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ČSSR

Vážený pane Havel,
tímto, prosím, přijměte naše blahopřání k Vašemu
zvolení na úřad prezidenta ČSSR.Pevně věříme, že naše národy
dovedete ke svobodným volbám a že budete usilovat, aby naše
republika byla republikou plně demokratickou a svobodnou.
K těmto ušlechtilým cílům jsme a budeme nápomocni ze všech sil.
lía závěr Vám přejeme pevné zdraví a osobní pohodu
ne .len v novém roce, ale v celém Vašem životě.
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Vážení čtenáři!
Děkujeme všem, kteří naší redakci pomáháte, at již materiálně
nebo finančně. Touto Vaší spoluprací nás zavazujete k další novinářské práci. Dík Vám za to. Naše noviny se těší v našem městě nemalé
obliby. Svědčí o tom skutečnost jaký počet občanu si atašé objednává.
Také nás těší, že nám dáváte příspěvky k otištění. Otiskneme vše
každému, kdo se pod svůj názor podepíše. Kolem nás je pořád dost
věcí, o kterých se mlčí. Uvědomte si, že my všechno nevidíme. To,
jesti ony věci vyjdou na povrch, záleží jen na Vás. Proto Vy, kteří
ještě váháte se na nás obrátit, již váhat nesmíte. Pamatujte, že
jsme tady pro Vás.
Redakce

- Atašé je a bude necenzurované
- Veškeré peníze, které dostáváme jdou do pokladny Sdružení, odkud
je atašé financováno.
- Studentská stávka skončila a tím skončilo i vydávání PLZEŇSKÉHO
STUDENTA. Redakce děkuje všem příznivcům a čtenářům a přeje
štastný nový rok.
&
V našem městě je ulice z nádraží směrem k Jitoně, která nese
název Gottwaldova. Tědy dalo by se říci i vrahova ulice, ulice násilí a teroru.
My, jako redaktoři dáváme návrh na OF ve Starém Plzenci, aby
tato ulice byla pře jmenována, /y*. ulici 17. listopadu. At i ulice našeho
města nese datum sametové revoluce.

