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Vokrovinám je možno
psát /^ejlépe doporučené/ na tyto adresy:
Guňas
Jťr-antitiek Stárek
(J Zvonařky 1 5
Praha 2 - Vinohrady
Bendy
Zbvmok jťiaer
Nerudova 51
Praha 1 - Mal-í Ctrai

Povs'aň, povfct ,iň, veliké
ruisto pražská
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¡••nosí si před 28» říjnem kladli
:v-'7ku,
ik lidí přijde ni Václavák.
• ~ r' -vat 21 o srpen a o ním de'l *
"íbo tyl srpč-n něco výjimečy
•'
jrob'\h, národ nezačíná
i
: 'fa konec přišlo 10 až 15
• } ciic lidí o ralsí tisíce zňstaly odříznuty v přilehlí.eh ulicích.
^áměrlí 1.7I0 rozciňlano při Lcenními
V.oi.don/. Kolem socíiy zemfkého patrona
D
*c
an Ladislav mši krátkou
• í-í : ...j r
n výročí vzniku republiky.
•. o•» ' !• - - • • n podávali mu ruce, V tom
' "I •*'• •
, ustupovala protidemonSiv-acní jednotka. Policisté v bílých
helmách na povel zvedli před sebe obuoky
a jednotka se hnula pro-* i davu, který
začal pomalu couvat. Nějaký stařec chytí i svou stařenku za ruku a zůstali
stát. Kordon dorazil k nim, policista
v bílé helmě uhodil starce obuakem do
hlavy. Stařec upadl. Dav zařval vzteky.
Lidé starce zvedli a vtáhli ho mezi
L?be„ "Lidi, p P O S 3JH v á s, zachovejte
?T
'. vr-'!.e se vyprovokovat iH křičel
— araí nuu, aktivista opozice. Jenže jak
vyprovokovat, když bijou
Vr •'ní
<
děla spustila a jejich ob2..u
i proudem do všeho, co se hýbalo, at to byl slepec se psem nebo matka
c kočárkem.
Celé nUiwstí a přilehlé okolí se
:""'lo v
velké bojiště. Pak mezi lid.'. r :t 'c . T m a ty
slzným plynem
l
r.upily dlouhý obušky a za-i
. -npy Národního musea do
Í adů a na Vinohradskou.
Z náměstí začaly za přispění vodních
děl vytlačovat lidi do postranních ulic.
Vzr.iklo tak několik front.
i

X X X X X X X X X X X X
Pozdravy a ponlcdy ni
te Magorovi na adresa:
Ivan IAo Jirous
2je 9o 1Q44
NV&, Jihíavská 92
6j5 00 Brno-Bohunice

Jindra Málek
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Jor+al -irem se oc ústí Opičtúlky. Bylo tomu právě 49 lot, kdy
1 \ři obdobné manifestaci 23» říj^a ra Václavském náměstí fažisty
c-: r-t.*!^ raněn Jar Opletal. í/luvil -5sem na náměstí s několika lidmi,
; *.ří se ::taniiC8+ace v roce 1 So9 iwast^ili* Paní se sCkclekým odznar
•
a s trikolórou mi na otázka, j.ikí to .1e dnes v porovnání s reke:
u
- i, odpověděla -"Stejné, ne-li horší". Noviny později psaly, že mladí,
^rt-^íci «'c-mon strace, netuinli mnohdy
vyr.áiiřit. svtš požadavky, co
c
. L př? j?+ vupru ČÍ o co jim vlastně jde. To ne asi pravda,' ale jedno vš
ář-j
adí jir + ě - nechtěj komunisty, policajty a Rady právo» Nojaká
5.tárií
í verle mne plakala a r.ihías si pro sebe říkala - já je tak
nv^ávidím, v
úplně všechno zničili a poipinili* Jakoby to promluvila
a t -.1t o zeme.

