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DĚTI DĚTEM
aneb ČEKÁNÍ NA OZW
Rokoska 21feaíia« 0 0 hod
Vystoupen rockových souborů. Které pořádala umělecká
agentura M-arl. byto zorganzováno na podporu dětské orkolocje FN
Motoi jž bude také zaslán výtěžek utrženy za dofarovohé vstupné. Z
půvoctiě inzerovaných 7 kape* jch přfeto šest QPN nedorazt
Večer zaháji soubor HOKR (hrajo ve složen basa bicí klávesy, kytara)
pěničkou "Běda tobě' Kapela se oprala o těžkou rytmiku, kterou
dokreslovaly psychedcécky laděné varhany Po odezněni poslední
sklactoy "Náhorrt karabáč' jsem mohl konstatoval: Nc nového pod
sljncem Do cele sestavy mi nejnéné zapadal zpěvák, který sice zpíval
čište. aJe |eho projev by se spise hodi do metalu
T io JABLKON vystoupio >ako druhé a jepeh produce měla všechno,
co se po rnuz)Cfovan žádá Svh hunex pestrost a hlavně nápadtost
PuMkim se bavio a muzfcanti léž Nejvíc mé zanaly skladby Baba Aga'
a 'Chrruy Díky veké pleiádc nástrojů s nmž JAJ3LKOÑ dokresloval
ptsnčky. jsem ie|ch vystoupen označí jako vesefy takový ndustriál
Takže dékupu
NASYCEN (dvqrté klávesy basa bia kytara, saxofon) vystoupí jako
třetí a prezentoval se nezajnavým metodekým rockem Z )ejcn
prodiicce uvádrn dvě sklacfcy "Hadovy zď a Provazochodcf
Dáb mé take pěkně vypekla HOVÉZJ PECIČKA (basa bicí saxofon
kytara), o které už vůbec novm co si mam myslet, s výjimkoutoho.že se
pokoušel o jakýsi utahaný punk rock při kterém bubeník nestihal Na
styl klerý hrál měl jejich zvuk přifcš těžký spodek a s pusou dokořán
fsem si vyslechl pcsničku 'Žvotn režrn kterou jsem v daleko lepši
hudebn ijxavě znal od Vbdrrira řvteika. Mysärrv že toho by se měla
skipna pro přišlé vyvarovat.
2 nstrunentárt meztry sklacby "Z nebe pada kapka za kapkou*,
kterou zahrál páty v pořad - ETAL (basa kytara španělca klávesy, b o l
jsem rozpoznal skoro celý "Hotel Cattorna' od EAGLES Jhak jejch
pohybové vystupováni které byto zjevně nacvičeno, vyznělo spiš jako
varován pro ostatní soubory Byto křečovité a bez napadu
Jak by to naopak vypadal mělo. předvedo seskLpen OZW ve složen
Zdeněk Lorenz - zpěv trubka Jan Kučera - saxofon kytara- Jan Majer klávesy; Pavel Marášek - kytara. Roman šmid - bicí Mian Ffcnger basa Nenástiý projev lehký humor a rone směšné masky defomnib
Itevy a obéčeie a hlavně stylová vytraněnost se StapnjH ryfrnkou - to
je cotak. díky kterému isem kapeti zařadí zcela jasně na první místo
dnešnho vočera spolu s JABLKOM. Výtvarné ztvárněni dokresloval
zpěvák při pisnčce "Brusič Jra' jiskřící bruskou a OZW zahrál také
Pozdě lečí bycha horitf. která se z videozáznamu ofcfevia nedávno i v
televizi Při sklacfcé. jejíž text hovořil o kostře ptáka na ufa. jsem si
povšimnul ctobnych hudebních neshod ale jnak jejch vystocpen
nemělo chybu Pouze ml scházela ptsnčka "Na zóně pěší' ate na tu už
nezbyl čas.
Když celou akci shrnu. zaUala mne pouze JABLKOÑ a OZW Dík ale
patři rozhodně vsem vysti^xjpcřn. kteří zahrál zadarmo pro tak důležitou
věc
Štěpán Kot