ALKOHOL

ZASÁHL —

Nedostatek alkoholu vedl koncem tohoto týdne ve Sverdlovsku
k politickým nepokojům a ohrožení místní moci. Jak informoval deník
Sovětskája^Rossija ve čtvrtek večer se na ústředním náměstí shromáždili/ tisíce lidí, kteří hroziM stávkou, pokud nebude nadále ke
koupi vodka a žádali odstoupení vedoucích činitelů města. Lidový
hněv vzplál po té co z obchodů koncem roku vymizeli alkoholické
nápoje. Vodka a víno byly k máni jen na černém trhu za nehorázné
ceny.
V sobotu zasedal městský sovět a na základě jeho rozhodnutí
se opět v obchodech alko^hol objevil.
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Neuznávám absolutní rovností. Ne, že bych nechtěl, ale zkušenostmne poučuje, že si lidé nejsou rovni svou silou, svým nadáním. Také
jejich okolí jim vnucuje mnoho růzností. Všeliké sociální reformě
může tedy běžet jen o to, aby se domohla nerovností co možná snesitelné. Zákon může ustanovit jen rovnoprávnost, nikoli rovnocennost.
Neuznávám požadavku rovnosti hospodářské. Jsem rozhodně pro solidárnost, ale odmítám komunism.
Odmítám komunism hospodářský, nevěřím v komunism duchový /jak
jej na příklad líčí Marx/ a odmítám komunism pohlavní a rodinný.
Uznávám, že nynější nerovnost je škodlivá, neoprávněná a nespravedlivá. Dnes lidé mrou hladem a mrou přesycením.
Nevěřím, že sá dá mutná reforma provést jen hospodářsky. Zároveň
se musí provést reforma mravů a názorů. K provedení této reformy
materialism Marxův nestačí. Materialism historický, materialism vůbec je nemožný. Právě proto není mně majetek svátostí, ani soukromý,
ani společný. Posuzují všelikou formu vlastnictví a jeho vývoj především utilitárně, jako prostředek k cíli. Vidím také ve všech poměrech vlastnických jen. přechodní formu historickou.
Komunism je možný jen v tom rozsahu a na tom základě, jak jej
proti Platonovi určil už Aristoteles: na přátelství. To dotvrzují
také zkušenosti s koloniemi komunistickými. /Protivníci komunismu
často tvrdívají, že se žádná kolonie komunistická nezdařila. T'o není správné./ Na základě čistě hospodářském, jak jej žádá historický
materialism, je komunism nemožný. Základní lež komunismu je právě,
že každý má chtít, co má soused, a že každý rr/ být, co je druhý.
Rovnost by ještě nebyla komunismem - rovnost by musela být
teprve organisována;každá organisace však vede k jistým nerovnstem.
Všeobecný komunism hospodářský pokládám i v daleké budoucnosti za
nemožný; není mně ani sociálním ideálem.
Nedovedu se rozehřát pro centralisaci hospodářskou, stojím v politice i v hospodaření o samosprávu a o federaci. Socialism státní
nemám za žádoucí, musí se organisovat samostatná, na státě nezávislá
správ? hospodářská. Uznávám užitečnost konkurence.
Reformy sociální pokládám za nutné , Abych označil směrté reformy
uvádím/mimo reformy obecně uznané, jako na příklad zavedení daně
progresivní./: Uznávám právo na existenci, přimlouvám se za uznání
legálního existenčního minima. V jednotlivostech je třeba zrušit
všelikou lichvu a všeliké cizopasnictví, je na čase omezit právo
dědické. ¡Rozumí se, že se musí doplnit a zdokonalit dělnické pojištění, zákonodárství sociální pak má svůj hlavní přední úkol v odstraňování nezaměstnanosti.
_