Hc^nr+3* ^saná na vodě aneb Svět v's viděl
28, ří-en 1982

Julius

Cesto oci ¡.-jluv^iho náuraží se zaetjvu.il, abych si ¿.a jálil cigaretu.
Vcleo n;coi;r r ísený se ítudeným vzduchem a rozhlížím r*e, Prostor přeci
liároJ^ín muzeem jo : cela raplněn davem Lidí, k+eií <e o vlní, pískají a
ne c^si ro7Či\crv1 reagují. Po mé levici se otvírají uveře Žlutých antcrrft a vybíhají policisté s fiílýni přiLbami a dlouhými obušky. Běží
i.n-ěrcm ke sv. Václavu* Krlcnu na hodinky - třičtvrte na tři. Ze by to už'
zaialo? r:r-c. lim chr,zi a u Bonu potravin je mi zamezen přístup na náměstí. Vím, íe jakékoliv námitky by byly jen atrátou čaru a bížím nazpátek«,
Z^v/bám za roh a jediným pohledem zjišíuji, Se Opletalkou taky neprojdu«
Na Václavák se áof.t .nu až Jindřišskou« Protlačím se r ůznorodým davem k
o ^ r a ^ chodníku a se zármutkem registruji, ze prostor kolem svu Václava
je ji2 vyklizen a střežen unifornusui. ?Jáhle se od lviůstku dá do pohybu
cisterna a 1auTem a zároveň vybíhají calsí bílé přilby, Z megafonu se
ozývají v^zvy lc opuštění náměstí a poté i rozkazy oro oěst d&lnické
třídy. Vše tore v mohutném skandování "Svobodu, svobodu11 a "Lvět vás
vidí!". ?Táhle mě podělený dav strhne ke zdi a vodní dělo namíří« Lidí ne
zmocní na okamžik hysterie a vsic.bni se tlačí do malého nodloubí na .rohu
Opletalovy ulice. Zásah vody. Křik. Vydělené pohledy a 2matek* [Mohutné
skandování, 'aloí zásah. Mokrý dav je rozzuřený.
"Zleva dou policajti, stáhněte se do Oplet niky!n křičí kdosi a masa
dívá do pohybu. Cisterna zatáčí za námi a tlafí nás palicí uál. Jakýsi
f+arsí pán, který jde naproti mně ? m.le cosi o tom, ze jrme nezažili
válku, ale vodní dělo ho přinutí změnit názor a z něj se rázem stává
opozič^ík .. jde s ^ámi. "Pisté pravdu! Piiite pravtíui" voláme na obličeje
vyložené v oi-rnech budovy ČTK. "Havel! Charta!" o.;ývá se ještě a já se
pak skrývám před mo utným proudem vocy za dobře umístony a n t o n K d o s i
'je dělem sražen k zemi, poté orchá. Všichni rycftln postulujeme k pcV.í
sóně v naději, že se dos+aneme na Václavák spodem,. Tnm nás v ak přivítá
kordon uniforem a náměstí je celé ohrazeno. Nikde žádný civil. jer. zeleň
Najednou se hrazení rozevírá a vyjíždí houkající sanita. Jede pomalu,
jakoby chtěl řidič symbolizovat, hr iznost situace. Otáčím se a uháním na
S + a r o m ě s t n á m ě s t í . Tam snad ještě nebudou!
Prie ázím včas. 'Jpros+"ed davu 1 idí <Ve kdosi Poevlství CH 7 7
učas-í-^íkum manifestace. Lidá tleskají, je..en druhému lezou r>a ramena,
aby "i.íp vioeli, šplhají na sloupy i parapety v"klacv"«!ch skříní. Po doctení Poselství zatahá iako na povel smrtka na Orloji za zvonec a z davu
r- r?ve T;0.utný hlas: "Už vám zvoní hrana:". Výkřik je okanuiiě skandován, nesla se r + řídají a všude pa^úje odhodlaní, ule za chvíli se dav
-••h^o a
re dozvídám, že přijíždějí v o d n í děla a transportéry s rad'.icemio ^aotávé zmatek a po několika výzvách začínají opět lázeňské stři
cy. Ha kr i ji Železné ulice se utvoří skupinka lidí, kteří se drží navzájem pod paj.í a nechávají se odstřelovat dělem z bezprostřední blízkosti.
Zr r.klone^umi hlavami dávají :iasr^ n ijovo, že za žádnou cenu neustoupí»
a je to krásný„ Za rini pe vidět vlajku a nějaké oeslo. Vodní dělo zlcla~ :sé ^dpíždí a směrem k nev^é lajně ne Domácnosti se rozjíždí transportér
n^e "rychlost. a těsné rrřed Železnou brzdí. Dav neuhne. í-ía náměstí

