ve
Slovinsku, Janca byl odsouzen za "vyzrazení w j * s k é h o
tajemství", Postup soudu ostré kritizovalo i slovi iské
veéeni, mimo jine za to, ze soudní líceni se v ro. i\i
se zákonem konalo v srbochorvatstine, a nikoli e
slovinstine.
M a ď a r s k io
Po občanské (16.6.) i soudní (6.?,) rehabilitaci Inre
Xagye
se soustreduje pozornost na vypracovaní nove
ústavy. Od srpna budou moci oficiálne působit opoziční
politické strany a na priští rok jsou v plánu svobodné

» »

asi ne j vetsm

r

a odvezli do lesa na per" ť e- ii mesta. Zde po ni
požadovali vydáni blize nour^pwych "dvou kazet a
dokumentu" s tím, ze pani Alina "dobre vi, o co jde".
Únosci ji ohrozovali nožem, který ;i prilciili na krk
s výhružkou «© prozradi-ii komukoli tuto u-lalost,
skonči st*¿ne
jako
Suchowolec". Nakonecv ji oznámili,
V
V r >
r
r
f
"
ze ji pri-*: týden unesou
a
dokumenty r">si mít pri sobe, Pani Kr-rdne 7,3, t.estni oznámeni v teto s
prokurature. (Kněz St. Suchowolec pati
stoupencům Solidarity a byl v minulen
zavrazden "neznámymi pachateli".)

ze požadovane
vJczovp podala
r okresní
• ' rozhodným
roce brutálne

Markus Wolf, šéf špionážního resortu Ministerstv
verujne bezpečnosti NDR, musel nedávno intervenovat ve
»
V
V
» •
V rsave, když polska milice vinou "nedorozumení"
V

W

zadrzela několik
vystudovali jako

„

v

ľ

•

vy^nodoneneckych agentu.
sympatizanti Solidarity

V

Všichni
a byli

sport

vybaveni.zapadorwgieckymi pasy.
14. května byla v Polsku zalozena._»ezávislá iniciativa
"Pomoc rumunskému lidu". Klade si za cil jednak
informovat o situaci a bojovat z:x lidská prava v teto
zemi, jednak organizovat materialni pomoc. Blizsi
informace poskytne: Robert Snopkiewicz, Warszawa, tel.
27-72-26, úterý-streda od 12 do 15 hod.
Cieszyn. 19.5. protestovalo v polskem Tesine na cs.polske hranici asi 5.000 lidi proti plánovanému
rozsireni nejvetsi koksarny východního bloku v nedaleke
Stonave v Československu. Podle spolehlive expertizy
vychazi projekt nove koksarny ze zastarale technologie
a zpusobi během deseti let zánik lesu v Beskydech.
Ekologicky pochybena stavba koksarny predstavuje jahlko
svaru
i
v
oficiálních
cs. -polf.!:ych vztazich.
Bezohlednost, s jakou cs. vlada pristupuje k otázkam
zivotniho prostredi, vsak v mezinárodních vztazich
plodi i jina nebezpeci. Podle i: ornaci našich kolegu
v Polsku mela nektera vystoupni na demonstraci v
Tesine silne proticeskoslovenske zabarveni. Tento
přiklad souvislosti ekologického s politickým by mel
byt pro nase urady vazným varovavsim. . .
B v; rr u n s k o
V J-.vc-t'.m byl rumunskou policii zbit jeden belgicky
diiil -mat pote, co se pokusil navs; ivit známou rumunskou
opc-.icni aktivistku Doinu Corneovou. Doina Corneova je
Ucit- Iki u francouzštiny a v loí-ikem roce udelila
inte: v iiiw belgicke televizi, ve kterem kritizovala
port-: .-«vani lidských prav v Rumunsku. Od te doby je
nwibiA.o sikanovana, držena v domácim vezeni a n: ^nuze
vycestovat do zahranič i, přestože ji letos v k\ tnu
pozvala do Francie osobne Danielie Mitterandova. Obavy
a jej i osud vyjadrilo v poslední dobe mnoho zapadnich
politiku.
S o v ě t s k y
s v a z
Krva. Krymská asociace "Ekologie a mír" se v dubnu
obratila na svetovou veřejnost s poselstvím, ktere
požaduje, aby sovetske urady zastavily stavbu Krymské
atomové elektrárny. Dopis upozorňuje na skutečnost, ze
snad "v zadn? atomové elektrárne na svete se nespojuje
tolik hrozivých geofyzikálních nebezpeci: seizmicita do
10 stupňu, pohyblivost zemske kury v tektonických
zlomech, vulkanické vyvěráni plynu, zvodneni pud" atp.
Projekt, elektrárny je v rozporu se zasadami IAEA
(Mezinárodni výbor pro atomovou energii), urady vsak
presto pokračuji ve stavbe.
lallirts. 13,-14.5. probíhalo v estonskem Tallinu
"Baltské
shromážděni",
ktereho se zúčastnilo na 350
»
•
představitelů národních a lidových front z Estonska,
Lotysska a Litvy. Shromážděni prijalo vyzvu adresovanou
OO* a 35 zemim helsinskeho procesu, která požaduje pro
baltské republiky pravo na sebeurceni, pravo vytvořit
qpearvlslke a neutrálni zeme. Představitele zuoastnenych