• Nestí:ím se konečně žádat dozor státní a hospodářský, opírající
o sociální statistiku co možná dokonalou, a to dozor p M s n ý . Zejména je také třeba uvědomělejší politiky populační.
•
•
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Dvě otázky Jiřímu Dienstbierovi
Pane ministře, jistě se Vám doneslo, že jistá část žen a dívek
v Praze a okolí Vás miluje... Keni dokonce tajemstvím, že podobně
jako vy je milován i prezident a ministr financí Václav Klaus.
Tento druh žen se pak rozdělil do tří skupin, které si říkají
"havlovky", "klausovky" a "dinsbírovky". Co soudíte o svých šancích
S Václam Havlem se neměřím, je to prezident. Za to Klaus má smůlu.
Já střihám dráty mezi hranicemi, kdežto on bude muset utáhnout
pytlíky s penízky. A když budou ženy musit vážit lásku a peníze
jasně vyhraju přes všechen Klausův šarm.
Nevadí Vám, že tohle bude otištěno?
Naopak, legrace je v novinách pořád ještě málo...
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O našich legiích
Z n®Šého tisku v ro-£e 1919 : Naši legionáři se vrátili ... Bude
se pracovati jako před válkou, muž přijde do hospodářství9 aby vše
přivedl opět do pořádku, řemeslník radostní se chopí pět let odložené
práce, učitel-legionář se vrátí ke svým dětem, voják zůstane vojákem.
Umlkla děla, ztichly pušky a kulomety, země de zavlnila úrodou, skřivan
vzlétá vysoko nad polí a zpívá, píseň míru«
Nenávist zmizela z duše českého člověka, nechce jíž mysleti na nie
Odpouští mnohým ze svých nepřátele Chce žiti se všemi v míru ,
v bratrství, v družném sousedství. Podává selému světu smírnou a přátelskou ruku. Nehonosá se svým velikým vítězstvím.
Ale vzpomene-li na Zborov, Bachrnač a na Sibiř, na Carenfcy, Aras,
Terren a Vouzieres, na Dos AI to a Piave, na Dobrudži a Soluň, musí
říci svým dětem : Tato jména znamenají vítězství, slávu a svobodu,
ale znamenají také smrt a krev, Budeme svorní, silni a spravedliví,
abychom byli důstojní oběti a hrdinství našich padlých za svobodu.
Křivdy trpěti nebudeme, také lži, přetvářky a násilí«
Pro malé spory nebudeme přivolávati. na svůj národ veliké neštěstí.
Chceme býti zdrávi, abychom byli silní tělem i duchem.
Abychom odolali budoucím nebezpečím.
Budeme zíti radostně a družně* Nechceme znáti závisti, ani dravé
ziskuchtivosti. Ale ze všech sil se budeme snažiti o to, abychom
předhonili ostatní národy v práci a v duchu pravdy«,
N°bot osáno jest na vlajce našeho presidenta heslo Husovo a Žižkovo,
heslo hrdiny ducha a hrdiny paže : P r a v d a
V í t ě z í .
Jména našich legionářských pluků v Rusku: pluk Mistra Jana Husa,
pluk Jiřího z Poděbrad, pluk Jana Žižky z Trocnova, dále Prokopa
Velikého, Tomáše Masaryka, pluk Hanácký / v něm sloužil Ludvík Svoboda/, pluk Tatranský, pluk Slezský*
Několik stovek Šechů a Slováků žijících ve Francii - kožešnici, číšníci
a jiní řemeslníci, dělnící,obchodníci - vstoupili do česloslovenského
oddílu Cizinecké legie / srpen 1914/»
V říjnu r. 1917 organizuje dr. Beneš se 5tefánikem naše italské legie,
do kterých vstupují čeští zajatci.
Píseň Kde domov můj ? si zvolily legie jako naši budoucí hymnu«,
Když Rusko uzavřelo s Němci potupný mír, nastala otázka : kdo nás
legionáře bez ruské pomoci bude tea zásobovat i, dodávat i střelivo,
kdo nanradí naše ztráty tna mrtvých a raněných ? Jak dloho vystačí
Čechoslováci se svými nicotnými silami v boji proti několikanásobné
převaze Němců, Rakušanů, Maďarů 9
Legie se rozhodly, že budou uátupovati Ruskem až do Sibiře, doputují
až ke břehům Japonského moře a Tichého oceánu, tam vsednou na lodi
a odjedou do Francie pokračovat v boji.^
Počátkem r. 1918 ustupovali naši legionáři ze svých posádek na Ukrajině stále na východe Byla to těžká cesta v závějích sněhu, v mrazech,
či únorových plístanicich, kdy kola jejich děl a vozů se hluboce
bořila do bahna, kdy ranění sténali na drkotajících povozech a mrzli,
kdy byli stále stíháni střelbou německých pronásledovatelů.
U stanice Bachmač byli obklíčeni německými pluky. Několik dní trvala
divoká bitva ve které naši Němce pokazili a mohli pak po železnici
pokračovat dále* Do^Moskvy přijel německý vyslanec hrabě Mirbach.
Nelíbilo se mu, že Čechoslováci unikli Němcům u Bachmače a že jedou
na frontu do Francie. A tak Čechoslováci odevzdávali, aby ukázalí
svoji mírumilovnost bolševikům své zbraně. Zde se nechvalně vyznamenal surový vůdce Bronstein, zvaný Trocký, který vydal rozkaz, aby
každý Čechoslovák u něhož bude nalezen* zbraň, byl zastřelen.
Čechoslováci v počtu 50 000 mužů se probili od řeky Volhy po jediné
železnici obrovitým územím mnoha tisíc kilometrů až k Tichému oceánu.
Nezapomeneme na naše zajaté a popravené legionáře*
Jak uvádí 29.7. 1918 rakouské velitelství, bylo zatím popraveno do
onoho dne 74 zajatých legionářů. Ještě v říjnu 1918 se loučili se
svými životy zajatí legionáři / italští/.
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A tak, staroplzenečtí občané, zastavte se také někdy u společného
vojenského hrobu našich vojáků - legionářů na zdejším hřbitove.
Ten ne,ivádstenečtejší čin jejich života byl veliký - po třiátaletech
národní poroby se stali dobrovolné vojáky za svobodu své vlasti»
Píseň Kde domov můj? se stala jejich legionářskou nymnou, aniž by
*enly tulili, že se budou vůbec moci vrátit jednou domů*
Nestali se z nich doma ve svobodném Československu žádní kariéristé,
zbohatlíci, političtí funkcionáři a tak podobně. Dožili v Plzenci
nebo v koncertrácich. Dělníci, rolníci, úředníci. Nepovyšovali se
nad jiné *...
A závěrem : jak je jen možné, že ti kteří se vraceli z front první
a druhé světové války se nepovyšovali, ale naopak ti, kteří přežili
válku v pohodlí, pak no ní potom hráli hlavně politický prim, ' A jak
si blahobytně žili ! /. Jaká nenávist a malost je vedla k tomu,
aby naoř. RADYŇSKÉ Ulici nedali její název ~ ul. ČSL. LEGIÍ ?