stojí též několik kombinézo varech mu? A s kamerami, na je. jichž záucch c viti reklama Československé tťlevize. I oni jsou terčem skandovacích ťit.oků
lidí, nebot ^enatóěení vše, ale jen f o, co ce "nodí".
Vodní dělo se 'táčí na druhou stranu, na nás, a první salvu věnuje
-ově omítnuté čá^ti Staroměstské radnice. P..ik nás přes parčík vytlačí do
boční ulice a tam se zastaví. Lál nemaže. Poslední'dva mocné, ale neúčinné eiakuláty plcskrou o zem. Lidé se smějí a nově nastoupené jednotce
věnují potlerk. Několik zvědavců re .jich ptá, zda už .vůbec mají Občanské
průkazy a jestli jim táta doma rezraaluje nrdel, ale oni, jako správní
s+rážci zákona, nehnou a^i brvou a čekají na rozkazy nadřízených. Skandováním je ujišťujeme, že nejsou Česi a zároveň se uovídáme, že jestli
ulici do minuty neopustíme, bude použito slználio plynu. Několik majitelů
digitálních hodinek se stopkami začnou měřit čas a po minuto vyzývají
Bezpečnost, k zásahu. Ten no šedesáti sekundách přichází. -Do poslední chvíle tomu nevěřím a teprve cinkot nábojnice u mých nohou mo probere z naivity. Vóude dým a smrad. Prchající liué« Křik: Pauající těla. Snažím se
nedýchat a rychle tahám z kapsy kapesník. Vzápětí no váak přikládám na
ústa asi Dvouletého tlačícího dítěte v náručí mladé matky, které zároveň
radím, aby ¿mizela. Za robem znovu popadnu dech a otřeseně ce zdravím s
několika zornými. Ulicí -stoocá d m a já to vyděáeně sleduji, ^o chvíli
odcházím zklidnit tělo i duši do Blatničky.
Pp dvou děckách se ubírám ulicemi, na kterých je stálo dost. uniforem, na Karlův most. U věže stojí napříč Tatra naložená pískem s několika oolicei^ími psovody. Když jeden z vlčáků začne štěkat na pána se psem
boxerem, který kolem prochází, ozve se hlas uniformy: "BUDEŠ TICHO! TC
N£NI CHARTIGTA, TO JE PES!".

Z RUDÉ KRONIK*
Dne 14. 10. 1933 byli v Brně r.adrženi, obviněni a pozděrji dáni do
vazby Petr Cibulka /J7 let z Brna/ a Jiří Stencl /17 let, z Litovle/.
Trestného j-ednání se měli dopustit tím, že Petr Cibulka předal Jiřímu
8+enclovi cyklostylové blány s textem INFOCHu č. 17, který mimo jiné
obsa ,uje dopis 271 občanů, který připomíná odpovědnost státních orgánů
za justiční zločiny v padesátých letech, rovněž přímé nebo nepřímé zavinění rmrti Pavla Wonky*v hradecké věznici 26. 4. 1903. U Petra Cibulky
a jeho matky byly provedeny domovní prohlídky.'
Dne 20. 10. 1983 byly provedeny další domovní prohlídky a to u
Ivana M. Jiroúse /44 let/ vě Staré Kí.;i a u Jiřího Tichého /42 let/
v "Vaze. Oba jsou ručiteli podpisů pod výbe zmíněným dopisem. Trestní
v?c b«/la vedena jako útok na s+átní orgán a orgán společenské organizace
podle § 154 odst. 2 tr. zákona. Jirous a Tichý byli z tohoto tr. činu
obviníni a vzati do vazby.
Těsně ořed vydáním amnestie /26., 10. 1983/ byl trestný čin překvalifikován na poškozování zájmů republiky v zahraničí, zřejmě proto, aby
se na Jiřího tichého amnestie nevztahovala.
.
•
DalJÍ domovní prohlídky byly provedeny u Dušana Skály /J5 let, z
Brna/, vydavatel časopisu HOST, bylo vzneseno obvinění z pobuřování
a uvalena vjzba. Dále u Jany Soukupové z Brna, kde byla zabavena samizdatová dílna.
Uvězněna je dále celá deklarovaná redakce buletinu Nezávislého
mírového "družení Luboš Vydra /z Prahy, 42 let/, TornáS Dvořák /z Prahy,
2J let/ a JUDr. Hana Marvanová /z Prahy, 26 let/. V.iichni pro pobuřování.
Ve vazbě je rovněž Stanislav Guma PitaS pro trestný' čin útoku na
veřejného činitele. O souvislostech, které vedly k jeho uvěznění, dosud
nemáme '¿.právy,/šonov u Broumova, j1 let/

