Egon Bondy
x Voknovinám je inožno psát
x (ne.ilépe doporučené) na
x 'j co adresy r

Všechny stromy jako galvanizované
postříbřené jinovatkou
jak zřídka se mi to stane
zachytit chvíli tak vratkou

x Sunas
x
x
František Stárek
x
U Zvonařky 15
x
Praha 2 - Vinohradyř
x
x Bondy
x
x
Zbyněk Fišer
x
Nerudova'
x
Praha 1 - Malá Strana
x

V» /

že nejJTienši zavanuti
jí zatřese a změní ji v kaši
.Dnos- nefouká Vzduch stojí tiše
-A člověk sotva aýčie
že slznými granáty obušky a psy
už týden den co Jen na Václavském náměstí
vláda se dohovořuje o občany
A my věřili že je to za námi
23. 1. 1989

x v - v - v v - v x x x x x x x x x
x

x Pozdravy a pohledy pište x
x Magorovi na adresu:
x
x
x
x
Ivan IvL Jirous
x
x
23c, 9o 1944
x
x
NVtT, Jihlavská 9?x
x
635 00 Brno - Bohunice x
x x x x x x x x x x x x x x x

Praha hořká; ale krásna a
' • • i * V' ' • * • '
* * » 9 «
statěona

Z.' Bálek'

Když se nyní ohlížím za těmi
uplynulými šesti dnyV tedy dny od 15 »
do 20 > Ir, 89,s nimiž se do Prahy
vrátilo jnéno Jane Palacha, nemohu se zbavit dojmu,
že to rtřesné, co se bohem
nich odehrálo,
jsem z jiné rovinypoznal již dříve o Bylo tomu
v době, kdy jsem měl rozečtenou "Zvířecí farmu" od
C-eorge Qrwela a narážel v ní na pasáže, k ce-mu
soudruhu Napoleonovi sloužili je-ho důkladně prokádrování vlčáci0 Tehdy to pro urně nvšein byla
především zábava, která se oproti pražs>é realitě vyznačovala určitým druhem shovívavosti. Nemusel jsem být svědkem toho, jak na zem padají
bezmocní ztlučení lidé a na těle se mi pak neobjevily šrámy a pravidelné pruhy podlitin. 0o
tedy k Palachově Praze d^dat-,
Postrádám dostatek souvislých informací,.
abych zde mohl rozebírat den po dni a zaměřím se
proto, pouze na scény, u nichž jsem
byl přítomen',
5
a postřehy pro wip
Jpodstatnaji* "»' * Takže nejpr-