V E Č E R N Í UNIVERZITA
Večerní univerzitní výuku Českého jazyka a literatury jsme
otevřeli v září 19S8. Byla to součást déní, v nčmž nezávislé
aktivity nabývaly na košatosti, stávaly se skutečnou paralelní
kulturou; před námi už začali s ničím podobným hebraiste.
Setkával jsem se s budoucími žáky jednotlivé od jara, a nikdy

na to nezapomenu. O nčktcrc jsem předtím už zavadil v
samizdatu. Vydávali tlusté rozmnožované časopisy a štáb je to
cek noci, studovali na mluvčí Charty nebo jimi už byli
Přicházeli i další, naštvaní na ubohou výuku literatury na
filozofii, nebo na vysokou Školu vůbec nepřgatL Vědčl jsem, že
jestli chci pro nčkoho néco udélat, tak pro tyhle lidi. A jestli chci
nčco ucélat pro tu svou bohemistiku, pak to, že ji těmhle lidem
aspoň pomohu pootevřít. SeSli jsme se s dalšími učiteli, kteří to
vidéli stejné. Hecovali jsme jeden druhého. Alexandr Stich se
ujal vývoje a kuhury spisovné čeétiny. Kvétá Neřadová a Jiří
Brabec přednášeli dějiny literatury, lan Křen stručný kurs
českých dějin a já úvod do literární teorie. Všichni jmenováni
měli řádně rozlitý ocet se starým režimem. Od začátku jsme
vyhlásili dost zkoušek, protože jsme nechtěli dělat přednáškový
cykhis, jakých tehdy v Praze po bytech probíhaly desítky: chtěli
jsme být univerzita. Pro některé žáky, kterých 6i přesto velice
vážím, to byl kámen úrazu; pro samou práci, pravda, skoro
nespali, politika a žurnalistika si je přitáhly. U některých se k
tomu přidaly i věci tak málo vhodné pro pedagogiku, jako že se
stali vězni nebo pak za se poradci prezidenta. Na jejich místa
přicházeli jiní, celou dobu jsme přijímali nové zájemce, kteří si
všecko doháněj! Studenty i nás to baví, vymýšlíme si doplfiujicí
přednášky a semináře (dějiny světových literatur, aktuality ze
současné kultury apod.) a jiná zpestřeni. Rok jsme se scházeli v
suterénu baptistické modlitebny na zlomu stráně nad Podolím a
naši hostitelé byli velice laskaví. Po jejich odjezdu m á m e
náhradu v domě kultury CKD. Brzy jsme byli jedna rodina.
Víme o sobě a máme k sobě důvěru. Zahraniční pomoc nám
umožnila dát občas učitelům menší honorář, xeroxovat učební
texty, koupit diktafon na nahrávání přednášek pro ty, co byli
zrovna zavřeni, a dokonce udělit - zásluhou Kolegia pro podporu
samostatné vědy a umění a jeho kontaktů s laskavými
zahraničními Cechy - dvě prospěchová a dvě sociální stipendia.
O veškerou organizaci se k všeobecné spokojenosti stará Kyěta
Sgalbvá, kdysi tajemnice katedry české literatury. Po nezbytné
pauze, vyvolané účasti většiny studentů ve veřejné práci
posledních měsíců, zůstalo jádro kolektivu zachováno; určitě se
nerozptýlí ani poté, co se naši výuce otevřou nové perspektivy
dané zrající dohodou s filozofickou fakukou o našem začlenění
do některé z forem mimořádného studia. 1 tam zůstaneme
celkem, se svým vlastním studijním plánem, žáky i učiteli.
Miroslav Červenka

