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č: Takže Magore, ty ses vrátil 2 Itálie. Cos tam
déJaí?
M: Byl Jsom tom pozváněj Jako ČeotneJ host na kongres
Transnaclonální
radikální
strany
(TRS).
Pozvání ml vy/ednaJ můj p/íteí John Bok. Já Jsem
se ho ptaJ, co tam mám dělat a on říkal: "Dělej si
tam co chceé."
C: Co je to Transnaclonální radikální strana?
M: Je to strana, kterou založil Marco Panella. Duchovné pokračuje v tom. co v Šedesátých letech
děiall hlpples. ylpples. New Left...
C: Hele, Já si tady čtu ten tvůj elaborát, kterej si tam
přečet*. tak aby ses nevopakovaJ. My ho vydáme k
tomuNe rozhovoru. Rad£l nám ve zkratce řekni.
Jak to tam probíhalo.
M: No. my Jsme tam přijeli těžce zkouřený lysohlávkama. který Jsme žrali Jeétě v letadle, protože je
to droga, která není na mezinárodním seznamu
drog.
Takže první den Marco Panella. Je to skvělý
Člověk. nicméně se rád poslouchá: je to rétos, Ja-
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M: Jistěže Já Jsem tam byl jediný Hbero. což z n a mená čestrvej host. Nebyl jsem v tý době JeětÓ
členem strany, takže Jsem se oměl potloukat, kde
Jsem chtěl. V Turíně Jsou nějaký členové Amnesty
International, kteří mě kdy6l néjak sponzorovali
nebo se o mě starali, když Jsem byl ve vězení.
John Bok Jim zavolal, že Jsem v čtfmě a oni udělali
sbírku. Poslali mně AOO OOO Ur, který Jsem
procNastal. T. R. S. nám zaplatila letenky a jídlo.
C: Ale ne chlast.
M: Ne. žádný kapesný, protože oni Jsou velmi chudí.
Například Polákům neplatili letenky, nám jo. Bylo
to od nich pěkný, ale nemohli Jsme od nich vžit
prachy. Já jsem sejmul Jiřího Pelikána o peníze
Zachoval se velice noblesně. Dal nám 2SO OOO Ur
Č: To je jedno. Čtenářům bude asi fuk, za co Jsi chlastal v Itálii.
M: Co Jsme dělali? Například Jsme s Johnem Bokem
udělali revlva! na Dolce vita. Viděl Jsi někdy Slad —
kej život?
C: Nó. viděl.

LIBERo -

S MAGOREM O JEHO CESTĚ DO ITÁLIE HOVOW ČUŇAS.
ko každý Ital nebo spfŠ Jako každý slu&ný Ital.
Když už mluvil asi t ř i hodiny nebo se ml to možná
zdálo po tědh lysohlávkách, vstal Jsem, začal Jsem
tleskat a tím Jsem jeho rozhovor přerLiéll On za
chvilku začal mluvit znovu a tak Jsem odešel, přes
tu kongresovou halu.
C. £eJ Jsi středem?
M: Sel Jsem středem a zavolal Jsem na něj Jedlr>4
italské slovo, které znám: "Cornuto". oož je "Paroháči!", nejtěžéí Italská nadávka, za kterou se
okamžité řežou hlavy- A Je&tě Jsem ukázal fík
mezi prsty», což je v podstatě kunda, čáll dvojnásobná urážka. Odeéel Jsem pryč a John Bok
vysvětloval přítomným: "Můj přítel I. M. Jlrous
odseděl osm a pul roku ve vězení. Nemá rád zbytečné řeČI, má rád "přímou akci".
C: Tecíka, prosím tÓ. o tvém setkání s Clcclollnou.
M: Cicdollna je Ilona Stallerová. Takhle: měl jsem o
ní úplně Jiné představy. Znal Jseqr* Jí z
těch
tvrdejch pornograflckojch Časopisů a dneska vím
to. co Jsem věděl vlastně vždycky: že s každým
člověkem je
třeba
t>e setkat
osobně. Je to
nádherná duchovní bytost. Jako každej má právo
nosit vlasy Jaký chce nebo se pokérovat po celým
těle Jak chce, může s( I ona se svým tělem dělat
00 chce. Já jsem s ní udělal rozhovor, který tl
dám do V ok na.
C: Takže to bude do budoucna a ted prosím tě
(eétě...
Mi Momont , ty ooo ptal, 00 jomo tam d6lall a já Joom
to nedokončil.
C: Tak Jo, jestli Jste tam je&tě něco smysluplného
dělalíVtak to řekni.