V z p o m í n k a

na učitele, kronikáře a vlastence Roberta STRAKU,

Pfavdivý kronikář. Když připravoval při příležitosti tisícitelého
jubilea vydání knihy - Tisíc let Starého Plzence, byl nervově a
srdečně vyčerpán. Sdělil mi rozhořčeně, že se na jeho zdraví podepsali
cenzoři, kteří to, co bylo vlastenecké, či události května roku 1945
mu přeškrtali. Např. příjezd americké armády do Plzně a Plzence st
můžeme srovnat 3 vydáním z roku 1546 v knížce My pod Radyní v roce
1545 a zjistíme, co cenzorům nebylo pochuti jak v psaném textu,
tak ve fotografiích.
Bylo by proto v zájmu pravdy užitečné, aby tuto knihu doplnil nějaký
dodatek, týkající se toho, co cenzuře vadilo. Je k dispozici knížka
a to pravdivá ~ My pod Radyní v roce 1945«
P, S<, Proč pamětní desku americké armádě dávat na školu, el je
na naší svobodné radnici. Tam se odehrály všechny události týkající
se vítání Američanů,

H r u b ý
Jaroslav
prosinec 1939
Pro StaroplzenecJ^ ATAŠÉ

Redakce:
Pavel Varga U hřiště 652 Starý Pize
Plzence
765 Starý Plzenec
David Zábranský Nerudova nc.
Redakce přijímá inzeráty k otištění