Zaee "'ed^ou dobrá akt e

Jo Se Fiala

Pod tímto názvem charak+ o^irtiekýni pro různé předcuázející články
otištěné ve Vok^ovinách, uvádím i já rvou zprávu o průběhu folkového
večera v Plzni (¡re 27. října 193-/0£ při příjezdu z Mariánských Lázní
na Plzeňské nádraží v^e napovídalo r.uárnému průběhu celého folkového
veT. ra, který byl umístěn do restaurace "Kamerňák", tedy do silonku této
restaurace, j -'-o pouze pro pozvané. Už s^mo Plzeňské náuraží bylo perektně ¿afízlévané, vSude známé tváře, tj. několika punkerů a a spousty
otBáků, vysílajících své uniformované soudruhy na individuální kontroly
občanů. Bohudíky jsem se bez u r azu orosmýkl se snlukem i.udebMků souboru
"Kurcvsky rezavej plech J. 3. F." nádražní halbu a potěšen tímto jevem
jser:. zakotvil v lestauraci U Křolovců* Čekal tu Vrah, hudebník "Underground ¿vlko^olbanctu". f.Líl pot'' ujíc.í správu - akce "Kamenčák" je zlikvidována a její aktéři Lácía Líbal, follcrvý zpěvák a člen Jazzové sekce
Oto Veverka a politicky stíhaný básník neřman Chromý jsou neznámo kde
/asi na osmačtyřicítce v některém z mnoha okrsků 00 VB od Prahy po Plzeň/
Tudíž pověstný bard "Pochodů Johna Lennona" 0+a Veverka bude^ ke slyšení
až na daláím pochodu, pokud ováem tuto akci nepřevezme po patronát ÚV SSM
/jak je slibováno/ a Veverku nenahr^ih'. Jiří Štědroň, který zde sjeae
Bítly v nové formaci L/lamenů. Xo by byl kvalitní tah moci proti této
ošemetné pietní akci. Otázka plzeňského folkového večera byla dne 27.
října vyřešena definitivně.
Zpět do Mariánských Lázní se muselo přes Plzeňské nádraží, což mě
stálo občanku. Na ^ádra?í se na me zavěsil občan - provokatér, byl v
montérkách a poštval na mě hlídku VB pod záminkou, že znečistuji prostor
špinavého plzeňského nádraží. Lyl e-xdentně ožrulej, takže jsem zažádal
o' jeho společenskou izolaci a Staniol protialkohclní péče. Málem tam odvezli mě. Pak čestný informátor
dále konat o. v... a oráči s enormním
společenským dosahem a mě náčelník Železničního o i lělení VB Plzeň odebral
občanský průkaz, za který jsem odnítl zaplatit r.okutu. Když zoětr.ě
klasifikuji celý tento "folkový" večer, tak z pozice majora StB musím
konstatovat, že"kluci odvedli kus poctivé a kvalitní práce" a ze své
pozice p roní a suj i jedno: " T A H Á T E UŽ DO HAJ ZLU, Ví VŠIVÁCI! "