M: Jak se tam MonJca VITTI koupe ve fontáně?
C: No tak Jste to zopekc^/all.
M: Ne v t é samé fontáně, ale o sto metrů dál na Pie a
de la rotonda. Já Jsem do ni strčil p r s t . já se k o u pu vod března do listopadu za každého počasí ve
Staré ŘÍ&I. Jsem alkoholik, notorický, a proto
musím mít perfektní fyzickou kondici. Zjistil jsem,
že voda je teplejší, než třeba u nás v červnu. Tak
Jsem se sv4ík do slipů, protože Jsem nechtěl dělat
ostudu,
páč
Jsem
koneckonců
reprezentoval
Československo, jinak bych se koupal nahý.
C: Zná.é paragraf o poškození zájmů republiky v zahraničí?
M: Neznám a nezajímá mě. Skočil Jsem do fontány s
kloboukem na Navě, podle kterého mě zná celé
Itálie, šoféři troubili, ukazovali "véčko". prostě
jsem byl v Itálii populární. Asi jako tady.
C: Se& si jlatej, že ukazovali "véčko", jo?
M: Takhle - doufám, že ukazovali "véčko". A v t o m t o
klobouku Jsem dvakrát obkroužll fontánu. Jaa neplavcem
flákou
čublčkou; a John Bok
mé
nesmírně potěéll Málokdo obce být dvojka. John
Bok je můj &éf, pokud jde o radikální stranu a
navíc je natolik Inteligentní člověk, že zajásal,
když mě viděl plácajícího se ve vodě. Svlékl se t a ky.
do
slipů,
perfektním
motýlkem
obptaval
dvakrát t u fontánu. Italové se seběhli z celýho
náměstí. Byly asi t ř i hodiny v noci a v Itálii je v t u
dobu živo asi Jako na Václaváku ve čtyři odpoledno. ZkrdktUufc>yilokcxjxlanl. A Italská noviny o nás*
ustavičně pitaly. Každý den. Pealy například, že
jsme udělali skandál na dvou diskotékách. Jedna
ze zásad žurnalistiky je. podávat ostré protesty

