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Anarchy proti násilí
Koncert anarchistického sdruženi Č A S na Staroměstském
náměstí v Praze byl plánován již dávno předem Konal se pod
heslem, na které nikdo v období počátečních příprav ani
nepomyslel. Anarchisté se ho rozhodli věnovat jednomu z
ústředních problémů současné situace: PROTI RASISMU A
NÁSILÍ
Samolný koncert začal 10. května poněkud rozpačité.
Poměrně řídký dav diváků (přes rozsáhlou propagaci) čekal tři
čtvrté hodiny na zahájeni, a když konečně přišla na pódium
první kapela, Česká disharmonie, začalo pršet. Kromě toho. že
hrála i v dešti, příliš nezaujala, zněla jako nevýrazný studentský
bigbit. Ke všeobecné pohodě nepřispělo ani rozpačité
konferování: ani pořádající anarchisté, ani host z Levé alternativy
nebyli schopni souvislými slovy vysvětlit, o c o se v konfliktu
mezi skinheads a rasovými menšinami jedná Nakonec odsunula
ideu trochu do pozadí samotná hudba.
Ve velmi dobrém světle se představil TELEX spojující prvky
'pistolovského* punku s hardcorem svým melodickým rockem
zaujali i S.PS.Zklamal nejen ČELNÍ NÁRAZ, ale i STALINOVY
OBÉTI. v průměrně šedi se utopila i SOCIÁLNÍ NEJISTOTA. Své
sehrál i s postupem času se stále více zhoršující zvuk - textům
rozuměl málokdo.
Přestože se skinové na náměstí objevili, k žádnému útoku, jak
se anarchisté obávali, ani k potyčkám nedošlo. Fámy. které to
tvrdily, v tomto případě neměly pravdu Kéž by nebyly pravdivé
nikdy.
Přes všechny výše uvedené nedostatky patři pořadatelům
akce - Anarchistickómu sdružení Č.A.S. - poklona za to. že jako
první takto vyjádřili nesouhlas s 'malou' vlnou českého rasismu.
red.

Fantasmagorie?
Celý problém se zdá být dne« již pasé. Skinheada pročesali
řadu mě6t v republice ohled uč rasové čistoty Tam, kde se jim stav
nezdál uspokojivý, zakročili a opčt zmizeli. Vlechno to trvalo
zhruba dva měsíce, a to za velmi liknavého zájmu jak sdělovacích
prostředků, tak odpovědných činitelů. Vrafme se ale kousek zpět.
V nedčli 13. května v podvečer vysílal Československý rozhlas
pořad, ve kterém se zabýval také problémem války skinheads
proti Romům a Vietnamcům Jeden ze skinheads v rozhovoru
uvedl, že při zadržení příslušníky VB dne L 1. 1990 na
Václavském náměstí, kde skins udělali menftí pogrom na vie, co
na první pohled nebylo české, jim příslušníci řekli: "Kanaďani?
No a co, byli stejné černý, ne?" Dále se člověk mohl dozvédét, že v
centru mčsta dávají příslušnici VB potloukajícím se skinům typy,
kde zrovna hledat "rákosníky a cikány".
Na první pohled jisté vdice podivná skutečnost. Ale jsou zde
jeité další, které vyplavaly na povrch krátce předtím. Například
časopis NOVĚ ČESKÉ JEDNOTY "CECH*. Přeložená a potiiténá
A-čtyřka naplněná demagogickým svinstvem ze všech stran.
Sugestivně psané sekvence s fašistickým a rasistickým podtextem
ale napovídají, že a u t o r e r " pravděpodobné nebude mladý
agresivní nihilista, nýbrž čluťčfc, který nepíše podobný kousek
poprvé. Dá se také uvažovat spíš o starším človéku, který má s
podobným psaním na "objednávku na dané téma" své zkušenosti.
Články se snaží v člověku vzbudit nejen rasovou nenávist, ale také
finanční závist naivně překroucenými fakty o zazobanosti cikánů
(užívám zde zámérně tradiční jméno, neboť ne všichni z této
**
épopulace souhlasí s názvem Rómové a slovo
cikán považují za nadávku - tak, jak to
proklamovala intelektuální vedoucí síla ROI).
Plátek obsahuje také výzvu, ve které se obrací
na mladé lidi s návrhem: "Napište své názory na
téma:Jak byste si představovali letní bojový