«
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ve opat "" neboj "cnvi.: str^ňcůn v. p. a některýv.i jejich zaaviepitýri kouskun. Vždyt o ně o cl siného poč *tku', nedále 15. 1*., rozhodně nouze 110 by- •
X
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Toho vznonínarého ¿ne se v.i až k soSe sv, Václava dojít nepodařilo
Asi ve dvou třetinách cesty jsan totiž postřehl, jak se a prostoru přede ranou v šíři celého Vr.cln.vo ke ho nmostí zvedá vlna zběsile ne ženoucích lidí a strliavi s sebou každého, kdo se ocitl v jejím dosahu. \ to
jsen již pohotově zněnil původní sněr a připojil se k prchajícínu cbavu. Kolen -ine prolétlo několik postav v bílých přilbách a sprchou ran
sc pokoušelo ty, kteří jin byli .nejblíže, srazit na zeiíi. A ^odobně jako si i:helu; nevybíraly osoby, do nichž obuškem udeřit, nevyjímajíce
ženy a staré lidi - ti byli nakonec kořistí pro ne nejsnáze dosažitelnou, nevybíraly si též ní st a, kan svou obcí zasáhnout. Tu clí 5 lide od
nich "dostávali71 stejně tok přes ramena j^ko i Co ledvin, zátylku r3
pokud okolnosti unožnily, nešetřil se anj obličej. Z r.vodního o' ro :on?'
jsem sc částečná vzpamatoval ež ve Vodic'.ovS ulici, ale to se proti
náii houfoval nový kordon policajtů p za asistence railicionářnkého ko•nonda chystal další pořádkovou proceduru. ;,'Co bys qd nich po 1-0 letech
barbarství nohla ještě cekat,svařil se starší iuž své manželce. ?t
li hne cl vedlo nne a při pokusu vyprostit ho z drápů, jež se do něj
okamžité pc touto výroku zasekly, jsem inkasoval první zkušební výprask. ''en delší nesledoval snad o horliru později v jedné z postranních ulic -'stících do Žitné. /-'rot.i pokojnévau z"'.stu:5u sc tady za bojového ;Jdo n.ich:: zcela neoekane vyřítilo nakolik desítek Štítů, a jelikož jsme s pří telen a dvena studentkami stáli v popředí, nezbylo než
vrhnout se do nejbližšího ze vchodů« Fevívj., co řval fial, mlátící Jiof ky o poschodí vyš; ten •;n.\š • se povzbuzoval opakováním slov?. zabij uva rány do kamarádovy hlavy svědčily, .že to ziěejmě vrslí vážně. Teclalo
se nic dělat, nuseli jsme na ulici. Tan nás ještě očekávalo proběhnutí
ohuškovým tunelem o nese hřbety toho nely již skutečně dost. Oolik k
neděli z vlastních zkušeností.
Jak jseu později zjistil, míst, kde se podobně zasahovalo proti
občanům, kteří si chtěli pokojným způsobem připomenout upálení Jana
Palacha, bylo mnobo a myslím, že se rozhodne nojdnalo o skupinu či nepočetný dav, nýbrž o několik, ne-li více jak desítku tisíc demonstrantů. Pro mne osobné zůstane asi nezapomenutelným, že se lidé přes veškerou brutalitu, k níž se moc snížila, přes použití slzného plynu,
vodních děl, obrněných transportéru, sanitek e. automobilů bezpečnosti
najíždějících do zástupů, všehoschopných policajtů i oddílu milice,
nenechali zastrašit
v dalších cínech přišli znovu, navzájem si v nejtěžších chvílích pomáhali
dokázali říct, proč jr.ou tady a ěeho si
váží. Ze skandovaných hesel to byla^především svoboda, Masaryk, ravel,
Charta a propuštění politických vězňů. Ha adresu druhé strany bych
chtěl dočíst toto? Pochybuji, že by mnohdy ani ne dvacetileté služebníky pořádku, některé podle jejich' chování pravděpodobně nadopované,
vedii doma -k bezdůvodnému a bestiálnínu bití žen a starých lidí. ři
byli vyškoleni jinými dárci osvěty a v zájmu jiných se nán i předvedli. A právě na tito mocná místa by se r.rla obrátit pozornost veřej
ti, neboí na nich'spočívá odpovědnost za násilí, ke kterému v Tr^ze
došlo.
Ze drů následujících jsen se 'častnil pouze čtvrtečního a patečního shromáždění, a tak se li pochopitelně nechce věřit zprávám, r,o se
to ve středu obešlo bez surovostí. Při čtvrteční */<aniícstaci aov?žuji
za důležité přečtení dokumentu s požadavky adresovanými naší vládě, a
co se mnou opětovně otřáslo, bylo použití tentokrát
zvrácených
sadistických způsobů zacházení s lidu. čtvrtek na V xlavskén náměstí
mi připo línal spíše apokalyptickou vizi než život wstc v srdci Evropy,
luisin trká přiznat, že po poznatcích, co se obyěcjně dělává, sc zadrženými, ych v jistých okrmžicích raději nebyly postižených, kteří si
::
své:: tentokrát prožili i za ;me, si skutečně vážím.
V souvislosti s Palachovou Prahou se nyní ještě zostavíra u stvsvycli lží, do nichž se pustilo HP a ostatní oficiální tiskoviny, a které se pokusilo vydávat' za hlas li?u. /'-Televizní sestřihy a výstřihy