proti absolutní volovlné. To ¿mm«né. že John
Bok, jakmile Jame méll tuhle zprávu o v ^ e o o u , vystoupli n« kongresu a ¿ádal tlakovou opravu, ž a lování zrn náhradu škody a poškození pov^ati, p r o to ¿a Jsme na žádná diskotéce nabyli. Samozřejmé
jsma vynechají to, ža Jam« déla/l skatndáfy víuda
jinde. To byla moje hlavní náplri. Ale nebyli jame na
ciskotéoe.
C: Prosfm té. mimo tyhle oáplné, já Jsem se béhem
toho tvýho kecání probral až ke konci textu, kte~
r a f a tam přečet...
M: čuAasl. proa/m té, Já té rád přerué/m, chtél bych
říct velice stručné tohleto. Nepoznal Jsem v jedné
parté tolik ušlechtilých Udí. celého své ta, Jako na
tom kongresu. Pro nás název "Transnacionáiní
radikální strana" má ponékud pejorativní zvuk.
protože si t o lidé zamériují s levicovými radikály v
tom ¿patném slova smyslu. Bytl tam lidé z Afriky,
z Utvy, z Ameriky, z Brazílie, z Polska, z Běloruska, vékové rozmezí atsJ od osumnáctl do pétasedumdesátl let. Pravda, mezinárodní, ale velice
komponovaní ftUend. Například z Ameriky tam byl
bejvalej Člen Nejvy&ft/ho soudu, bejvalej policejní
důstojník... Jedním z cílu na&f strany Je legalizace
porodních drog.
C: Takže ty ses tam stal členem?
M: Ano.
C: Tady v tý fečá se Násífe za člena, čili oni té pak
přijali.
Mt Samozfejmél ICdyž Jsem se druhej den dostavil s
"poker facem" na ten kongres a sed Jsem si. Čekal Jsem. co bude dál. Jestli mé ten Marco Panetia.
kterého Jsem tak hrubé urazil hned první den,
t/eba zabije nebo vyhodí, a tak on ke mné ptf&el a
pohladil mé zezadu po hlavé. A když mu John Bok
řekl. že se přihlásím do T.R.S., PaneHa se na něj
vrhnul a začal ho zuřivé líbat. Já sem se přihlásil
až v předvečer závéru. protože jinak, jako člen,
bych byl povinen tam sedét a poslouchat Jejich v o lovi ny.
č: Se£ pékné vychcanej.
M: Naprosto vychcanej.
ř : Já bych se t e d Je&té vrátil k tomu tvýmu elaborá-
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t u , kterej...
M: Neříkej tomu elaborát, byla to Inaugurační ř e č .
C z MInaugurační řeč M . To dáme do nadpisu) Pro mé to
Jsou t ř i papíry popsaný řídkým strojopisem. Tedy
mm jeden odstavec týká problému Sever - Jih,
který Jal nespecifikoval. Prosím té, máá k tomu
néjaký konkrétní rUb/rhy7
M: ... mám konkrétní návrhyI Týká se to předevéím
toho pralesa v Jižní Americe. Tam se cftéje hrozná
véc. Prales se kácí příftemým tempem a do r o k u
2 OOO bude vykáceoej. Když ho nezachráníme.
Drny mm délat konkrétní vécl. Vážím si nesmírné
Stinga, rockový ho zpéváka, který déiá koncerty,
že kupuje ten prales a nechává ho nastojato s t á t .
Brazílie je nucená ten prales kácet, protože je
pťí&emé zadlužená. Já mám dva návrhy. Musíme
donutit sever planety, aby okamžité škrtnul v e š keré dluhy rozvojových zemí. Veékerél Sever planety už stovky let vykořlsfufe Jih. Naprosto svinsky a dávno to má Jih zaplaoeno. ČIŘ: musíme
déiat třeba podpisovou akci, kde ne požádáme, ne
poprosíme, ale donutíme véřttete rozvojový ch
zemí. aby Jim okamžité Škrtli veškeré dluhy. A pak
donutíme Pentagon, aby ze svého zbrojařského
rozpočtu vy&krtnui třeba Jednu atomovou ponorku
nebo t ř i bombardéry. Vím. že Jsou to neskutečné
miliardy dolaru, za k t e r é by bylo možný koupit t e n
prales celý. V současné dobé o to nemůžeme
žádat Sovétský evaz, protože Je naprosto chudý.
Tam vlastně už zbrojařský program padá a pokud
se t s m néco ušetří, tak mají dost práce s tím, aby
zachránili třeba Volhu. Povolží. Bajkal a tak dále.
Když totiž nezachráníme ten prales rychle, zmaří
se celá naše planeta. Ví se o tom. védd zoufale
volají, že t o Je zásobárna kyslíku pro načí planetu,
že zánik pralesa katastrofálné ovlivní klima na
celé zeměkouli. Dávno se to publikuje, ale nikdo
není schopen s tím néoo udélat.
C: A j e to v programu tý Radikální strany?
M: Od chvíle, kdy Jsem se stal jejím členem, tak ano.
č: Tak tl dékuju za rozhovor.
M: ChuJ s tebou I
č: I s duchem tvým.