výcvikový tábor. A taky tím pádem kde a jak. Také zajistěte
hospodu, kde by se dal udělat sraz všech skinheads."
Letní bojový výcvikový tábor? Tohle už těžko vymyslí a
rozšíří nudící se mládež. Kdo tedy? Podobné pocity se dostavují
při čtení jednoho z bodů programu skins: "Vyřešení otázky
gastarbeitrů" - nepřipomíná vám to tak trochu jeden z bodů
podobně zaměřeného hnutí o 50-60 let dříve? - totiž "konečné
řešení židovské otázky"...
V plátku CECH jsou dvě kontaktní adresy - avšak ani jedna
není pravá. Na udaných adresách neexistují schránky ani byty s
udanými jmény (ověřený. Proč asi? Možná zase jenom podivná
náhoda...
Vraťme se k celému problému pohledem zvenku: Kdo a proč
může mít zájem na vyvolávání krvavých nepokojů? Zřejmé
někdo, kdo chce z nějakých důvodů vzbudit v lidech strach, neklid,
nedůvěru ke společenským změnám, jichž jsme právě svědky.
Někdo, kdo chce, aby se parlament a vláda musely zabývat věcmi
pro další vývoj republiky nepodstatnými. Tím se získává čas. K
čemu asi? A kdo jej potřebuje získávat? Někdo, kdo chce, aby se
řadový občan přestal zabývat klíčovými politickými otázkami a
musel se věnovat potyčkám, kterým nerozumí, ale z kterých má
strach. Někdo, kdo ví, že si řadový občan snadno uleví: "Tohle za
komunistů nebylo!"
Ano, ale proč?
Především je třeba si uvědomit, že i pořádková, pěší, nejnižší
policie
okamžitě
trestala
jakékoliv
projevy
odlišnosti

předvedením, pokutou nebo zmlácením. Nebylo legrací být
punkem, skinem nebo máničkou. A tak si to ti bojácntjftí včas
rozmysleli. Za další Nikoho nenapadlo organizovat se v agresivní
bojůvky. Jednak to bylo příliš nebezpečni ze strany ztráty
svobody pro ilegální prot ¡socialistické organizování se, jednak
tady byl hlavní nepřítel KOMUNISMUS a nikoho nenapadlo
umčle si vytvářet nepřítele z neškodných vietnamských dďníkú
nebo dráždit cikány, kteří mají horkou krev. A konečné je tady
jettč jeden přirozený aspekt. Tím důvodem je mladistvá touha
dokázat si, že jsem dospčlý, napodobit nčjaký vzor a vyrovnat se
mu. A z druhé strany - jak to, že v partách skinheads jsou vidčt
lidé kolem třicítky, jak to, I t adolescentní mládež si při svých
akcích pomáhá automobily, na které si evidentné nemohla vydčlat,
ale které neukradla?
Mám takový dojem, že spousta lidí si myslí, že když ministr
Sacher zrušil StB, tak že její členové vysublimovali nebo se z nich
stali spořádaní důchodci s polovičním platem a nulovou možností
uplatnit svou oeobní moc. Mám takový dojem, že drtivé vétšinč
národa uniká skutečnost, že na ministerstvu vnitra se toho moc
nezmčnik). Ti, kteří jeStč kolem vánoc nejisté očekávali příští,
jsou již opčt rybami ve svých vodách. A rozpuštěný "odbor boje
proti vnitřnímu nepffteti", čítající řádové tisíce, snad desetitisíce
lidí, který je najednou bez práce7 Nejspíš bude třeba nové pány
přesvčdčit o potřebě tohoto odboru, o jeho naléhavé potřebé. A
tak mé napadá - když už se nemusí zakročit občas proti
chartistům, občas proti demonstraci atd. - co kdybychom si toho
vnitřního nepřítele vytvořili sami? A daly by se zabit i dvč
mouchy jednou ranou - vnitřní nepřítel je zároveň dobře
poslouchajícím přítelem. Tak jako kdysi mezi českými hippies
bylo dost konfidentů i přímých zaměstnanců StB, nebude asi
problém infikovat hnutí skinheads těmi "správnými", tělesně i
duševně zdatnými vůdci. Proč zrovna skinheads? A kdo jiný má
už v rodné ideologii netoleranci a nenávist? Kdo jiný je
"povinnen" řešit otázku gastarbeitrů tak jako jinde ve světč?
Z minulých zkušeností víme dobře, že pro StB nebyl problém
provést jakkoliv složitou akci. A zároveň by bylo naivní se
domnívat, že minulý režim nebyl připraven na eventualitu
převratu. A v této chvíli se obyčejné, jak patrno z dějin, přesouvá
vedení podvratné činnosti za státní hranice. A tak se můžeme
nadít, že dnešní šéfové skinheads vůbec nejsou dirigováni z
Východu, ale naopak, je možné, že právě teď nastává onen čas
"západních diverzních centrál" - ovšem fungujících bez
požehnání příslušných západních vlád. To, že celá věc může být
závažnější, než by t e zdálo, prosakuje některými průvodními
znaky: skinheads se objevilo příliš naráz příliš mnoho, byli v
podstatě dobře organizováni, a to současně po celém území
republiky, dovedli se přesunoval a "zasahovat" právč tam, kde to
bylo "nejvíce zapotřebí" - a náhle, během několika dnů, jako by se
po nich opět slehla zem. Z těchto důvodů si myslím, že se po nich
vůbec nic neslehlo, ale že tato temná síla, dobře rozptýlená a nyní
bez "činnosti", čeká na další.
A nakonec: Nechápu, proč prezident Havel nejprve na
tuzemské tiskovce a posléze i na mezinárodním fóru celý
problém velmi zlehčil a označil zprávy za přehnané. Ano,
Romové jsou známí svým zveličováním věcí. Avšak to, že se
vůbec vyskytly případy, které jsou prokázané ve věcech rasismu a
fašismu, by mělo být výstrahou společnosti a kompetentní orgány
by se jimi měly zabývat s veškerou vážností. Jak si tedy vysvětlit
nechuť těchto orgánů ihned a s plným nasazením se vnořit do
celého případu? Nebo je za tím něco jiného, něco, co například
souvisí s postoji příslušníků VB, o kterých vypověděli samotní
skins? Nabízí se srovnání se svědectvím v
časopisu Respekt č.10, str.3, "Jako zápalná jiskra"
odst.I.
-zim-

