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Na obálce fo to g ra fie T. Béma
R evolution 1989 — Czechoslovakia

Prosíme, inform ujte své známé, o nichž si myslíte,
že by o ZÁPAD měli zájem.

ZÁPAD DO VŠECH SVĚTADÍLŮM

Československo
Pavel Dom inik

Hlas z ulity
D louhá léta jsme se dom nívali, a to
zcela důvodné, že se už nebudou díti
žádné zázraky. S m ířili jsm e se se situ 
ací, se kterou se nedalo nic dělat a v
níž jsme ostatně žili po celý život, a do
konce se nám její absurdita jaksi zalí
bila: nic nebylo třeba brát vážně, vlá
du, počasí, m o rá lku , p o v in n o s ti,
právní předpisy, samého sebe, nevy
zpytatelné zákony absurdity odevšad
na vás cenily své zuby a záleželo jen
na vás, na vaší letoře a také ovšem na
štěstí, zdali jste svůj život či životy
svých bližních považovali za tragédii
anebo za frašku. A najednou se, zá
zrakem, v m ezinárodních pom ěrech
všechno zm ěnilo: objevilo se, že svět,
o němž jsme slýchali jen z druhé ruky
a za jehož součást jsme si odvykli se
považovat, od nás očekává, že se bu
deme chovat jako dospělí plnoprávní
lidé a abychom absurditu, v níž jsme
doposud žili, co nejrychleji zm ěnili
v něco, co se bude brát vážně. Jedna
g arnitura fiktivních vládců byla po
slána svými chlebodárci kamsi k šíp
ku a na veřejnosti se objevila utajova
ná, zapomínaná a zase hýčkaná slova
0 svobodě, m inulých křivdách a z lo č i
nech, poddanství a cizí nadvládě, bý
valí psanci a přestupnici se stali tém ěř
h rdiny a lidé z em igrace, dávno ode
psaní, vysmívaní, zapomenutí, se m o
hli navrátit domů.
Já sám jsem měl několik přátel, kte
ří odešli v tom roce osmašedesátém,
kdy jsme byli všichni poněkud zasko
čeni nenadálým příchodem cizích vo
jáků s tanky do ulic našeho města
a plni obav, jak si zde budou vojska
počínat; neodešel jsem s ostatním i,
protože jsem neměl pocit, že můj ži
vot stojí za to, aby byl s vynaložením
veliké námahy a snažení zachraňo
ván, aby byl člověk nucen přesunovat
se do cizích neznámých zemí, kde
hrozila opuštěnost možná ještě hůře
snesitelná než ta, kterou jsem proží
val zde. A ani jsem příliš nevěřil tom u,
že tak bezvýznamní lidé jako já budou
vyvražděni či jinak nenapravitelně
postiženi. Vždyť jsem přece mohl
odejít do svého vnitřního světa snů
1 tajem ných souvislostí a nevšímat si
toho, co jsem vidět nechtěl: mé náro
ky na způsob přežití života byly malé;
vědomí vlastní důstojnosti, cílevědomost, snaha vyniknout nad ostatní,
uplatnit se, v nás nebyly pěstovány a
já k nim neměl vlastní předpoklady.
S některým i přáteli v zahraničí jsem
si dopisoval celý čas, s jin ým i jen po
jistou dobu; bylo zde přece m noho
soukrom ých starostí a člověku se pak
už ani nechtělo ohřívat dávno vystyd
lou polévku nehledě na to, že naděje