Není to legaMzace přírodních drog. které stvořil
Bůh. když stvoř* svét. a které jsou proto dobré. I
když plné souhlasím • tím. co tady fikalo více. M í
pfa de mnou, například Francia Calebero.
Není to ani otázka poslední evropské totalitní
diktatury v Albánii, protože osvobodit Albánii by
neméf být problém. Stačí udélat to. co navrhoval,
bohužel pozdé. můj přítel John Bok v připadá Rumunska: přijít ra albánská hranice v počtu nékoMta
mMkWWb Udí a vejít do zemé. ToUk nás aády zabít nemohou. Nékteří z nás by zbyti, aby vnesl svobodu do
albánských hor.

Proč j i i f f i i pot4i#olm
porvání
byt ČMtným
h o t t t m TrtnanackMiální radikální strany • proč j»«Kn
sa nakontc rortxxřt do n/ vstoupit, pokud mna ováam
mari aaba při|mata:

Nejaou to vůbec problémy vétftlny evropských
národů, nebo národů eevsrní polokoule. Je tady
hrůzný problém Jhu planety, tak zvaného třetího
své ta.

Povmlif za nssmímé d ó l s i l t á . fta tato strana
vznikla. To platí pfaato, l a mám nákdy výhrady k
rpótotxi, jakým náktaJV z vás problémy na mnmd řaW,
ala » p i l a okacávafí. Navadí ml to toMk, Jak by sa snad
nékomu zdálo, pro to t a soudím, t t {srna taprva ns
začátku. Na začátku opakování toho, o co sa krásná
- I když baziispMná - pokus ás mofa ganaraca v 60.
kat ach. Mluvím o álasnáfn pokusu lUppIss zftorott svát
láskou; káakou. ktará nazná hranic. pfadavKm hranic
státé. Dnaa J»m# poučanl kracham láskyplného pokusu hlppka I kracham toho. o co aa pokuatt yipfMaa.
chicagská sadmlčka a v podstat* calá Naw Laft.
Víma, l a budaroa opát porsžanl, faatil náa bude

My z Československa, nebo p ř i i n l j i řečeno, z
bývalé eovéteké zény Evropy, jame prává prožM a
dovrllll zkuftenost. kterou přad nékoNka iaty formulováI Jacek KuroA. náft polský přítel, fcekl asi toto:
první povstání v sovétském bloku, v NOR r. 1953.
bylo rozdrceno. Rozdrceno bylo I maďarské povstání
v roce t956. pokus o nápravu komunistické strany v
Československu r . 1966. pét polských povstání od
roku tfiSA do let oemdeaátých. znovu a znovu ae pokouftsjícfch pcoresft maak totafttní moci eovétskélto
bloku. A Kur ort řekl: pochop« jsme. že napříftté
můžeme zvítézlt Jenom společné, a to se I stalo.

nWfca, jMtfc n#b4ideme aktMví v * v t * c h strních sváta.
)akko#v m a i l sabou vzdálanymi. a ^mrniH zvítézí Jakákoliv nafta partikulární zájmy nad tím. co Ja naším
hlavním ú k o k m .

Na příkladu Polska Jsme předvedli, že dovedeme
zničit ekonomiku ra * rač ku - proto mohla stávka v
československu trvat Jenom dvé hodiny. Na příkladu
Medsrska muMl každý pochopit, že nezávislá ako-