Z f r P t a l i i s m o fift J p h n g B o k a , j e d n é z
v ů d č í c h o s o b n o s t í T.R.D., n e z á v i s l é h o
kandidáta
H.O.S.
do
Fedrálního
shromáždéní:

Co je
nového
v
Transnacionální radikální
straně?
Asi víte. že v loňském roce byla radikální strana velmi málo
početná, ona ani dneska není o moc početnější, ze tří členu
vzrostla asi na 2 2 0 členů, ale ozývají sc nám zájcmci z Brna. kde
se dokonce nějak organizují, nemyslím ve smyslu politickém, ale
prosté pořádají nějaké akce a informují další lidi Radikální strana,
myslím si. opodstatnila svou existenci v naší zemi tim. že měla
velký podíl na zrušení trestu smrti v Československu. Psali jsme
dopisy na různé instituce včetně pana prezidenta, ten nás přijrnul a
přijmuli nás i představitelé vlády i parlamentu, v některých
situacích to bylo i zábavné, protože se kroutili a hledali různě
cestičky a možnosti. Nakonec po velkém úsilí i za p o d p o r y
radikálu z jiných zemí a s přihlédnutím k tomu. že se ve íederálu
objevili inteligentní a myslící lidi, kteří reagují na to. že atmosféra
ve světě a dění se přece jenom změnily a že lidská práva nabývají
daleko většího významu než v minulosti a ješiě bych chtěl
vytknout tu skutečnost, že se radikálově podílejí i na věcech, jako
je připomenuti čínských událostí, kdy chceme, aby byla taková
tichá noční desmonstrace, aby politické strany složily třetího
zbraně a vydaly se do ulic vyjádřit svoji solidaritu, což bychom
taky chtěli dát tisku na vědomí - i politickým stranám. Zároveň
samozřejmě se podílíme jako nezávislí kandidáti ve volbách,
chceme se do parlamentu dostal ne proto, abychom prosazovali
politické ambice, ale víceméně ambice lidské a prosazovat právo
jedince sama na sebe

Konal
se
seminář
k
legalizace a represe drog?

otázce

Ne. Nekonal se a v květnu se ani konat nobudo. problém je ve
velkém upnuti pozornosti na volby a těžko bychom získali větší
počet lidí na účastenství tohoto semináře, takže jsme to přeložili
na podzim. Chceme přizvat lidi z obou táborů, aby to byl
demokratický, polemický seminář, kde by tedy byli zastánci
prohibice i antiprohibice. kde by víceméně šlo o osvětu, aby to
mělo větší publicitu, aby tam byla třeba televize a douíáme že
získáme jako patrona třeba Olgu Havlovou nebo Jardu Kořana. \
když můžeme mít proti němu výhrady, ale myslíme si. že by to tomu
dalo taky nějakou váhu .
hnsr