ponechav v.;
koraent<iře 5 / co cly Slánky v ^r
jinde šc onír~ly o tvrn
zemi, ze
je n?lo o pro tis tří tri ?kce, podporované nepřátelskýai coav •
tralaii so Západu. 5??ldSe - ,.>okud trvají na slova protistátní, prk .protistátním je požadovat pro cebe q ostatní svobodí;, protistátním jo vyslovit vlastní no. zor, prot istátníu ;,o zasazovat se provoláními za propust 5 ní nevinných lidí z vozr.ic, ->rotÍ3tátnía je pokojně a květinami
vs-ra:ler.out na r.iuíe, který ná v povědomí národa nezastupitelné r\>sto a
protistátním jc dokonce i pohybovat se vo všedních, dnech na V "olavskén
nánqstí. •'"c ;'tvavyn centrál din -cuze upozornoaí, So se lidé od pondolko
scházeli naprosto spontánně a nikdo nezaslechl z H. A. Si S. E. ani
jen spínku o ;>>oří<'ání u.: s le clo vný ch shromáždění* Dníš in ťí argument eirii;
bylo, So události, odehrávající se v Praze, jsou dílen kriminálních
živlů & z-aajxipul ovane nláde&e. Pokud tedy nos i kriminální živly počítají c!i?.rtistv s jiné gekonferuní občany, kteří pro ovcí přesvědčení
strávili ve viseních okdy i^kolem fa sítky let, souhlasíc. KdyS vaak
hovoří o zi • a.r i • vql o vane rú/ide?.i, souhi asit ji*. neuohu. <Tá osobno jsem
na Václavském futněstí videi občany všech věkových Vaterorii, a pakliže
to "byli ^Ir^í lide, olo vatoinou o stuc? ující, tedy osoby sohopné vy-tvořit si vlastní r.3udok. Dále se oháněli tím, sie veškerou odpovědnost"
je třeba přičíst
vrub Charty 77 a jí podobných. Já sám j3en sa jen-*;
t" nesetkal s? o.hartistou, ktorý by se no Praze procházel s plexisklový:
štítem a obuškem tloukl do lidí. 2!akt¿z jsen do dnešního dne nevysP.ec-•
ze strany Charty prolilášení vyzývající obrany, aby se upalovali, klrcVli oo kin a nemocnic trhaviny či páchali na veřejném poř id ku výtr:Jnos-'
ti. A to u2 se dostávané k jejich ústřední-nu?. Kdyby ti živlové r^díiii.
pr' cov
a nestáli v ccfjt ^ nsší přestavbo .? demokracii. Kdyby.,« u co
kdybyste .si s nimi slušná promluvili, nemám tecí no aysli^íomou výslechu a vězeňských cel, nožná "byste se dozvěděli, že i když toi.:u neříkají přestavba, již 12 let o nic jiného neusilují.
So fp i;jiná nr záv3r snad jeoto doplnění, Se po všech skeptických
a odsunujících úvahách nn adresu .Českého národa máine také jednou příležitost l:v't na svůj národ hrdí. A když si vybavím, kdo v lednových
dne cli přimel Prahu statečně ve jménu svobody snášet brutalitu, musím
na rozdíl od JIT konr^t M;ovot: Jeho o bií rozhodni nrtsnyslná nebyla! T>£
jen proto, So nám no lotech znovu, otevřela oči.
Zprava zo dne 21. 1. 19fiS

Ivan Jan dek.

v

sobotu 21. 1. 1969 odjíždíme a Olomouce do Prahy, odkud znnýn~
linie a nádre.Si Praha - Vysočany pokračovat do Vmetat, kde je cíl nasi
cesty.
V "lade fronts se dočít/a-ie o uzavření vnetatského urnoveho haj o,
které je vysvětlováno právo prohíhojícíni praceni - zaváděním elektřiny a ořezávanív. větví. Se záj-ue^ jsvie si tento článek přečetli, přesto
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S nádraží Htřed odjíždí:ic na nádraží Vysočany, odlaiC nou v 9.r-!
odjíždí vlak. Zakupujerae si jízdenky a useúáne v
t\ tos ti bulu. Jak
Pozoruj evíie, nej sne" jediní, kteří tint o vlakem cestují. V tonto okamžiku vstupují na scénu příslušníci VE, kteří okaMŠitě kontrolují takzvané podezřelé osoby. Sítem jejich kontroly neprojde nikdo zJLi&ít -vyzbrojených'7 kyticemi kvetu. Květy slouží jako předniet ^doličný príslunníků7"1. nn n^rir^^.í, rPp-.n rV^n --j--» nr»>»vi n •rrrnřano. Mladý muž
1
přodkl if-: r« • vy zvaní příslusiiilan občansky průkaz, přistupuje k poklad
ně c zakutuje jízdenku do Všetat. Jeden z nich se us:oíva a se slovy
"jen si ho kupte, 'stojně nika*, nepojedete- zakončuje kontr<?lu, počk.á
si .ua onoho -.lafc-ho au-že a odvádí jej spolu s ostatním ven z rqstibivlu. Dale jsue sc s tSnito lidiii u/ř neviděli. Přijíždí vlak. Vch-izí-e
na peron dveřai, za který--i stojí příslušníci V- a ozbrojené ostrahy
železnic.- Kontrolují další cestující, jednoho z nich, dlouhovlasého
mladíka, zadržují.
Ve stanici '!?ššice, vzd lené od Vletět 3 ten, vystupujeme. Pokusilo