nomlka nemůže fungoval, f»#ní-U touČMné pcov*d«m radikální reforma politického systému. Némd z
NOR nim iááuM t že není možné zabít calý národ.
festu se rozhodna vyjít do uMc mést. My v Československu )eme m M to žtéetí. že Jame moM svétu
předvést nenáaWnou rwokicl. Z d á n M to vypadá Jako
fttéatf, ala naní tomu tak. ŽÁórrf rUrcxf není hoden
svobody ba z obétí. A v Prmz«v 17. ftetopadu Í989. by«
mrtvi. I když sa o tom. z dóvodú. ktaré chápu I
Mchápti, namluví.
Ala I tak. pří vtí licté k památce studenté. kteří
na Národní třfdé v Praxa zahynuli. sa nám dostalo
daru. že aa&e néžná. nabo laskavé rsvo4oca. Jak sa Jí
říká. trvala fteet týdnů v atmosféře lésky. tolerance
a výtrysku hlubokého duchovního nadžení.
Pomyslama na Rumunsko. Jak Jama mohU dopadnoutl Pomyslama všichni na Rumunsko! Ala to Ja
pořád Jan W o Evropé, protože my Evropané méma
často tendenci tvářK sa, Jako by prévé Evropa byia
pupkam svéta. Naní tomu tak.
Pomyslama na hrůzný masakr na néméstí Nabaského klIdu v Číné před sedmi mé si cl. Pomyslama
na Erttreu. Bisfru v Africe. na hladomory, ktaré aužují Afriku, jednu z kolébek ctvUtzaca, zatímco v
Evropé. v obou blocích; rozmařfte plýtváme potravinami. surovinami, energií, prosté v&fm. Pomysleme

na Palestinu. na Libanon. Na surové vykořisťované
Indiány v Jižní Amarice. Když Jsam sa vrátil z předposledního vézaní. méll Jsma doma. moje žena, moje
dvé détl a Já. sel B koček. Ptal Jsem se wé ženy:
uvédomuýež sl. že z toho, co sežerou naée kočky, by
ž*y v Jižní Americe dvé Indtáneké rodiny?
Je to na že vlna. na že hluboká vlna. že svét vypadá
tak. Jak vypadá. Je nemravné vymlowat -se na naže
vládyf na sup ar velmoci, na Imperialisty nebo komunisty.
My vžlchnl, Jak tady sedíme, můžeme I 1« n e d
začít řež* problémy takzvaného třetího svéta. nebo
Jihu planety. Jak se mu říká Jinak. Jsou to naše détl.
které umírají v Africe nebo v Jihoamerických pralesích. Nejsem teď ne mí sté schopen předložit ř e žení téchto problémů. A nejda ani o okamžité řefcení
- ale Je potřeba začít. My v*lehni zde přítomní
můžeme odstartovat daiží pokus o důstojnou budoucnost naši zemé.
Doufám, že Jsem se vežel do předepsaných 6 mírnit. a dékujl vám. že Jste ml naslouchali. A nezlobte
se. že Jsem mhnri česky, neznám dobře žádnou Jinou
řeč: a proto dékujl také AWoce Tmkalové. že přetlumočila moji řač do Halžtlny.
Rom« G. 1. 1990

TORZO ALTERNATIVNÍCH

VÝTVARNÍKŮ

Nejsou to všechno zjevy úp&dkové nebo chorobné? hAoráJní hodnoty nebo fikce nebo sociální nedostatky nebo utrpení vůbec se chápou pfomrútóoó
vážné. Každé takové přehánění už&fho hlediska je samo o sobé známkou choroby. Tak I pfevgjya záporu
nad ktadem,
(F. Nletzsche Der WHIe zur Macht)

... p f t č i f t t e s e 11TÍ • b o j i . . .
Jmm

Bez

Pal**

názvu
... a polti «c
oíininiou
hoflMvix>ou.;
kterou
íapAlil...

Oheň me vxpáná kdy2
k nésnu ptivaxiifí
ipév
na důkmx zemské tíže
Proto té mmmiakm vyahovaÍM
Mrmxťvá poatM p+cLmp
Tmm hmlnmuje omadné jméno
Necrfioí Cé mít Jca pro *cbe
zapípá k ránu
mfkorkm moudivlAGck
Vrhá ae do bořící kůit?
m v y n i i / zrazenou krev
Žmí&ko po xmitiku