A VŠECHNY MYŠI POGOVALY
KuMurri dCro Utoctteby 15. ledna ©.30 hod

Otom.že se i v tak odporné části Prahy jakou jsou Litochleby dá zažít
krásnoj vočec mé přesvědčio vystotpen dvou příbramských kapel - EE
a FRANTA MAST Styl jejich hucfcy sgnaizovalo už srocen různých
zbitých exelenct v čele s punkery. Sametovou nebo něžnou nevofcjci tuž
an nevin jakými přívlastky dokrašMí rúzrf snaživá tuto nutnost a naděp)
naštěstí pripomhaJ pouze jeden čerokýz vyvedený v národních barvách
protože lei se sem přfei pobavit a zároveň sděét ostaínmu světu že na
něj kašlou
Do lesn vině v sále tdocfucovárt přífiš sfackých napou) vpád jako
první EE a rozvlri část cu*enj do iepch obígátního tanečku - poga.
Zpěvák (Bořek) se stfidavě pohyboval mezi kapelou zakutsárn a
pogqfcrní a ieho projev dokonáte lacfl se stylem, který EE produkují Při
písničce "NAIVlsl" jsme si spolu s kapelou zavzpomínal na totaltu Ted už vím co už sem dávno vědět měl
že makal děrtri a prachy berou stranfcf -

a při daft' - "Nasral. nasratf Nkam nepudii

Hod* z PLft FAPBB4 LB-flE »ock and rc*

Nasral. nasral! Válčit nebuduT -

BUSH DOKTOR (pu*)

jsem moh konstatovat, že mé naladte anfrnitaristicky víc. než veškeré
projevy Nezávislého mírového sctužeri. Pro případné zuřivce opakij to
stoveso - NALADLA

WRJNA8HÚOJ(pur*)
SKJeCnft váB zvo SPUSA Certcý T t t h Sřaz vdech fef jo do « 3 0 na
mĚObUBCNém náAaží v Českém Těňtnk

Po přestávce nastotpi FRANTA MAST Protože chci někdy v příštím
čište věnovat tomuto souboru vice prostoru z n t t i i se pouze o tom že
jepch muzkantskou a stytové vyhraněnou iiovert by Jm mohla závidět
leckterá 2 mnohem značnějších pražských kapel
Závěr potři opět punkovým EE kteří mezi své pogipci sa*menovce
vyřvával stova v dnešní době barvení kabátů tak aktuálrí
' J e m z toho všeho zte.když se na to cfvóm

KRATKE ZPRÁVY

strom si prst do krku pak to bude prima'
Slept* Kot

Přípravný výbor obnovující se Společnosti
Otokara
Březiny oznamuje, že zájemci o podrobnější informace se
mohou obréth na pana Ferdinanda Hofra. Jaroméřice nad
Rokytnou 122. PSČ 675 51

TWELVE OR n - to je název skupiny, která
vznikla v roce 1988, když se dva bratři Piesen Bobbis
(kytara) a Ralph Bobbis (bicí) potkali s Felixem
Hansenem (b.kytara).

ČESKOSLOVENSKÉ

ANA RCHIS T1CKÉ SDRUŽENÍ

ČAS

BOX 223
191 21 PRAHA 1
Anarchisté Československa spojte se/

V tomto minimálním obsazeni exploduje jejich
mazika stylově mezi anglickým Dancefloor a
punkovou scénou 80.let
V Praze, v (Vfusic F klubu (Futurum), vystoupí
společně s pražskou skupinou Majklúv strýček 29,
ledna.

KONTAKT NA NEZÁVISLÉ MÍROVÉ SDRUŽENI - NMS
Panská 7
110 00 Praha I
teL 227 454

Kontakt : Heartbeat Musicproduction

Po-So 16.00 - 20J00

Erioserkirchstrasse 16
5 000 KOLN 91
Tlf : 0221/866081

v
V Českém Těfitiě s© cha 3. inora uskutečni setkání
under£puunciových a naz&Asiých kapel aneb "Možná piicte i
Vystoupé ELfiOnCKA SV*É
UDM
ALEXEJ F^NZHÍŤ^UST
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Dne 29. 1. 1990 v 17,00 bude zahájena v Domě
slovenské kultury v Praze (Purkynova 4) vernisáž
výstavy o Andy Warbolovi. V 18,00 a v 19.30 zde
také budou promítány videofilmy o této významné
osobnosti světové kutury.
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Zatrnco 'jich' je státe 1 500 000. zbytek voKú se tříšti do státe
vznkapcích nových a nových poitických stran Ty u nás rostou jako
fxxíjy po dešti a prý je to dobře. O prospěšnosti léto poitické různosti si
dovolí v dnešní době pochyboval.