Vokno na Vltavě

•

Charlie

Kojenom na Vltavě, ale i na-parníku stejného jména se jO. 9. $988
v pátek od 18 nodin uskutečnilo dotkání příznivců nezávislé hudby
m
a VCKNA za účasti rockový"-1'<+ova venřovi pečínka, Rány z těla
a Orchestr busext. Bylo to zrovna p^r d^u pot or , r o vyhořela hor. nod a
Klamovka.
Jako první vystoupila Tátova vepřová pečínka« Chvílemi zněli spíJ
syrově
vypečeně, ale dost doplatili na zvuk. >'-a parníku to není
se zvučením jednoduchýma tak to trochu odnesla první skupina.
Potom přichází objev nezávirlé r.cény Rány z těla„ Měli i pěkně
výtvarně udělaný propagační leták :-'ókovy průměr t .k asi 13 let. Kytary
ostré jako břitva, znívají ar^lickv* ^¿jí velký úspěch, tak přidávají
J kusy od Velvet Undér&rr jncS, T..k o u£ je druhá kapela v Česku, co
hraje' Velvety /no Velvet Revival/. J'ec+li + ady bude ještě někdo třetí,
tak'sem snad Lou I<eed bude emigrovat /ale asi tady stejně dlouho nevydrží/. Jeder z důvodů je obrova činnosti Velvet Underground v sestavě
Reed, Cale, Tucker /viz zpráva NKL: září 1988/0
'V devět večer dochází nivo, jako skoro vždy na parníku, ale to nevadí, protože se tu hraje
hi?dba. To potvrzuje jako poslední
Orchestr bueexl, zdárný už &c -l:>o" v.nc.rounau. í. sa s bicími temně duní
a do toho dechové nástroje, ^:věló texry /takn ., opak rozjásané Laury/.
Původně mši i v-stoupit Litinovéj Pepa and primyslovej plyn,^ale
z organĎzadních důvodů nebyli« A tak vlastně akce pokračovala ještě v
sobotu s Litinovým Pěnou n.i "private party". Jeden z členů skupiny

ř

slavil rarncc,"i^,.\ Tam už bvlo piv dost.
Jir .k olavba a nfistání probe-ily klidně, Dopravní podniky 1:1c in.
Prahy to tentokrát zvládly dobře e
stížnosti na měrtskou dopravu
nebyly.

Mladoboleslavská J a w n i c e

Ivoá Kačer Mimosa

V pátek 2j. 9* odjíždím s kámošem z Lipníku autobusem ve 1 j. 10 hod.
z Florence do Mladá Boleslavi. Tam na autobusovém nádraží potkáváme
org /^izátory a nimiž oo příjezdu na -aísto odemykáme hospůdku.
Je en z organisátorů se chopí pípy a začne roznášení prvních piv.
Kolem 16. ncd., kdy je uí; re?:-auracé otevřena i pro veřejnost,§ se po
větním nedorozuměli přece jen rosestavuje přivezený aparát.
Jako první odehrává zit ! \ví net&lová kapela, jjopíž název mi pro
nezájem si ej^e unikl. Oruží ;'scu 13 - 19 letí kluci, -lcterí přes metál
velmi dobře a od srdce vycítili j a k o s t a svižnost 1 r^chmetulového bésu.
Jmenují se Debustról, obsazení voc. , g. bg. drums. Za šílené, velmi
krás^ skladby vcházejí tři přišlu ^íci VB, kteří po rozhovoru s organizátorama, zkontrolování móho Gť a^vybrání 100,- Kčs odjíždějí s tím, že
se vrátí, což se nestalo. Deb1.1-0*^! "W1 * nolr^?»*nvali
své hře jako
0 život, a to se vidí a slysí málokdy.
A pak nastouní oro mne překváoko, jež se o něco později představí
v Praze na parníku - je to IPB. Tér mladí kluci, slor.ení: punk + skirís,
zahrají velmi pěkný punk ve stylu začátků Exploited.
Při stálém klení por.t-r í ;>aní vedoucí, ale stálém přísunu piva,
a Dři veselé r.ó- scie a poxu. rs nr^c.. jen přiblížila zavírací doba tak
roztomilé hospůdky. Z večerr. jsem
dobrý pocit, který potvrdil, že
1 bez zbytečného plánování to jc\• za - idit . Bylo to pěkné rozloučení
s muzikanty, kteří odcházeli ne. v^r.*.