•

Jindřich HllAr

Když koncem loňského roku počali tak krásně tát
mJriádaml let 2kamonéJé tedy, do&lo náhle k dohodé
mezi ředitelstvím KaSS Mariánské Lázné a skupinou
nezávislých výtvarníků o uspořádání výstavy, jakožto
fragmentu výtvarných prací z posledních deseti let.
Tato skupina, provozující řadu kulturních akcí, se
převážné musela pohybovat na hranicí ilegality, mimo
oflcíáJní, zkorumpovanou stoku distribuce řízenou z
eatéfcáckých kuloárů. Přesto se tito lidé aktlvné
zúčastnili pétl výstav VOKNA na Střeleckém ostrov«
v Praze a sami uspořádali ¿eat výstav v Karlových
Varech a Mariánských Lázních, čímž se samozřejmé
nevyhnuli (a to předev&ím L. Albert a J. 5 . Fiala) policejním perzekucím, zabavení obrazů a trestnímu
stíhání. Pamétný výrok jednoho přfslu&níka VB. který
přišel s doprovodem ukončit expozici obrazů na
hřlfitl
pod
Pionýr 6 kým
domem
v
Mariánských
Lázních, je typický: "Vodneste si to do prdelel" Poté
ukázaJ obuákem na jeden z obrazů a pravil: "Tímto,
pane Albert, &!apete po lidských právech..."

Výstava bude zahájena 19. 2. 1990 v 17.30 v galerii Schopen v Mariánských Lázních a bude takto
zastoupena:
Zdenék KráJ - abstraktní expresionismus, pop art a
foto
Zdenék Pastyrl - surrealismus ovlhrnéný manýrismem, pop ar tem a oomlea
Satory Sapuka - Imaginární malba
Lev CeJčlnsklJ - formální surrealismus
Geo Pokrytec - neformální naivní surrealismus
Jiří í. Fiala - poeticky malebná sublimace
Libor Albert - transcendentální expresionismus
expozicí

zahájí

úvodním

slovem

ftéfredaktor

VOKNA řrant)£oW f_jtíirt»k
Nesmím« opominout příkladu téchto Udí nenechat
si zasahovat do svých přirozených a v c«4ém civilizovaném Bvétě platných práv seberealizace. V dobé
nastávajícího společensko-politického pluralismu je
příkladem k vzéjemrió úcté a toleranci.
ÚSILÍ DČLAT NEFORMÁLNÍ KULTURU SE UŽ NHCDY
NESMÍ PQOOBAT TANCI NA CEPE LI DO RUDA
ROZŽHAVENÁ HO NOŽE.
7. 1. 1990 v Mař. Lázních

POPIS JEDNOHO ZÁPASU
Pod tímto názvem byia 20. ledna 1990 zahájen* v
chebské Galerii výtvarných uméní výstava české
avantgardy SO. let. Výstavs plastik. maleb a grafik
mladých autorů potrvá do konce února. Svá díla zda
vystavuj: Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl, Martin John,
•Kří David, Stanislav DM4, Jaroslav Rónt Petr Nikl,
Frantliek Skála, Vladimír Kokol|a, Antonín Stříiefc.
Jan Merta, Jan Vanék, Daniel Balabán, Karel Kovařík,
Martin Makier, Otto Ptacht, Michal Gabriel a Tomáš
Cíaařovský
Do konce února potrvá v Makromolekuiárním
ústavu ČSAV v Praze výstava obrazů a kreseb Martiny Ftledefeauchové. Chrudo&e Valouftka a Slávka
Hory.
Erika Bor nová u Kateřinou štenclovou vystavují
své obrazy do 31. ledna 1990 v kulturním středisku
Blat lny.
- fkh -

OF ČERNOŠtCE

UVÁDÍ:

WY?

26. /. 1990 v 19,00 hodin

KDE?

v hospodě KAZlN V Černošících

KDO?