SRAČKA je punkrockový fanzine ícwmátu A5 v rozsahu cca 25
stran vycházející o d roku 1988. Je zaměřen na domácí i zahraniční
scénu. Dosud vyšlo (v závorce cena). Sračka č.1 (10.-J, Sračka č.2
(15.-). Sračka č.3-4 (20.-). Sračka č.5 (15.-). Současný anarchismus
(20.-) - výtah ze stejnojmenné knihy z roku 1910. Sračka č 6 (15.-).
Conflíct (10.-) - rozhovor, texty 88. 89. recehze konceriu. Confhct
"0.—) - nahrání 88. 89 na vaši předem zaslanou kazetu plus obal.
Vy. kteří máto o Sračku zájem, pište na adresu: bratři Ježkové
Dělnická 27
797 00 Olomouc

ZAHÁJENÍ V SOBOTU 16. 6. VE 13 HODIN
instalace exponátů téhož dne dopoledene,
nejpozději do 12.30
Již počtvrté se bude konat na Střeleckém ostrovč
neformální setkání výtvarníků okruhu revue VOKNO a
kohokoliv, kdo tam přijde s otevřenou a nepředpojatou
myslí. Loni se toto setkání uskutečnilo začátkem z á ř í šéfredaktor Cuftas, jemuž bylo vénováno, v té dobč
přemítal o výtvarném uméní v kriminále. Letos se poprvé
sejdeme v relativné svobodné atmosféře. Zveme vSechny - ať
se považují za amatéry, diletanty nebo profesionály přijďte, ukažme si navzájem své práce a potéšme se
pohledem na výtvarné uméní, které nás zajímá.
Zároveň se tentýž den večer v restauraci Riegrovy
sady uskuteční hudební setkání
příznivců Vokna t kde vystoupí známé
i méné známe soubory undergroundu.
O překvapení nebude nouze.
Doufejme, že v této tradici budeme
pokračovat,
red.

kterak zabít čas...
V posledním květnovém týdnu so koná v Praze na výstavišti
Praha (někdejší PKOJF) "První nadnárodní setkání posluchačů
uměleckých ¿kol Čech. Moravy, Slezska a Slovenska"
Začátek 28 května v 18.00, Pořádá agentura M ART
V květn a červnu si v Praze v Památníku národního písemnictví
můžete prohlédnout koláže Karla Teigeho.
26. 5. Olomouc. 14.00
Vlnobytí
hrají: Iva Bittová, Jim Čert. Rozmazaně děti. Výkřiky bfich. Ještě
isme se nedohodli. Cyklon anti cyklon

1. 6 Kojíce (u Chvaletic), místní restaurace. 19.00
Tafka vepřová pečínka. Záře. Žába. Piráti. Hluboká orba.
Divoký tanec
.Praha, klub Na Chmelnici. 19.30
Tři sestry. Duní. Premiér(A)
2.6. Praha, klub Na Chmelnici. 19.30
Iva Bittová • Je&té jsme se nedohodli
4. 6. Vídeň. CA - Zelt. 1220 Donaupark. 19.30
koncert - Ramones
cena vstupenky: 2 5 0 - / 2 2 0 - Os
5. 6. Praha, divadélko Říše loutek. Žatecká 1
přednáška Bible v krizových situacích

27. 5. Prostějov. Dělnický dům - Garáž
28. 5. Praha 1. klub Pařížská. 19.30
přednáška - Masarykova česká politika 19. stol.
předn ášíMilan Machovec
29 5. Praha, divadélko ňiše loutek. Žatecká 1
přednáška - Co je to Bible?
30. 5. Praha, klub Sněhobílá kočka
Původní Bureá. Tafka vepřová pBčínka. Hokr
Praha 2. klub Trojická. 19.30
Tom Stoppard: Travestie - čtení (Malé české divadlo)
31. 5. Praha, restaurace Ořechovka. 19.00
Visaci zámek
spojení; z Hradčanské autobusem X1
Praha. KS Dobeška. Jasná 6.19.30
Dáěa Andrtová-Vortková

6. 6. Praha. KD Eden. 20.30
koncert - The Young Gods
pořádá 10:15 Promotion
Praha, malý zimní stadion PKOJF 19.00
Hudba Praha. Psí vojáci. Billy Bragg (GB) • Coal Porter (USA)
a hosté
9. 6. Vídeň. CA - Zelt. 19.30
Nick Cave & The Bad Seeds
cena vstupenky:250-/220,- Os
10 6. Praha. Gong. Sokolovská 191
Bad Beef Head. Psí vojáci
15. 6. Paříž. Francie. Cartier museum. 3 Rue de la manufacture. F 78 350. Joué-en-josas
vernisáž výstavy: Andy Warhol / V U / EPI EXHIBITION
na vernisáži bude hrál Půlnoc, přítomni maji být všichni žijící
členové Velvet Underground (Lou. John. Stnriing. Maureen)

Inzerci do této robriky
konáním akce!!!!

nutno doručit tři týdny

před