na shledání nebyla žádná, fiíše, jež
nás ovládala, byla příliš mocná a pyš
ná a nem ohli jsm e předpokládat, že
tak zázračně rychle změní svou p o liti
ku a že svým vazalům zničeho nic bu
de, z tajem ných důvodů, vnucovat
svobodu. Za ta léta jsem vystřídal ce
lou řadu zaměstnání, nějaké lásky,
přátele, záliby, nic z to h o mi k srdci
nepřirostlo, oženil jsem se a měl děti,
rozvedl se, přečetl hrom adu knih a
napsal m noho slov a posléze je spálil,
a když se přátelé začali z cizin y vra
cet, měl jsem pocit, že celých dvaa
dvacet let, co byli pryč, byla vlastně
jakási časová smyčka, že se čas vrá
til zase zpátky do těch dob, kdy běh
mého života, zřejm ě spojený s přáteli
více, než jsem si tenkráte m yslil, byl
závažně porušen je jich odchodem ;
můj mozek při své těžkopádné m yš
lenkové te ch n o lo g ii je zřejm é kladl na
roveň těm, kteří zem řeli a lákavé ta
jemství dopisů těch, s nim iž jsem si
psával, bylo tajem stvím vzkazu ze zá
hrobí. Zdálo se mi, že ani já, ani oni se
nijak nezměnili (ponechám e-li stra
nou projevy fyzického stáří, jež nás
všechny poznam enalo), je jic h m yš
lenky byly stále svěží a dětinské jako
za starých časů a naše rozhovory ja k 
si plynule a bezprostředně navazova
ly na slova, s nim iž jsm e se před d o 
bou, za kterou dospěla jedna nová
generace, rozcházeli, já do své nově
nabyté družstevní garsoniéry, oni pak
do své Austrálie, Kanady, USA nebo
Anglie.
V
roce devadesátém bylo sm olné
léto: přišlo velké sucho a naftová kri
ze, největší obchodní partneři nám
vypověděli sm louvy a odm ítli platit,
nová nezkušená am biciózní vláda se
pustila do zdražování, které nás p o 
horšilo a byly obavy, že vede zemi
k bankrotu, naše národy, cítíce se ko
nečně svobodným i, se počaly mezi
sebou hašteřit, nově a svobodně zvo
lený parlam ent se ukázal nevděčným,
zpupným , cham tivým a neschopným ,
prezident, o jehož zvolení jsme se pů
vodně chvěli, rovněž, a ti, kteří se měli
chovat jako poražení a dobrovolně,
s pokorou, vědomi si svých vin, opus
tit své vládnoucí postavení, brzy po
znali, že vše, co se stalo, celý ten zá
zračný převrat, byla jen předem sm lu
vená změna pravidel téže hry, že je to 
liko třeba, aby zm ěnili svůj slovník a
některé méně významné návyky, že
jim jinak žádné opravdové nebezpečí
ani ztráta jejich postavení nehrozí.
fiíkal jsem si: vlastně se v mém živo
tě nic nezměnilo, byl jsem ve skuteč
nosti svobodný vždy, po soukrom ém
podnikání ani po cestách do ciziny
jsem netoužil, o p o liticko u kariéru mi
nikdy nešlo, navenek exhibovat svou
náboženskou víru jsem též nepotře
boval; jediná skutečná změna, ke kte