strana

10

bnuti rovnez vyjad*i 14 nutnost nulovat p%kt J<*lotovRibbentrop z roku 1Í39. v jehož důsledku ztratily
baltské zeme statni suverenitu. V dalsi rezoluci pak

- •»•

-

»v

C

ucastnici vyjadrili svou solidaritu s Arménii a
požadovali propuštěni uvězněných clenu Karabasskeho
výboru.
Gruzie. 22.5. poskytla interview časopisu Newsweek
261eta Irina Sarisviliova, představitelka nyd.vno
ustavene Narodne-demokraticke strany, jez ma v programu
uplnou nezávislost Gruzie. Po masakru v Tbilisi byla
Sarisviliova na několik týdnu uvězněna. Na otázku, zda
ma Gruzie šanci na plnou nezávislost, odpověděla:
"Zadna matka neuveri, ze je ji nemocne dite umře, i
kdyby ji to tvrdili všichni lekári na svete. Mozna je
to trochu nelogicke, ale je to tak. Zadna jednotlivá
republika se sama neosvobodi, ale podari-li se to
jedne, všechny
ostatni pujdou za ni. Sgvutske impérium
'
V
v
.
se musi uplne rozpadnout." A na adresu Američanu
dodala: "Lepši je na Rusy vyvíjet natlak, nez jim
pomahat."
Fergana.. Uzbekistan. Koncem května a v prvni polovine
června se opet objevily v plne nahote důsledky
stalinské
"narodnostni
politiky"
a
neschopnost
sovětských uradu, tentokrát v podobe pogromu ve
Ferganske
kotline v " Uzbekistanu.
V
roli~ vrahu se
V
v
v
V
4
představily
ozbrojene bandy prevažne
mladých
Uzbeku,
obetmi se
» stali• prislusnici národnost, i menšiny
meschetskych Turku.
•
.
» Puvodni domovinou meschetskych Turku byla jizni Gruzie.
V roce 1944 bylo •na Stalinův" rozkaz behem jedine r.oci«
na 150.000 Turku deportovano do odle! rh oblasti
stredni Asie (hlavne Uzbekistanu), udají,.- proto, ze
"byli ve spojeni s rozvědkou ciziho státu". Noni presne
známo, kolik jich tehdy cestou zahynulo - nektere údaje
hovori az o padesati procentech. V roce 1956 Chruscov
v
»
•
*
sice jejich "prokleti" zrušil, ale do sve původní
v