NAVZÁJEM!
VOKNOVINY inzeruji v neposlední
připravované koncerty, výstavy, projekce«.

rozkaz nebo výkřfc. Trto Idé si však rozkazoval nedají a na výkřfcy
momentálně kastou

řadě i

Proto se redakce obraci na všechny čtenáře, kteří
disponují potřebným rozhledem, aby si informace o
kulturním dění nenechávali pro sebe, ale aby je
telefonicky nebo písemné sdělovali redakci, která má
možnost nabídnout je, v rámci VOKNOVIN, širokému
okolí.
Zprávy je třeba oznamovat s třítýdenním
předstihem, aby bylo možno informovat i venkov.
Děkujeme.

OHLASY
10.1.1990
KOMUMSTI KONČI? OPRAVDU?

Mám obavu fnysfrn. že oprávněnou), že se komunisté slinou do voteb
zformoval. S tak vekou členskou (voíčskoifl základnou je KSČ schopna
u voteb dosáhnout vekóho úspěchu í kdyby snad je&ě sto ö dvé stě
tisíc čtenu odevzdalo průkazy neri zde státe konkurence schopná
strana. Nebezpečí rozchodu vekého počtu nestraníků do různých,
počtem voičú málo významných síran je veké Komuneíé jsou nyri
právem odsuzován a veřepě pranýřováni Jak je známo, sktpna i d
jaksi "ZAHNANÝCH DO KOUTA', se dokáže velmi rychle sjednotit a
společně vzdorovat nátlaku. To ostatně mohou potvrdit i nókteřf občané
při vzpomínce na doby 'predístopadovó'.
Nezapomínejme pcosm že StB státe jedfe fung^e Kola se točí i když
skřípou. Urbánkova osobni stráž státe hfedá svého svěřence. O způsobu
vnrtfní organizace a o práci StB nevine skoro nic. "to je da& 'jejich' plus.
Jsem přesvědčen že StB má vypracovaný krizový prodám pro případ
nutnosti dočasné tegafty na jehož základě mohou být kvaítně
organzovany a řízeny akce i po nökofc lot Vzpomeňme na tajné sklady
zbrani kryty únkové cesty, atd, nalezené nedávno v Rumunsku! Že by u
nás podobná zařízen neexistovala?
Nechci přátelé malovat čerta na zed ale situace se mi nejeví tak
růžová jak p mnohokrát victne.
Jři Cigánek

Pár slov ke člárku. uvedeném ve Voknovnách č. 19 z 27 12.1989 pod
názvem -KOMUMSTI, KONCfctr

Ivanovice n/H

Se zněním článku plné soďiiasim a podpori|i je. Jeho název se mi
nezdá ovšem pravtívý a ani tehce reaízovaleteý. Je asi myšlen jako