PŮLNOC
ECHT
OPN

PROTI

V

KOSTELCI

PAr mladých Udí v KonteicJ se rozhodlo. Je skončí a
~rmčJnným vysedáváním po hospodách m začn* »
činným vysedáváním po hospodách. První naší akcí Je
sběr kódových štítků. při druhé - 6. 1. 1990 Jsme
¿zkulturnili prostor okolo kašny na náměstí a zapálenými svíčkami sl připomněli padesátIdctnní výročí
17. listopadu. Chystánye dáJe vldeovečery, poslechová
večery, výstsvu amatérských
uměleckých
prací,
koncerty OBOROH (RK) a STARČ HADRY (JC). Vše
bohužel vesmés pro okresní okolí; nevlastníme, ani v
nájmu, zatím žádnou budovu a zapůjčovatelné objekty
Jsou velice nízkokapadtní. Na výročí "K/ítězného února" chystáme Běh Klementa z Lína nočním Kostelcem.
Pavel "Mfňor" Kňourek
Nezávislá kulturní sekce
Nerudova 1344
517 41 Kostelec nad Orlicí

Dools účastníků Federální radV
Transnadonáfní stfanY federálnímu shromáždění a prezidentu
Československa.
Véžený
pane
prezidente,
vážené Federální
shromáždění,
my, účastnícI Federáiní rady Transnaclonální radikální strany Vás žádáme, abyste v Československu
zrušili trest smrti. Žádný čiověk není oprávněn brát
život svému bližnímu. Máme za to, že zákon, kterým
byste zrušil trest smrtí, by pootevřel Československu dveře mezi civilizované země, které ho v tomto
ohledu předešly. A právě v době, kdy kolem sebe - v
Rumunsku, Číně I flnde, vidíme tolik mrtvých. by bylo
dobré aiespoA takto zmenšit počet obětí naší kruté
civilizace.
Roma 5. 1. 1990
John Bok
Richard Stoč ker
Jiří Pavlíček
Daniel Větrovský
Ivan K4. Jlrous

KULTURNÍ SDRUŽENI

AR 5

GARÁŽ

TOTALITĚ

17. 2. ve 14,OO hodin probtbe* v Sokricích u Rychnova nmd Knižnou kane ort. kterého mm xúčmmtnf následující kmpety:
U2 JSM€ DOMA. ŠANOV
ROZMAZANĚ D€T1
AJKU-AKU
OSCAR BAND
GUN DREAMS

ZPRÁVY

NEZÁVI5LÁ
KULTURNÍ SEKCE
NAD ORLICÍ

NEZÁVISLÉ

P.V.O.

R O C K R O C K R O C K R O C K -

ROCK

KRÁTKÉ

(7

OBOROH
FABRIKA
HOLLYWOOO
XARA

ARS Je dobrovolným sdružením, které sl klade za
dl sjednotit kulturní a umělecké aktivity, činné dosud
mimo umělecké svazy a kulturní Instituce.
Členové ARS chtějí svou prací přispívat k rozvoji
moderního umění, zejména pak výtvarných,
hudebních, literárních a scénických projevů a to po
stránce teoretické I praktické. Konkrétně to znamená:
- pořádáním výstav
odbornými přednáškami
- publikační Činností
- zřízením vlastní knihovny s čítárnou
- pořádáním divadelních, scénických a filmových
předs t a vent
- organizaci hudebních koncertů všedi žánrů
- spoiupraci s umělecký ml svazy a organizacemi po
dobného zaměření

Pokud máte zájem o členství v nezávísiém kulturním sdružení ARS. v přihlášce uveefte své Jméno a
příjmení, adresu, datum a místo narození Pokud Jste
Mm závér večera vys loupí mkupínm AERO. Od 0/„00 ochotni aktivně se zapojit do Činnosti ARSu, uveefte
hodin bud* xmjiů těrm kyvmdéovd doprava ze SoJntc oblast,
ve které
s námi chcete
spolupracovat.
mutobuvy PÍ VO - ZENY ~ ZP£V.
Přihlášku pošlete na adresu;
ARS.

pošt. schránka 25. 303 25 Pi-ZEŇ