III. výstava alternativní tvorby
_

J« S. Fiala

~
i
3. 10. se uskutečnila v Mariánských Lázních v restauraci IV. cenové skupiny Kubáň výstava alternativní tvorby, a to pod patronátem MNV
Mariánské Lázně, který ji povolil až do 24. hodiny jakn r.raz fotbalistů.
Vystavujícími byli: Rudolf Rudolf, J. S 0 Fiala, Satinobr Širokoúhlý,
ZFL Pastyrik a fíektor.
Akční malíř Rudolf Ru/io*lf bvl icle sastounen dv^ma oostabstraktními
kompozicemi "bez t.¿.zvu": £ c ä ^ t . r
se prezent ije kresbou tuší 8 Vianovskou tématikou a obrazem znázorňujícím močícího muže, ležící ženu,
oko o ruku s křivulí. Jedná se o studii Leonarda da Vinci« Tento obraz
se ve finále večera ookusil zcizit redaktor VOKNA F. Stárek Čuňas. Obraz
nezcizil, zato ho odňala Oia-s~r>í nrc ko.votura v Chebu pod záminkou, že
jde o vše oůle?.ito;. k trest
•
I
Satinobr ŠirOKOMhlý V. 1
.
: .:árrí olejů; Smlouva s aáblem,
Dítě neunikne srrti, ^c^r :ú í
l-.; zločincův výkal atd. Jeho obrazy
se ,-taly rovně?. ¿r^dm^t^m vy eó :
Rektor se představil malým ole1
jen "bez názvu' a rozmarnou
Idylka srpnové noci.
J. S. Fiala byl zastoupen oleji: Antická hlava, Pustina a kresbami
Imaginární oortrát básníka S. S. a ¿vgitační symfonie s obnaženými lesbickými příslušnicemi PS VB.
Kez5 jednotlivými výtvarníky jsou diametrální rozdíly v uměleckém
výrazu i v oojetí stavby obrazů. Aváak mi a o Rudolfa Rudolfa jde především o realistický výr.u-, i když 3 imaginárními tématy. Satinobr Širokoúhlý se nrezenture jako v^'-vt*rOs: surnaivismu. Je to jeho termín a jeho
práce jsou toiic čúkazem, kažčcaátfriS jde o hluboce psychicky působící
kompozice. Hektor zů°tai věrný* svému nůvodnímu 'expresivnímu výrazu.
ZFL Pastyrik a J, S. Fiala vyenázejí z klasického pojetí figurální

ft

malby,
když ra neklasická a imaginármí půdě.
Vystava b/la ukončena kolem 22. hodiny. Když hosté restauraci opouštěli, byl zajištěn Vladimír Svoboda, který nesl dva obrazy a během výslechu bvl neustale upozorňován, že se
nSj vytluče jméno autora kompozice
nazvaná Idylka srnnové noci. Po dalaím incidentu s hlídkou VB byli'
Hek tor, Ivan i t a l i k ji Milan Diro
obv.in5.ni vyšetřovatelem SNB
v Chebu z trestného činu útoku r.a ve^r^ého cinitvlc,

Session dětí 20. storočia, kteří mají zatlimůrené obočia

Zagor

Dne JO« 9. 1980 ve Starém "°lzenci naposledy hrála underyroundová
kaoola UNDERGROUND ALKOHOL BAND, snolu s jejich hostem - kapelou MONY
A KLID.
Vystoupení bvlo flámováno v místním Lidovém domě, kde se také
pořádala 7 / 11 . 1937 veřejná premiéra U*. A. BANDu. avlak v '17 hod. se
dostavili do Lidového domu před sec a I.;ěNV spolu s přírluaníky SNB
a hos+inec Lidový dům bvl náhle z technických důvodů uzavřen.
tak se celá společnost asi 50 příznivců odsunula do nedalekého
lomu. Po celém Starém Plzenci ilíďkcvali příslušníci VB a ?S VB
a dokonce prý i příslušníci ČSLA a ekali snad na "vhodnou" příležitost»
Ačkoliv byl lom doslova "obšancován", akce proběhla hladce.
Koncert sice nesplnil r.yé poslání, nebyl t a s ; acbrý jat; o. předešlé v
koncerty, ale v tomto případě je rt.-.+ no b^-St na zřete] přítomnost 300
litrů Diva á 2 li+rů slivovice.
I když U. a. B^ID už neexistuje, v:.řv;nost, k4 ern si zvykla,
Starý Plzenec navštěvovat, nerusí
ri :t <2o ní a-:.r.ý<. u r k ^ ^ í , protože
íolkové i undergmundová akce se XJ buaoa ko^at Oí/.le.