Staroplzenecký atašé vydává Sdružení českého folku
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Pražské jaro 1968 začalo vlastně už na váno.ce 19 67. Aspoň pro
mne. Bylo to mezi vánočními svat&y a Novým rokem. Možná 27. prosince,
možná osmadvacatéuo. Jan Wericu seděl v křesle a hrál si se lžičkou
na cukr.
"Dáte si vizoura?"
Nedal jsem si.
"A to já si zase dáin."
Vstal, šel k oknu té rohové místnosti v domě na Kampě, kde
ještě dodnes čas od času v nočních hodinách procházívá sám abé Dobrovský, a otevřel vykládanou skříň, která sloužila za domácí bar.
Nalil si malou číšku skotské whisky, ochutnal, zakýval pochvalně
hlavou a dolil si pořádně.
"Tak mám takový nějaký tušení - moje babička by řekla vidění
...ona byla na tyhle věci fachman - že se nám tu něco bude dít. Nějaká reforma - k horšímu nebo k lepšímu."
Zeptal jsem se, jestli má pro to tušení nějaké pádné důvody.
"Poněvadž už to takhle dál nemůže jít. Tohleto samoděržaví už
je tak ukrutně nadržený, že samo praskne a ze samoděržaví bude buS
samoprasklina anebo se z toho vyklube něco holýho - sice pořádně
nevyklubanýho, ale holýho. A to je vždycky pro začátek dobrý."
Vešla paní Werichová a pravila, abych se od toho starého fantasty nenechal zfanfrnět, že v tomhle státě je to bez perspektivy.
Pan Werich se celou tu dobu, co jeho žena hledala v rohovém pokoji
jakýsi předmět, který stejně nenašla, díval s neobyčejnou trpělivostí
a shovívavostí, a když odešla, prohlásil:
"Ženská je odjakživa bez fantasie. Tohle slýchám už přes čtyřicet let a furt to nemá perspektivy.
Později v slabé cnvilce mi několikrát přiznal, že jeho žena
má pravdu. Že to fakticky nemá perspektivu. Ale toho povánočníxio
podvečera roKU 1967, několik desíte^ h o d m před Lednem, před pádem
Antonína Novotného, v předvečer Pražského jara 1968, Jan Wericn věřil. A když člověk věří, je tu pořád ještě nějaká perspektiva.
Když potom všechno, co se událo od vánoc 1967 do 2). srpna 1968
a co nazýváme PRAŽSKÍM jAREM 196o, už patřilo nistorii, slýchali
jsme do omrzení, že ono Pražské jaro 1968 bylo plánováno a připravováno dlouno a dlouno dopředu, musel osem přiznat (aspoň pokud oěželo
o Pražské jaro 1968 s Janem Werichem), že toto naše dialogové jaro
bylo skutečně připravováno a plánováno dlouho dopředu.
!
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Aspoň - pokud se pamatuji - od jara či léta 1967, kdy si v televizi
kdosi vzpomněl, že by se měl natočit nějaký seriál k padesátiletí
československé republiky, ze uy se to vysílalo po celý jubilejní
rok 1968 - a já to dostal do péra. Původně jsem z toho moc velkou
radost neměl. Seriál k výročí je vždycky průšvih. Oduorník Jsy řekl,
že takový seriál není žádná sranda. A já toužil, aby se divák u ourazovky bavil. Aby neříkal (< blbé, ale poučné)). Ale poněvadž v socia—
lismu je možné i nemožné, jak říkával president Novotný a já .ovšem
¿caždý jsme to mysleli jinak:), vzpomněl jsem si, že kdysi v léuecn,
kdy jsme spolu kamarádili, vyprávěl Miroslav Horníček, že on je
vlastně stejně starý jako repuolika.Jen o jedenáct dní mladší - akorat, že republika je zachovalejší, což prý je způsobeno tím, že je
jednak ženská a jednak je lip vedená a udržovaná.
V perspektivních plátnech Čs. televize na rok 1968, které se
někdy v červnu 1967 předkládaly vládě k schválení, možné dodnes
číst, že se bude vysílat každých 14 dnů jeden pořad z cyklu <<Přáložte životopis >), kterýžto cyklus bude hlavním publicistickým příspěvkem k jubilejnímu roku repuuliky a kterýžto cyklus autorsky připravuje Viadimír Škutina, že to budou vzpomínky populárních pamětníků,
spojované subjektivními životopisními glosami Miroslava HorniČlca.
le tento seriál (natočeny a od zážrí do prosince 1968 také odvysílaný) upadl ve vědomí diváků do zapomnění a že naopak seriál << CO TOMU
ŘÍKÁTE, PANE WERICHU? >)patří v paměti dxváků (a bonužei 1 pozdějších
představitelů strany a vlády neoddělitelně k éře, Které se někdy
říkalo obrodný proces a častěji Pražské jaro 1968, nebylo ani dlounodouě plánováno ani pllživě připravováno.
byla to náhoda. Právě tímto spiskem o tom podávám a vydávám
svědectví.
Jedním z pamětníků cyklu <<Přiložte životopis }) měl byt právě
Jan Werich. Byli jsme totiž oba - Jan Werich 1 já - bývalými žáky
Masarykova reálného gymnasia v Křemencově ulici, zvanéno Křemencárna.
A oba jsme snodou objektivních okolností byli nuceni přejít v sextě
na '{jiné gymnasium - a zase shodou objektivních okolností na Smíchov.
Jenže on v roce 1921 a já v roce 1948, Když měla Křemencárna v roce
194-6 své pětasedmdesátiny, bylo spoustu slávy a pochopitelně kromě
jiných atrakcí se konal abiturientský večírek na Žofíně. Velební
kmeti s dojemnou fabulační nadsázkou vzpomínali na svá dávná studentská uličnictví. Tam^ s ^ m tehdy slyšel vyprávět Jan Wericha s Jiřím Voskovcem příběh o kamnech, který se mi moc líbil. Myslel jsem
si, že by to bylo dobré, kdyby právě tuhle historku o prokopnutých
kamnech ve třídě Jan Werich v cyklu (CPřiložta životopis! >> vyprávěl.