ré došlo, je ta, že přátelé přijíždějí
z dalekých krajin, proběhnou se po
pražských ulicích a navštíví stará mís
ta, celí užaslí nad tím, že věci jsou
tam, kde bývaly dřív, že v obchodech
si m ohou ještě leccos hezkého kou 
pit, rozradostněni nad tím, že kurs je 
jic h valut stanovila naše nová vláda
tak, aby bylo pro ně tém ěř všechno ja 
koby zdarma, za babku, i když ceny
vzrostly, opravdu, stýskalo se jim , cizí
kraje jsou velice nudné, všechno tam
funguje, všechno je příliš moderní,
měli se sice celkem dobře, ale dom a
je doma, někteří se d o konce chtěli
vrá tit natrvalo do své m alebné vlasti
a dalo to zpočátku hodné práce jim
tento záměr rozm luvit: už proto, že by
jim sotva kdo přece pro m in u l, že se
měli po celých dvacet let lépe, než li
dé zde, nehledě na to, že by si jen těž
ko zvykali na složitý a absurdní způ
sob života zdejšího lidu, jenž si muže
d o v o lit pracovat ve svém zam ěstnání
až poté, co si zařídí své soukrom é zá
ležitosti.
Všichni přije li a zase všichni odjeli
se slibem, že co nejdříve přije d o u zas,
přísahajíce též, že tentokráte nebu
dou již h ro zit prstem a utom obilům ,
které jim nedají přednost, když oni
vstoupí do vozovky, že se nebudou už
představovat a podávat ruce p roda
vačům v antikvariátech, jež vytrhli
svými všetečným i otázkam i z je jich
obvyklého líného povalování za pu l
tem. V ypuklo to ošklivé, horké a su
ché léto, plné očekávání všech neště
stí a svízelů, jež postihnou naši zemi
na podzim, poté co se lidé vrátí ze
svých prvních svobodných dovole
ných na evropských plážích. V srpno
vém odpoledni jsem nalezl v praž
ském bytě, kam jsem si z venkova za
jel pro nějaké drobnosti, telegram , le
žel tu už kolik dní, abych volal to a to
číslo: podepsán byl jm énem osoby,
na kterou jsem již skoro zapom něl a
vlastně si s ní po těch dvaadvacet let
nepsal; odjela v onen podivný rok
s manželem do jisté západní země, až
za oceán, měli tam dvě děti a to bylo
vlastně všechno, co jsem o ní věděl.
Naposledy jsem ji viděl koncem srpna
osmašedesátého v jejich bytě na síd
lišti; říkali, vem si na památku co
chceš, stejně to všecko seberou. O d
nesl jsem si tenkrát zarám ovanou ry
tinu a velikou rostlinu v květináči, jež
přežila celé mé manželství, jako os
tatně i ta rytina. Pak občas nějaký po
zdrav prostřednictvím m am inky, kte
rá žila v Praze a občas za nim i zajíždě
la do cizin y na návštěvu, potěšit se s
vnoučaty. Ale pak i to přestalo a můj
život pokračoval svými ob vyklým i k ři
volakým i uličkam i, jež nikam nevedly,
jen k sm rti, jež byla odsunována lh o 
stejným plněním pracovních p ovin 
ností, na kterém ostatně n ikd o příliš

nelpěl, únavným i nákupy, postává
ním ve frontách, vařením o sobotách
a nedělích, cestováním na venkov
skou chaluhu a zpět pomalu ch á tra jí
cím, neudržovaným autom obilem a
ovšem četbou, kterou jsem už nebral
jako zdroj inform ací a vědom ostí jako
dřív, koneckonců jsem už věděl prak
tic k y všechno, co jsem vědět p otře
boval, ale jako zdroj inspirace k vlast
ním tajným m yšlenkám a fantaziím;
praktičnost, drzá všetečnost a d o 
m ýšlivost žen mne už začala zraňo
vat, takže jsem se jim začal raději vy
hýbat; jen tu a tam jsem s několika
přáteli vypil sklenici piva v některé
z přeplněných, p ře hlučných a zakou
řených pražských hospod.
Sešli jsm e se na stanoveném místě,
Na Příkopech; překvapila mne výška
je jí postavy. Dřív jsem byl přin e jm e n 
ším stejně vysoký jako ona. Pravila se
smíchem, že jsem se zmenšil, což by
lo vzhledem k ménu sklonu h rb it se
docela možné. Ona sama měla vyso
ké podpatky, které dříve v Čechách
prý nenosila, protože Češi jsou m en
ší postavy než pánové, s nim iž se s tý 
ká v cizině. Poznával jsem její prudká
gesta, vzpom ínal na její účast na hap
peningu v letech, kdy v zemi ještě
vládli kom unisté, jak jí h rozilo zatčení
spolu s jin ým i účastníky a jak jsme ji
s jejím manželem včas odvedli než
přišla policie. Plácali jsme o různých
hloupostech jako kdysi, pili víno a
vlastně nás tak m noho nezajímala
fakta up lynulých let, ja ko spíše to, ja 
ké pocity, m yšlenky a nápady v da
ném okam žiku máme, jak se dnes vy
pořádáváme s tou či onou potíží či
praktickým problém em . Co si vyprá
vět s člověkem, který sem už dávno
nepatří; ovšem její m ládí se odbylo
zde, v oné bezelstné absurditě, proti
níž jsm e si ani my, ani naši rodiče d o 
opravdy netroufli a ani nechtěli b o jo 
vat. Nejen proto, že jsme byli poně
kud zbabělí, ale i proto, že jsme si ne
byli docela jistí, zda taková nemá být
budoucnost celého lidstva, kterého
jsme si ostatně ani příliš nevážili. Oni
si odešli do světa a měli tam své vlast
ní problém y, z m nohých se stali d o 
spělí lidé, ale všichni do je dnoho za
pom něli na trp ko st zklamání, jež jsme
my a kdysi i oni zakoušeli v zemi, kte
rou nám kdosi p řiřkl jako vlast. Tato
vlast se ukázala být jen seskupením
lidí hovořících tým ž jazykem, povětši
ně ale zlom yslných, závistivých, ne
schopných a líných, jin a k ji netvořilo
nic, naopak, bylo zřejmé, že my, její
synové, se nemáme mezi sebou rádi,
že jeden druhým , jakož i sami sebou,
opovrhujem e a nenávidíme se, že
všichni s naprostou sam ozřejm ostí
klademe své soukrom é zájm y nad zá
jm y obecné. Kdo by za takovou vlast
bojoval, kdo by se za ni ja kko jiv obě
toval? V cizině na tento absurdní ob
raz vlasti lidé zapom něli, pocit zkla
mání a trpkosti postupně vystřídaly
vzpom ínky na m ladistvý čas nadějí a