se dojit praky, nrdrcrjx 1 e liste obssseno příslušníky SF^. T^roi'M
js :o vesnici a dost
ar
zanedbanou nsčrltovou i i laici, ¿\si i k.
před námi je selaanioní viadukt, aa kterým le Sí Vsetaty. Fež so. v»"a!t
dostaneme k viaduktu, zastavuje vod le :>ás červená Škoda-Gerde s dv n:
mladými příslušníky St"*». Kontrolami u : s, přičemž se ptají na 'čel Visnj
častý, Jakmile se dozvídají cil, snrži ce nam ho rosmluvit ti v., v. d
než ne nadrrží se stejno nedostnncve, nebí vríechny přístupové cost y
jsou obsazeny motorizovaný:\i hlídka ii SI"'?. Odpovíd u;ie jin,~".e chca
pouze položit květy u hro.:u üo.iia ralach«? o. proto nevidíme na nasi oeste nic trestného, fsedaji tedy do vozu a očjíždoji. Rozhlížíme se nad vesnici vidině kroužit vrtulník,
Neuběhlo snad ani 5 ni nut r je tu
jí vozidlo. Opět ne z byt v.¿5
kontrola občanských prmkazů ^ dotss : eiJ narí cos ty. So chceme dol ožit květy na hrob Jana Palach? je přilil neteři. Je¿jich vysiaivová. í
není ji?, tak zdvořile jako jejick kolem*. Dav"ji >ám ultimatum Jak «ile překročimc pom sir*or č.iru, kterou tvoři vi.?du:t, cudome zeji at"ni.
«•'echceme se smířit s tím, ''c se do '.četeb nedost
r* 0 Pochází»:^ pod
1
most, kde v dáli vid.íme V^etaty, ale i ob.? čekajíc/ '' vozy. Vracíme ne
zp"t •• využívané o Vcl^ikove "udovy * jde* >.c polem k ro!) érw lesíku,
pres který se chceme oklikou "ostat 'o ver ni co. • Sli 3 s -ie
5 PC met
rA, vozidlo ne třemi •irísiuJk'iky StTS so vrncí, o tac' í č?e a zůstav n tát
při krajnici. Z boku i" n t ^ L Í k o p (dně jode .'Irn vn3
teren nol, je
r
dost narocnv, takže
chvíli jioií taktcž. Ro.dí ;.e se. co del"!* - -omalu se vr cocí rae.
£ilaici n -r: vitá stoxňí \r:vf4ln¡\ uk r!fcVno *J -vy •
"Edys už se chcete mermomocí b^rt^t 'o Všetat, tok si. nastavte, 7 ví.
tam dovezeme.Ve ,,r8etato'V: prtonebil zast.? vu j o př "č í.ťt
'[ , k*1 s
je zřízena imp r o v i z o v aná služebna. ?oi:-J^ice p'lsobí
jt tír^niv/. ' j .0"
- ne. ulicích nebyl nikde z ¿.listních obyvatel. Civilovd předávají iinýfor:movan<^n naše občanské průkazy a vic sa o nás no-starorjí. Kadporuoík
nás zavadí do jedno z kpiioeláří v příze--í, 2de je jir, 7 zadr'/.en>o!i, z
toho 2 dívky o. jedno dito, jsou tu cestující, co přijeli vlakea. .dři-c hází dva uniformo viní přísln^n-íci ? major. v'apitan zasedá zn psací
stůl, .viajor kontroluje J
j \énm a poro vři • v s jr-.ktuisi listinou. V'"-jednou se pta, kteiý z nÁc
Tvm Jondek. '-'ajor přečetl mé jorro a
pote une odvádí do
aí'io p" trc"
dři v;«' kpncelá.ře. Ptá se na ^ r v
me cesty, odkud irzi TO O to- dozvídá!, i>n co? od'icv»dá'.n, Ke js
tom dočetl v JX\x<\¿: 1 pr rvu. ry" zji;.:ti,
pr cuji j- ..a oí.v;.b£lc, 1 •z.-.i-rvoři se, íe dozajistr vy do 1/o. bodní peněz rx z cín bych nechte], skončit •
lopaty, vádá.a ho, abychom mohli jeden ^o druhem ciio'it pokládot ír.v'ty
na hrob - nereaguje. Dale ho zidám o jeho dog rovo d n j:.iapQsledy, !:d yi5
ani na to neodpovídá, aby tu kytici tan polor.il zr ně - ze mu k vntu;i
na hřbitov jisto nikdo bránit nebude - toto odmí¡*á.
Vo skoneerí našeho di^lo^pi, trv-jícího osi n3l '>odin.?, ••v- o
va jiné-u příslunniku f"" , který nič odvádí k při-»rnvene-m ruto'asu,
kde se setkaváv-5 a ostatní::! zeCršonými. Oostou^pot!.-.vítm d^lní s^i^ji i?::i
zadržených, asi 10 osob. T a l:o'- use , >usív\e sod^t sav.st rtra, jo /is ti
asi 14.
...... v •
Vystupuje e ve* C t v x u d
výci. •:> troj j.cíc... .
*:.t
d -o . •
v Českém '"rode -.via vystoupit přítel ?"-etr, mladý student? starci "uz manžel ml.?dé dívky z T-iberco. Jeho mar-zelkr. or;/ pojede dál. 7 tomto
okamžiku dochází k rozhow^n/-^- - -r-vi;. mladé divlcy. JTiictfo jo nemá pivo rozdělovat, dochází k hádce. Manžel ujvedá zp^vt na sedadlo, aechce
vystoupit. Říká: :,j?ucí. pojedu oál, ne _ .jr*^^•»o p^in!'" r.ladrií z civilistu se snaží rozmluvit dvojici jejich odmítáni. Pry je musí vysadit každého zvlast. Tajecr on Schází k čir^u, který pobouřil vč- obny
zadržené. Uniformovaný přislr ík scdíci a z'd:jích se^-^leck ; t rv přistupuje k dívce
zkrouce ím rukr se ji jna^i umlčet - -vl v:t7:í v;toda přesvědčování, vrt o :>itu~oe trvi asi ^ 'lnutu, ozývají
výkřiky
bolesti a nesouhlasu s ti ito ¿..djý-j
a? íl^g^e ••
I3Í - -into bus pokračuje v cesto. Asi o 5 ki\i dál vysazuji další nedobrovolně
cestující; po dotazech na stanici S.SD nádrrží nachází. Ho vysazuji
ještě s dvěma mladíky - v autobuse zůstává již pouze manželský "ár, s