Věro v ar* v rock 08

St, anda

10. září, za pěkného počasí, proběhla ve Věrovanech, pod hlavičkou TJ Sokol, přehlídka rockových skupin.
První vystoupila skupina IMSO^LTSJN z Havířova /Martin Lukáá kv+ara, Jiří Prokü - basa, hana Lukášové - zpěv, Michal Lan& - bicí/.
v
ář ledovala olomoucká skupina CO JSI Djp, která všeobecně nezaujali.
"Dal -í !.róla t iktéž skupina z Olomouce MODERNÍ DOBA /Marian - příčná
flétna, ; pěv, Bob TConeč-ný - basa, Pepa Pospi.il - klávesy, předehrávky,
echo, Rogo - bicí, Jiří Kolář Děcek - akustická kytara, zpěv/. Dále
hrála již proslulá skuoina z Treno-1'- - l j ^ l LVu/U
zahrála evjj
obvyklý standart, který část pub j
rozhýbal do tance /Micaal Kaáčákzoěv, klávesy, Martin Beáátš - kytara, Richard Rybníček - bicí, Rastislav Kubica - saxofon, Peter Ka.:ičák - basa/. Jako pátá .rála patrně
nejlep¿í skupina ořehlídky POSÁDKOVÁ hUx.^n
í\liLvX /Vlastimil
Filgaš - zpěv, Ivan Ryl - houcle, P^v .-1 r;i ^ák - :yt:?ra, saxofon, metalofon/. Ses+á skupina zaujala m.jo
v4
/.: Sk J rlYKLü JE
VŠÍSCHMO V'POŘÁDKU, ale i náf rejrv
• / • . c ;c řolský - kytara, zpěv, Pav:l Zábranský - b*:.¿¡¿1
n • ¿¿xofon, k l a n net, zpěv, Zdeněk Prstík - b:Lcí Aua
^ .
Přerovská skupina STARA DOBRa RJCKI P.^CS známá sv;;m Uuuob-im

lumorem

o^ět nezklamala a byla oživením clo uruhé ool^viny ořehlídky. Předposlední
vystoupila ř.TRTVA DLAŽBA /AN+onín Sarkozi - basa, bohaan Zelinka - bicí,
Robert Sychra - kytara, tfirek Chaloupka - saxofon, Katk^ourkozi hrnky klari^et, zoěv/. Tuto skupinu isem niz neviděl, -tenne nako
poslední bzmrt PT^ICILÍN, nebot jsem museloúejít.
akce bvla o ;ravdu vydařená, ^róbenla v pěkném prostredi v tzv0
Sokolce ;Aiís+^í TJ, která zajis+ila občerstvení. Hlauoví se moni i nasytit uzeným Kabanosem a -rc žíznivá limo, kofoly, pivo a víno. Toho
alkoholu bvlo na můj vkus příliš, ale je ovšem známo, že kdo chce pít,
pije a kdo chce poslouchat, poslouchá. Technika vydržela bez větních
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\
problémů tep rockový nával, na který přijelo asi 600 lidí* To voe díky
lidem, Vr+eM se sku+ecně zasadili o lato- nreiilídku., tatrtw-cixu nocinetrou pro nás všechny,
je^ ta: d»'le.
Jo října 1988