fantastických představ o společen
ských úspěších, uplatnění, o věrné a
trvalé lásce. M yslili si, že opuštěná
vlast byla po ta léta laskavou, c h u d ič 
kou, utýranou m atkou, čekající na
osvobození a posléze i na své děti,
zachránivší se v cizině. Sym bol vlasti
coby o b h lo u b lé h o a sprostého desperáta vyhnaného právě z vězení, na
které si, stejně jako i na své věznitele,
už dávno zvykl, p řizpůsobil se, ano, i
skam arádil se s nim i, tato představa je
jim docela cizí. Má vůbec smysl tyto
návštěvníky nějak přesvědčovat o
tom , jak se věci doopravdy mají?
Jsou-li to přátelé, nedá vám to; bylo
by přece od vás ošklivé nechat je, aby
na to, co my dávno víme, přišli až po
delší době a aby za to zbytečně platili.
D oprovodil jsem ji dom ů, šli jsme
nočním i V inohrady; Bůh ví, jak tyto
zpustošené ulice působí na člověka,
který po tak dlouhá léta přem ýšlel a
snil o místech, jež nerad o pustil. Co
by dělali v zemi, která se žene do
zm atků, ve světě, který možná už stojí
na prahu války, ničení, násilí, nedo
statku? I my, kteří jsme zůstali, i ti,
kteří odešli, jsm e žili ve skutečnosti v
em igraci, ti, co odešli si ponechali v
srdci zidealizovanou vlast, my, co
jsm e zůstali, protože nám nestálo za
to ji opouštět, jsme zřejm é ztratili
vlast docela.
Chvíli jsem si pohrával s předsta
vou, že tito em igranti v cizině vlastně
všichni steskem pom řeli a že jen na
krátký čas je jich dosud znovu nezro
zené vědomí vzalo na sebe podobu
svých dřívějších těl (stínů, které d o 
sud b lo u d ily a bloudí po starých mís
te ch n e z a p o m e n u te ln ý c h zá žitků
dětství a mládí), aby navštívili své sta
ré známé a přátele, aby s nim i m ohli
p ro h o d it ještě pár posledních slov,
žertů, zasmání, předtím, než bude tře 
ba jin d e započít nový život, novou
cestu.

□
Služba čtenářům
Pěkná slobodná Slovenka 33,168
s mladsim výzorom, profesionálna
zborová speváčka z Bratislavy, hl’adá
seriózneho slobodného partnerakrajana (nie je podmienka) k vážné
mu zoznámeniu. Hovořím maďarský,
čiastočne nemecky. Andrea Dittlerová, Jasikova 11, 821 03 Bratislava,
ČSFR

Sympatická Slovenka 28,165 plnoštfhlej postavy s hudobným vzdelanim,
vždy usmlata, hl’adá krajana na vážné
zoznámenle. Margita Gergelová, Mierová 114, 821 05 Bratislava, ČSFR.