A T A Š E - n o v i n y p r o Vás !

Jako příklad historie, která se opakuje. Kolikrát jsme od jara 1919
slyšeli, že teČL je všechno nás všech a takové ty čítankové pravdy,
které český národ nikdy nepochopí, protože se od Bílé hory trpělivě
učil každé hlásané pravdě nedůvěřovat.
Účelem mé mezisváteční návštěvy na Kampě byla právě domluva na
toto dané téma. Jenže téma bylo vyčerpáno jednoslabičným souhlasem.
A pak nahoře nad námi cosi zapraskalo a jako by někdo něčím
šoupal. Věděl jsem, že nad bytem Werichových je už jen půda. Pan
Werich si lokl vizoura, podíval se vzhůru a řekl, jako by se samo
sebou rozumělo:
"Modrý abé. "
Vešla paní Werichová s kávou a za ní se při.kolébal rozčilený
jezevčík Cvok, jenž byl fenkou. Protože v bytě nikdo jiný nebyl,
nebylo pochyby, že se Josef Dobrovský přišel podívat, jak tráví Werichovi vánoce.

w
Měli jsme sraz ve čtyři hodiny odpoledne před Křemencárnou. Pan
Werich přijel ve svém zeleném volkswagenu - stejšnu. Měl béžový kabát
který se dal nosit rub i líc, hnědý klobouček a boty do sněhu na zips
Bylo 3. ledna 1968.
"Hergot, člověk už ani neví, jaké tečí mají u Fleků pivo!"
Proslulý pivovar (< U Fleků )) stál přímo naproti neméně proslulému gymnasiu. Akorát, že pivovar stojí o několik století déle a dosud
se v něm čepuje pivo, zatímco gymnasium prošlo za poslední čtvrtstoletí několika reorganisacemi. Po nejedlovské školské reformě se stalo
kasárnami, pak nesloužilo ničemu, pak bylo i^půmyslovkou a 3. ledna
1968 bylo opět jinou průmyslovkou. Pan Werich prohlásil, že snad
brzo přijdou na to, že gymnasia byla užitečná., ap-e určitě, až zase
v původní budově bude gympl, v pivovaru U Fleků bude zatím bučí agitační středisko nebo Výzkumný ústav včelařský. V létech, kdy obě
instituce - pivovar i gymnasium - sloužily svému původnímu účelu,
všechny generace studentíků se chodily beztrestně ulejvat do starobylých lokálů. To byl nepsaný zákon mezi profesory a studenty. Byl-li
kdokoli z žáků viděn náhodou některým z pedagogů v prostorách pivovaru U Fleků, bylo povinností kantora předstírat, že študáka nevidí.
Flekovi byl asi asyl. Flekovi bylo tabu. A budiž připsáno ke cti
generacím studentů Křemencárny, že tento asyl nebyl zneužíván.

Pokračování příště.

V novém

roce
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se svobodným