Přec půlnocí a po Půlnoci

•

Charlie
I

Je-tě bych se catěl vrátit k vystoupení Půlnoci letos v červnu,
která vyvolalo mnoho oalasů. Kvůli tomu se začaly obývat niasy, jestli
to byl ústupek es+ablishrnentu. ^ebo ne, nebo jestli to je ještě underground nebo re. Něk + erými lidmi bylo toto oficiální vystoupení zcela
odniítnuf'0jinými uvítáno. To myslím jen názory lidí z undergroundu.
Vystoupení odmítli především intelektuálové } kteří se na to div jjí
z hledirka umšní, ostatní to uvítali především z hlediska zábavy0
Ale o co mi v této souvislosti ;ide0 0 potupný systém zkoušek
před komisí známých pod jménem přehrávky, dále funkce j.kéhosi garanta
nebo dolilíĚitole nad kapelou, kterému se říká zřizovatel,, Kdyby nebyl
tf.n+o systém, odpadly by i r.Skteré diskuse a kapi.ly by musely dokázat,
co v nich opravdu je. Potom by se poznalo, kdo je opravdový rocker a kdo
si na něj jen hrál. Dneska je každý "rocker", aie nikdo se nevysloví za
zrušení tohoto systému. Umělec si má za dílo zodpovídat sám a zkouaka
je pro nSj veřejnost.
V každém ořípadě, at^jsou násory na vystoupení Půlnoci rftsné,
dosahuje jeií hudba vysoké jakosti a m a d přijde doba, kdy to bude moci
dokázat i talc, ani?, by to vyvolalo tyto rozporné názory.

V

N A Š Í

V Ě C I

V knižní edici VOKNA vychází publikace
,

OBČANSKÝ PRŮKAZ, PROSÍM

antologie prozaiků střední generace zahrnující práce Lubore vydry,
Žlutáka, J:na Potoka, Ld.y Vacka, Jaroslava Švestky o Jiřího Kos túr a.
Publikace obsahuje krátké biografické ú aje o autorech, má 151
s+ran a vychází v nákladu 100 kusů.
U P 0 Z O R N í N í
V tcm+ o čísle Voleno vin chybí pokračování seriálu Občan a příslu ; níci SNB. Naši právní experti mají totiž v současné situaci jiné
s+ařosti. Na -ísto toho přinášíme podpisový arch mezinárodní podpisové akce.
v
Čtenáři, kteří se chtějí připojit, at uvedou mimo podpisu sve
jmpno hůlkovvm písmem a d'le město nebo obec, kde žijí. Potom prosím
pořidte kopii, pro případ redoručení, a originál odešlete doporučeno
na adresu, která je uvedena pro Československo.

PETICE ZA PROPUŠTĚNÍ
I. M. Jirouse, J. Ste^cla, J. Tichého, 1), Skály, P* Cibulky
V drahé polovina října 1 T38 byli v souvislosti s autorstvím
a rozšiřováním dopisu adresovaného čs. rtátrím úřadem uvězněni
v Československu Ivan Jirous, Jiří Š+cncl, Jiří Tichý, iíusan Skála a
Petr Cibulka. Tento donis, který podepsalo 271 lidí, otevřeně a ostře
kritizuje situaci v ČSSR a žádá okamžitou nápravu« Vezení není
odpovědi na tev,to dopis. Dokazuje jen opětovné Doručování práva na
«^vobodu projevu v Československu«
Žádáme rozhodně bezpodmínečné propuštění vězněných.
.'
'
Své podpis v zasílejte na níř.e uvedené adresy. >Ta těchto adresách
také pracuje informační služba, která shromažďuje informace o průběhu
případů, o situaci rodin uvězněných a o akcích za propuštění
probíhajících v různých Zemích. Tam také můžete obdržet plný text dopisu.
Vrat 5 slav Brabenec
68 Palaise Road
MIE - J33 West Bili
Scarboroug - Ontario
Canada

Zina Freundová
Jiří Bednář
5J c, Florencie Road
London N 4 í U J
G. 3.

Miroslav Skalický
¿mdreasrasse 9/7
1070 Wien
Austria

Ivana ŠustrováDachstrasse 2
8000 München á@
NSR

František Stárek'
U Zvonařky 15
120 00 Praha 2
ČSSR

vatopluk Karásek
Segantinistrasse 154
CH - 0049 Zurych
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