Ota Ulč

Návrat nenávrat
"Č lověče, ty seš už asi poslední,
kdo tam ještě nebyl. Jen se podívej,
ten, tam ten...” a už jsem to dostal.
Jsem tedy kunktátor. S kutina už
d o konce kandidoval do parlam entu,
Sviták rovněž bažil, ale je m u to nedo
vo lili, a ono to pak b ylo dost jedno,
však ty je jic h strany vyvolené bídně
propadly.
Počkal jsem až do konce školního
roku a na expedici se vydal až po vo l
bách. Manželka, která se na česko
slovenský svět vždy dívala příznivěji
(poněvadž tam nikdy nežila), se se
m nou vsadila, že mi prasknou nervy a
měsíc to tam nevydržím. Inu, uvidíme.
Vloni Sumatra, letos v roce 1990 rod
ná lícha. (Všechny zdroje, které budu
citovat, jsou z to h o to roku.)
V yzbrojil jsem se rovnici u p la tň o 
vanou v em igraci: realita je přím o
úměrná očekávání, č ili čím míň budu
očekávat, tím míň budu zklam án.
Z Československa jsem odešel před
31 lety. Polovina tam ního tehdejšího
obyvatelstva je už na hřbitově a po
lovina, od robátek po generaci už
značně dospělou, tehdy ještě neexis
tovala. Jestliže se v těle všechny buň
ky vym ění jednou za sedm let, budu
se tam tedy vracet víc než čtyřikrá t
zcela jinačí.
« * *

Na někdejší ilegální ú prk jsem se
připravoval řadu let, denně se m učil
pochybam i, zda se plán povede. Když
po několika krušných pokusech plán
vyšel, posedly mé jin é m ů iy, ony
standartní u p rch lické sny, že jsem se
vrátil, nevím proč, vždyť mě rozpo
znají a co já tam te ď blbec — budu
udušen, m yšička v kleci. N ikdy jsem
ovšem nesnil o návratu do ko nčiny
m ůry zbavené, nekom unistické, že by
k tak nepravděpodobném u velezázraku m ohlo někdy dojít.
T eď tedy došlo, sedím za volantem
auta s cizí poznávací značkou, v kap
se správný pas, jsem Yankee a tad y
hle te ď Rozvadov. Budu se chvít, tete
lit, co bude?
Nic nebylo. Skutečnost návratu n i
kdy nepředpokládaného ja koby vy
metla všechny pocity, d o cílila em o
cionální vakuum. K někdejšímu pře
dělu třídně rozděleného světa jsem se
dostavil soustředěn, ale ja ko b y s ane
stézií. H ranic států jsem už přejel u r
čitě víc než stovku, tady je další, a to
s výhodou, že vjíždím do terénu, v
němž se m ohu orientovat, kde — ko
nečné! — se mohu vyjadřovat v řeči
bez špetky cizího přízvuku. Přistoupí
uniform a, pokouší se o cosi něm ec
kého, odpovím po našem, jem u se
uleví a hned se ptá, jak správně do
češtiny přeložit divné anglické slovo
“ cu stom s” . Tak tih le hezcí neform ál-

Z D I S C I P L ÍN O V A N Y U LC

ní kluci jsou oni nedávní vražední pohraničníci. T eď se na nás zubí. Ně
kteří ze staršího personálu a vyšších
šarží tak ale čin ili dost nucené a kyse
le. Z akrátko jsm e pak četli v Obraně
lid u o plánu stáhnout vojáky základní
služby a péči o hranice přenechat pár
profesionálům , jak je zvykem v dem o
kratických zemích.
* *