v

v

a

vlasti se Turci (podobne jako krymsti Tataři ci
povolzsti Nemci) vrátit nesmeli. Turci ve strední Asii
se dodnes vyznačuji silnou soudržnosti a kulturní
uzavřenosti, coz bráni jejich splynuti s okolním
obyvatelstvem.
Diky
pracovitosti
a
vvspelejsi
zemedelske kultuře jsou ekonomicky v lepsim postaveni
nez jine etnicke skupiny v Uzbekistanu. V zoufale
hospodárske situaci, ve ktere se dnes Uzbekistan naleza
(zemedelntvi
vynucene
orientovane
na
bavlníkové
monokultury, velká nezaměstnanost hlavne mezi mládeži,
bujici korupce), jsou pak rozdily mezi národnostmi
zdrojem sociálního napeti, ktere muže vest az k
tragickým událostem.
Behem pogromu, ktere kulminovaly 3.června, ozbrojen«
bandy Uzbeku rabovaly a vypalovaly tyrecká obydlí *
zabijely každého, kdo se jim postavil do cesty: zeny,
,

»

v

-

v

V

»

•

starce i deti. Ani 12 tisic přivolaných prislusniku
ministerstva
vnitra nedokazalo
v oblasti
zjednat
,
.
y
r
f
*
T v
v

pořádek. V dusiedku pogromu prišlo o život temer 100
lidi, hlavm? mesche*«kych Turku, stovky daLsich byly
zranený. Úrady proto narychlo z Fwrganske kotliny
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evakuovaly na 15 tisic Turkú do provizorních táboru v
Rusku, d?.lsi v panice uprchli do
sous Tního
Tadžikistanu. Jejich situace je vsak vie nez neute; rá.
Do Uzbaki daru se pochopitelne za zadnou cenu viatit
nechteji, mozn,st návratu do gruzínske vlasti je v
takovém množství (celkový počet meschetskych Turku v
SSSR se dnes odhaduje na 3&0 tisic) a po tolika letech
značne probit):atická-

shromážděni na toto terna proběhlo ve -Stromovce 21.6.
82 u ucastnx c i se na nem dohodli je kazdy týden ve
stejnou dobu opakovat. Na první demonstraci zadrzeli
prislusnici StB spisovatele Petra Placaka, odvezli jej

Č e s k o s l o v e n s k o

Společnost--za-veselejsi současnost, usporadala dne 6.7.
v 19.00 na Vltave není happening. Asi dvacet clenu a
příznivců^Společnosti «e na osmi lodkach, obklopených
flotilou nalukovacich slonu, ze Iv a kachen, seřadilo
pod mostem 1. maje. Posádky byly vybaveny barevnými
písmeny, z nichž sestavovaly ruzna aktualni hesla
(napr. "ted jswe u vesla my", "co mame za lubem", "ven
ze slepe uličky", "U.arta 77". Akci přihlíželo několik
desítek diváku. Jeden z ucastnikn rozdav.il na moste
letáčky, ktere Společnost k t e:o příležitosti vydala.
Po čtyřiceti minutách se ucaetniei pokojne vylodili na
Zofine. Happening proběhl pod healem: "Porad jste u
vesla vy, chvilku budome u vesla my."

v

»

»

»

r

Ve čtvrtek 23. června byl zverejnen manifest "Wekolik
vet", který zatím (do uzávěrky tohoto cisla) podepsalo
v^.oe
Mezi
jsou lide z
• nez 7.000 osob.
•
w jeho si^ratari
»vy.různých vrstev cs. společnosti a nejmužnejších profesi
(mezi nimi n¿pr. i 52 prislusniku SKB). Manifest, ktery
.'e i nad-'.e vaem otevreh k podpisu, uvadi, ze "nadešel
c
k dva.Udnym systemovym zmenara a ze tyto zmeny jsou
mé;:: a niohou mit úspech jett tehdy, bude-li j i*
p:;-h: h;* zet vskutku svobodna a demokratiek» diskuse".

v

'

»

V

r

clo křivoklátských lesu, brutálne zbili a nechali na
«nhte. Biti a vyhrůžky pokračovaly i druhy den v
Bas tolonejske ulici, kam si Petr Placák přisel pro s v u j
obcanskv prukaz, ktery mu byl predtim "v akci" odebrán.