kterým pokrajuji v jísdŠ dál.
Jsme vysszeri .uecVleko kívižovntky - ptáme se na ne-jblissí vlakovou stanici u benzinové puapy, kde jeden řidič, a o vyslechnutí jmSeho
hovoru ^s au ipaře?a: nás ochotno odváží do českého T-rodu. Ve vestibulu
nádraV. se setkáváme s delšími šesti 'edobrovolnými pasažéry. Debatujeme o našem zadrželií. V Prase se všichni loučíme s přáním setkat se
při mono bouřlivých událostech!
František Stárek okrailon
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Dne 21 . 1. 1£09 pořizoval přítel
tišk.n Stárka filmové zriblíry
videokamerou, -jáb'ry dokumentovaly j:>olic ijní obsazení Vsetstt jimiž
malo být n o b č a n ů m znbranauo navštívit hřbitov, kdo jo uložena urna
Jrna Polacha. Cento přítel odevzdal videokameru s filmem Františku
Stárkovi, Oen ji nechal v t?sce ve svém osobním automobilu, který zaparkoval na dvoře restaurace U sv. Pomaše, kde pracuje jako topič. Ve
dvoře parkovalo kro ae soukromého stárkovo suta i nokol¿k drahých limuzín. P '::sto EQ nezaámý pachatel vloupal práv" do vozu --rantišks Starka, jako by v^dol, že stará taslcs obsshuje video)lamcru
50 OC0S- líčs.
^rrutišek starek je signatář Charty 77 a redaktor Časopisu VOV.TO, který vydává rovnož Videoma£>ozín V^ICA. Okradený stratu oznámil veřejné
bezpečnosti; r.c:rí však nr-d".;;e, že pachatel buc• e vypátrán. Krádeží jsou
?Jlranti8ek Stárek a VOIC:0 ochuzeni o kameru, nezávislé prostředí o cenný
dokument z našich současných doj in.
V Praze,
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Zacvičte si s námi, my zacvičíme s vámi
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V n<?ží republice se již po ř^du mčsii.ců pořádají zajímavá sportovjr.-.a-hysienická odpoledne. Po mohutné vine různých západních 3portů jeko
rcrrbic, strečin^ a -. jsme objevili opravdu masový sport, kterého se
záčastnují tisíce občanů, ^olicii nevyj?""•aje.
C sobotních či ne^álnii ch e^ooloclníc'i se národ shromo^duje na náměstí ? trpělivé očekává příchod cvičitelů - policie, knto přichází z
votsí části o nčco později, protože p'mpravm cl okoral ébo sportovne-hygien i ck* cao odpoledne vyžaduje velkou péci, výb^r cvičitelu s dohled na
stanovintích.
.
"Protože někteří lidé, pří i in zapálení pro sport, by mohli začít i
hořet, jsou hned no začátku s láskou osprchováni ? za pomoci úderných
o*3 dílů rozdálenj. do skupin, které okeaSite začnou cvičit.
áejv^t-íím iróblémem našeho národa je otylost, proto hlavním pro;-ra cm. se st^vá bčh. 1;nm pohodlnějším, kterým by se sn.^d do běhu ¡noc
nechtčlo, jo laskyplnč pomoženo vodním dolem, které udá správnou počáteční
r?.v vybíhá r z.- rrím, pro podpoření aktivity, jedou
ob:«.- • c; vozy. íjast policistů povzbuzuje sportovní nadčeaí svými psy.
Dav ježí kolem stanovisí pečliyč kontrolovaných antony a nastává odpočine]:, sprcho, a chvíle pro masáž.
Schvácení občané jsou opčt vodním dělem umyti a každému z nich'jo
jř.idSlen jeden až dva příslusníci, kteří pečují o jeho zdravotní st.^v.
Qu.iOléČba, tolik proslulá mrsážní technika, slaví ^vrcholný triumf.^Je
radost pohledět, jek naši chlapci, vybavení speciálními obučkyK pečlivé masírují každého, kdo jim přijde pod ruku. Tato péče není vénována
pouze sportujícím, dokonce i přihlížející mají možnost zderma okusit
kavlitu masáže.
,
"ato jsou zvláší unavení občané odneseni do antonů, nebot spor-tovv í ne ^ Sen:', je tak vel.:.é, že ne!nteří ky pokračovali v bohu bez o .hledí:. na svůj zdravotní stav a musí být odvezeni na stanici - jejich stav
vyžaduje týmovou práci policejních odborníků.