*

Hle, novota! S ilnice v dobrém sta
vu, bez děr a vým olů, to za mé nebý
valo. Pohybovat jsme se m ohli ale jen
pom alu, místy jen krokem , na úzké
dvojsm ěrce se plo u žilo příliš m noho
nákladních vozu m ezinárodní dopra
vy. Tytéž kam iony, které se surově řítí
po něm eckých dálnicích tady bídně
vzdychaly při zdolávání i nepatrných
kopečků.
Tak v téhle končině jsem před m no
ha lety pobýval na vysokoškolské b ri
gádě, rubali jsme dřevo a já se žádos
tivé a bezm ocně díval přes kopečky k
onom u západním u světu, tehdy k nedosažení. Pár tehdy značné rozpad
lých vísek se zm átořilo. Jejich jména
jsou mi povědomá, aby ne, tohle je
přece už část mého někdejšího
soudního rajónu, bývalý okres S tří
bro, k němuž patřívalo víc než sto ves
nic.
Před m noha lety se nám ve Španěl
sku na hodné vedlejší siln ici rozsypa
lo auto a hodní vesničané se o nás po
starali. Rok poté jsme si zas vyjeli
tam ním směrem dobrákům ještě je d 
nou poděkovat — a oni se už na nás
nepamatovali.
T eď se tedy vracím po 31 letech,
nepředpokládám , že bych byl něko
mu rozpoznatelný, ale nakolik to vše
rozpoznám já?
Velesnadný úkol: to u to jednosm ěrkou na náměstí a zaparkovat před
školou. Už tehdy byla v bídném stavu,
te ď je na tom ještě hůř. Tady bývala

prodejna Kniha, o vánocích 58 mi
zpod pultu poskytla ustrašená proda
vačka Zbabělce id e o lo g ické h o rozvratníka Skvoreckého. T eď tam mají
ve výkladu T ig rid o vo Svědectví.
Náměstí zdobívala jen jedna stav
ba, pěkná, pozdně renesanční, v níž
jsem udílel spravedlnost pochybné
kvality. T eď tam patrně nesídlí ani
U h elné skla d y. H is to ric k ý p o rtá l
zčernal, budovu tak tak drží p o h ro 
madě lešení. Ne, nehořelo, ale zapo
čalo se s opravam i od střechy dolů.
S opravam i se pak přestalo, nikdo ne
ví proč, takže d o vn itř několik let prše
lo, přední portálová stěna se začala
d ro lit, to víte, socialism us, odplivl si
anonym ní inform átor. Takže do ně
kdejší mé kom ůrky, privátní sluje te ď
prší a já do ní ani na vteřinku nem ohu
nostalgicky nahlédnout, zkáza zašalovaná, vstup pevně uzavřen.
Ze soudu jsm e tady ch o d ili pár kro 
ků do restaurace Evropa, zdalipak
tam pořád mají tak arom atické zá
chodky? Měli, jak by ne.
Jediný biograf ve městě, zde nabí
zeli M alachovskou m ohylu a Kubáňské kozáky. T eď jsou zde na p rogra
mu západní slaďáky a am erické krvá
ky. Sem mě jednou propašoval d o 
brom yslný soudruh na shrom áždění
nejvyšších okresních soudruhů vy
slechnout zprávu Čestmíra Císaře o
stavu budování v zemi. Tézášti, výzev
k nesm iřitelném u třídním u boji co
jsme vyslechli od budoucí lidské tvá
ře!
Kráčím hlavním bulvárem, uličkou
s vesměs tým iž krám ky jako před lety,
tu d y jsem chodíval se srdcem v kalhotech, protože tu d y vedla cesta k
okresním u svatostánku, k partajním u
sekretariátu. T e ď tam na místě to ta 
litn í moci je obchod s hračkam i. Ve
dle obchod O bčanského fóra — NELl MY, KDO? Chtěl jsem vejít, ale bylo
zavřeno. Stále ten pocit neskutečna,
stále jako by mi zcela nedocházelo,
co vidím: JSTE VDĚČNI, ŽE SE VÁM
S N ÍŽIL PRŮMĚRNÝ VEK O SEDM
LET? V TOM P ňlPAD Ě VOLTE KO
MUNISTY! Na plakátě lidovců varo
vání — SOCIALISM US OMYL LID 
STVA, strom s oběšenými, č ili nevo
lit č. 10, třešně, prý obrozené, do de
m okracie nyní zamilované soudruhy.
DESÍTKA SE NEVOLÍ, DESÍTKA SE
KOPE! dom áhala se čísi rázná ruka.
"Tak jakpak tady dopadly volby?”
ptám se dávného známého. "No, to
víš,” pravil, a že prý ti místní partajní
fu n kcio n á ři jsou docela fajn lidi.
* * *
První máj roku 1990 neslavili sou
druzi v náladě nejbujařejší. V Praze se
shrom áždili v areálu vokovické Sor
bonny naslouchat hlasům veteránů
střídavě hřímajících a bol vyslovují
cích nad stavem věcí. Připochodovali
jim tam studenti a recesisté s hesly a
transparenty z prvního máje předeš
lého roku ještě jakešovského. Zmate