fejeton
jejtn prosa zentn by bof skonči a on by byt zbyteční, bez moci a bez práce.
Pobcké strana
/sem si mysleJ že jsme sesadá vládu jedné sírany proto aby postupné
zsvtéd
zdravý rozvn. a tj /sem se asi spletl
TO JE JAKO KDYBYCH BČHAL PO POU SE SKjATANKEM V KLECI A KfítČEL
Sto/m na cáci a nenápadné st zakrývám kyvoo tváI Čtyřicet lot nás pohlavkovat po
JEN SF
pravéfevtJác/a laď se troctuj bo0n, Je nalepují praučáct. aby nám vyrovnat tváře
Je HA
to NĚJ PODÍVEJTE; JAK SI TADY L ETA
škoda, protože když se ty strany nevzájem mlátí. měí by se nejdřív z prostfedka.
z toho OKY Mř. 2E S NÍM IAÍ7T BĚHAKF
A TO JENOM
davu. který o vždycky odnese. o kfč nókam schovat.
A to jo ne/on komivsmus. ak) i mnoho jnych pscudotOozotí.
Jenže, mtsio a ty se senová», tak oni se lam /eůté dobrovotTě hlásí
Potůčků strany byty. jsou a budou vždy manvdštxkami id. které se přhejep&n
Nedrvme se žijeme v Zrcadlové dobé
budou snažit odtrhovat tdeu od praxe, nebof stana ty pfí zwedení třeba i dobré Ideje
do praxe
logtcky
Zašt tsme dokonce lak daleko, že si dáváme ůttí 'Far Ptay' za tc.tskost.
za tóské
čny musela zanienout. nebof by naptda svůj úkol.
Jedné
strana,
které mé smysl, to /sou svobodné odbory Jsou toaž neutrétní. nedktuf
Člověka by skoro napadá, že cenu za tdskost může navrhnout /an neklá.
žádné ústřední myšlenky, nýbrž pokud /sou dobfotoncipoványhéjí právo nás všech žít
A ID je právé ta zrcadtová doba. ve které nám divné vén už njfoec nepřipadají
ve svobodě,
divné
ve zetaví a dostatku
7RCADL0VÝ SVČT

Prutu n&rtruf. abychom jako první stát v Evropě zrušš cefonárodntn
fo /b referendem
správný způsob, jak zavádět dobré mySenky do praxe.
všechny pottocké strany a přešt na zápiové kroužky a svobodné odbory
Nebe hájit my&enky ¡ednoňvcú lze hájt ala prostředí, které je evokuje, potom se
Strana 1$ vttž stejně jen závrtový kroužek, téhož členové, a to zprav&a
u. kteří
se lam
myšlenky
pňNásf
o slovo samy
dostat omytém, začnou prosazovat zájem kroužku ¡ako ¡en ne/důležitější ze všech
Díky zrušení potbckýcb strun se zájmy přestanou střetávat naopak se začnou
A pode toho taky křičí
doptfovat. až se spof v rozumnémtompmmtsuA to se budeme dMt jak si
protesaná** sraníct šípem zafstí né/okou práct. ne kterou mají. když zjstí. že už
Ctn méně argumentů, tin vice few a honosnosti.
nema/í strany, kde by motá křičet o tom co všechno vrt. Naopak že ted /sou jen
zůjmové
kroužky kde se to musí předvést
Dokonce i armádu méta /edna takové strana na prosazování 'humémteh'
tdaátú
Byto by dobré st proto pfípomenout. jak vtastné potúcké strany vzrvktv Utvořme prvN všetdový stát na světě. Slepé /sme k tomu nánxtdn talentem
pfedJfčent. tak na co otóteř
Strana vznikla lak. že se skuprta bd rozhoda prosazovat určitou myšlenku, nebo
dokonce soubor myšlenek, o kterých tvroĚů. že fsou tu pro blaho tostva Chci jít příkladem, a proto na závěr tohoto dopisu zakládám potockou stranu
HLACŇCH STARCŮ která by chtěla pracovat na pmcpu Kapňá&octaltsmu ve stfedrtfn.
To samo o sobě by jeáté nebylo tak tragické, kdyby o tdé SJ z toho takzvané
neudělali tevKXJvěpfBvDovóm
živnost a
pošttekém proudu.
nezakáži první stranický pjvé&svnáint výbor
Programové prohlášení § f. odst&ec
Ttn ja začal žřvn boi za prosazování tóchto myšlenek
loto strana vznéóa jen proto, aby sdružila všechny, kteří se jž cítí na to aby se moht
Slat se proé&s&néhérv vóJečníky
rozejit poete svého cttu. muce a rozumu tam. kde je /etch msc ve společnosti Straně
se ruší
již svým
Ti. at už se schovat za lekétotv myšlenky, budou vždy /en bo/ovat o moc
a stém
vtvu programovým pnjhíášentn aby šlo příkladem kohgyntn.
Martin Škapík
Hkdy nemohou mít zájem c skutečné prosazení byt i zdántvě dobré rryštenky. nebof