-i >ak, i s masážemi a sprchami, pokračuje ftoko^ik hodil?., než
nadčei;í s •oifcovci musí být rozejdeni domů.
jsou rovněž pro
zkavlitnční výsledků cvičení vybaveni kameramiy aby ti, kteří se cvičeni pří .10 nezúčastňují, se později, při zhodnocovaní výsledku na policejních stanicích, na sebe mohli podívat. rčkterým noQVicicía je ;»otom
moudře dana možnost dva dny i několik roků .'dle jejich sportovní zatvrzelgsti/ o samoto pře lýšlet o svém neeportovnín; chovaní.
Cela akce se ukazuje být lidovější než nače špajrfcakiady, na kterých tisíce lidí nečinno přihlíží nmnaze cvič©n«\;, "Oe vidíme, jrk i
jedinci, kteří původn" cvičit nechtěli, jsou spontánně, zapojováni do
běhu. Jako jediná huď ~
zní policejní píSífilky a přesto i tyto
prosté hudební předmčty dokáží navodit daleko ^poptpvnSjčí^at.mosxéru
než vyumčlkovara spartakiádní ímdb^ z amplionů- ObSrnům tečou po tví-,
řích slzy dojetí, •:e":ot v rá ici hyaieny celéhrr tels^
tedy i očí, dostávají štědré dávky slzného nlyru. Fokterým je s dojemnou péči aplikován přímo osobná.
T r
' éjenžo "xohý
nás shodil při těchto odpoledních pár přebytečných kil, ale tato akce má i význam pro rozsířorp! našich lékařských
vědomostí, veorvr po • .as až i mnozí
zjištují^ k^e^oají z ád.% a o
:
!
umíst 'ní j-ter á ledvin v t5 o je i;ž tské josno* kaj.čjím kladným bodem
je i to, že mnohá čr.j.ncvá, řeholená individua ^op^řé po znají, co je
rozkoš ze studené koupele a jnk ď.ležité je otužov\á}?u Jen jedn? včc
by co p-tro«\Vm 3aortov.uč-hy^;ienických odpoledni do"r vytknout - tčmto
zaryt m npinavcům pouhá voda ;:cstačí, proto by to ^¿ífJlo přidat do
vodních dol i trochu tekutého mýdla.
to dekujeme naší bezpečnosti. Jestj viee t?fc?>yych akcí, k^eté
pro svůj dokonalý průbčh mají stále vČtsí r.Čast a
daleko dob?,
kdy budeme národem sportovců, kteří čistí a otužilí «¿p procházejí i
v tuhé zime v krátkých rukávech.
2T?Pi<Vv 7. US' i