Jití Tichy, ktery vykonává trest odneti svobody v,
t r i 6 meaicu, k ncnr.u2 byl odsouzen ve spolecnem
pre. ;?su g IVř;:iom Jirousem za petici tykajici se smrti
••••' • tickuho vozne Pavla Wonky, byl opet premisten. Z pne 10.7, vydala C-.^/ta 77 doduroint nazvaný "0 príprave
h J Plzen-Eory jej převezli do Nového Sedla. Jeho
nove u stru y a veiouci úloze KS'J". Text obsahuje
adrc-a Je: J.T. , nar. 2.4. 19*6, zakl. číslo vezné
rozia Llou kritii.u t z v. vedoucí úlohy strary, která je
Aäl.O, K-/Ú Nová Sec..' o, aut- .jošta 1, 438 01
Žatec.
Zakotvena v nyaeja.. ústavo a j i z se současna vládni
h C:;.. - a I vana J írouse: I. M. J. , nar. 23.9. 19-14, PS 10, garnitura sriaz i vtel.lt i do ústavy nove. "Způsob
NVU ¿t ráz pod ii-jsUe.,;, 4 U 27,
prípravy nove ustír y," uvedl se v dokarentu, "v%;*k
vzbuzuje důvodné podezřeni, ze nsiia byt prvnim a
zakladni.íi krokem k nepravé por.;cru, nybrz pouhou port; kud
d^sát československých nezávislých iniciativ
zmed..mízovanou kamui'lazi dosavadního státu quo." Podle
(ni. Charta 7?) odeslalo dne" 3.7. c-tevreny dopis
predstav
vládnouci moci se ma diskuse o nove ústave
pr>
J.!TÍ via J • a poslaneckým sneno/nam Bulharska,
omezit
na
okrajové zalezitosti tohoto dokumentu, kdežto
\raha, NDR, Poláka a SSJR. Templem dopisu je
o
jeho
hla\nich
zasadach rozhodne ona sama. Charta 77
e, •. cr.ce vojek těchto zemi do Československa pred 21
naproti
tomu
navrhuje
vytvořeni
mimořádného
1 . ;.y, 2í.r,rpna 1SGS. Si^natari dophu zndaji, aby vlády
Ústavoc'.árného
shromážděni
fiebo
usporadeni
reftienda
z ..., jiní/, je dopis adresovan, zrevidovaly sve postoje
v
m
r
(zvlášt co se monopolu komunistické strany tyče), jehož
k s ¿-pri •>•v e invazi, nebet jinak maji "slova o spolecnem
výsledky by byly pro tvůrce nove ústavy zavazne. Podle
cvrcn j vc i, dome trhlinu v samých zakladech. Rana
Charty 77 je nutné zrušit systém faktického pedn^oni
:.-y.\a v rooe 1968 nejen Československu, ale i
všech společenských a statnich instituci a organizací
meoiniirodnlmi r^avu, je dosud živa."
direktivám K£C.
Dns 5.7. v 17.00 se v pražské Stromovce konala ji?
tretí dc-.cn:.-; >. řece proti poškozeni tohoto parku
chyslanou ste.vbou silniční »agistraly. Prvr.i protestní

(uzávěrka tototo

podle:

VIA, PWAt Gazeta. Wy bore za,

novosti

20.července

1989)

Noskovskije

demonstrace proti masakru v.-Cině, Karlův most 10.6.89

Hradčanské náměstí 2.7.89, narozeniny kardinála Tomáška