V ne do li 27. 1. se nr newyorském Hanhat tanu
koncert JXQ pod:: :
poru Tvaoa
Jirouse, Petra Cibulky a ostatních Č*c v 'zňů svědomí'".
^ v.-1. bývrlý m sr-*2er skupiny Rollins Sto nes P. Gomel s1'! r
v*. .-rOil.
je vir ti re vystxídeli někdejší členné í?lastic °eo'lo T7
raía -rabenec, Psul 7/j.lson, Pavel Vajíček; hudebníci $ hie fugs
Cpt« ^eefhearto; Tilliot Sharp s Allen "insbera. kt^rý přednesl básou
::
'*'rál majálesu-. V-čhem vystoupení visel nad podiem emblém časopisu
Vokno, promítal se film z historie čs. underground * jednotliví áčin •
kující hovořili, j?k se seznámili s hudbou P. J?f H<fňly se skladLy jako
r apř. 7jt>í?nářek'*, '"'Mladý holky-, 3avison; a cel ýf kq^oprt pak vžiebni
soilečn" uzavřeli re Íránem žádajícím: :\Svobo'du •"afcprovi !
PS? Pokud '•'.tě zájem o nodrobnejší informace,, ••ajd^^p je v pondělních
Aew York Pimes /20. 1. 1989/.
-i- +
V I ;-r na ochranu pravs svooocbcho literárního proje.vu zvolil, im.
svém zasedání dne 25. 1. 1' 0$) Ivana 15. Jirouse za patného člena americké pooočky mezinárodního PE3? klubu.
#

JSŠTŽ I? Vljnftí

Egon ^oncljr

Jen';" k
-«o výstrva Lir.ie - barva - tvar::, kt-rá je dosud
i.ejrozsáhle ;čí přehlídkou českého iníormelu třicábých .1 et. ?ro širokou
veře*]:-?r,r,
e i -»ro v'tsi:?u odborníků, je výstava -"'plným nřekvo^oním
o podstat:-" -odifikuj^ r.áč pohled "? třicátá léta. Je nutno vysoce^
ocenit ar\ci Hany Rousové9 která výstavu připravila. Jsou tu VohatS^
zastoup^;:y vneobny a;v5ry tehdejší abstrskee, "od mysticky orient ováných
symbolistů rž ^o surrealisty. Estetická hodhpta vstáiny vystavených