né soudružky nadšeně mávaly m la
dým , jako že ještě není vše ztraceno.
Uvážlivější pozorovatelé však rece
sisty pro ko u kli a vyhnali.
V
Červeném Hrádku u Plzně, tam
kde v K ulturním dom ě M iloš Jakeš
pronesl svůj slavný, pro h isto rii za
chovaný projev, se při příležitosti je 
ho prvního výročí konal vzpom ínkový
večer pod názvem “ Kůl v plotě". Pó
dium vyzdobeno bustami a portréty
vědeckých socialistů a dělnických
předáku. Pečivo ve tvaru srpů a kla
div a pěticípých hvězd servírovali po
řadatelé s pionýrským i šátky na krku
krku a m etály na košilkách. D obroty
přinášeli ze dveří s nápisem KU C H IŇ KA — takto gram aticky se jim totiž
M iloš Z latoústý zapsal do návštěvní
knihy. Legrace, legrace, ale volební
výsledek zas tak m oc k popukání ne
byl.
Naše strana je dnes jiná. Rychle
učinila kroky k překonáni své hlubo
ké krize. KSČ přiznala chyby. Našim
cilem není uchopeni moci. T o lik a ješ
tě víc ve Stanovisku výkonného výbo
ru ÚV KSČ z 19. května, tedy krátce
před volbam i. Strana bude prosazo
vat požadavky, které čtyřic e t let vehe
mentně potírala.
"Žel, zřejm ě se budou vytahovat i
věci, které je možné označit za chyby
m in u lo sti," povzdychl si téhož dne J i
ří Machalík, předseda KSČM (Čech a
Moravy). “ Těch 174 p o litických pro 
cesů, které sko n čily smrtí, to je pro
nás nepříjem né břem eno," připustil
k a n d id á t M iro sla v G rebeníček,
s hrůzným ale varováním, že “ Už není
možné ustupovat těm to diletantům "
(Fórum, 30. 5.).
Na volebních plakátech místo srpů
a kladiv to lik o třešně. Místo rudých
práporů triko lo ra . Kdo bude sedat na
takovýto lep?
M iloš Zeman, nejznámější progn o
stik, předvídal, že kom unisté dosta
nou pět až sedm procent hlasů. Jenže
tak málo dostali jen na pramálo mís
tech — v některých pražských obvo
dech, ve Skvoreckého Náchodě, na
katolickém okrese Čadca a hodně
maďarské Dunajské Středě. Jinde v
zemi dostali dvojnásobek nebo i víc
— značně víc: Brno (20,3 procenta),
S vidník (22,7 procenta), Rožnava
(24,7 procenta).
Mezi voliči KSČ bylo dvakrát více
mužů než žen. Převládali lidé nad 45
let. Jádrem voličů zůstali konzervativ
ní starší soudruzi, nositelé a požitníci
starého režimu, a pak také mnozí jin a 
čí, pokroucení dobou a bez schop
nosti vidět budoucnost v jin ých než
totalitních brýlích. Ona vokovická
Sorbonna udělila všeho všudy 2,874
partajních doktorátů. Summa spmmarum, rodné straně projevilo důvě
ru 1,375.000 československých obča
nů. Jít a dobrovolně dát hlas straně,
která má na svědomí to lik devastace,
“to už není věrnost ani otrlost, to je
zvrhlost” , usoudil V ladim ír Just v L i
terárních novinách (4.7.).

“ Z vířátka vychovávaná v zajetí se
o sebe postarat neumějí. A tak najed
nou mají p ocit, že je vyhánějí od je jich
důvěrně znám é m isky a pelechu. Dí
vají se od prahu svých klecí a mají
strach. B ojí se neznáma, námahy,
starostí... P ochybují o svých sch o p 
nostech, tráp í je pom yšlení na nenalinkovaný život se spoustou m ožností
a rizik. Bázlivá, ochočená zvířátka
proto tru c u jí v otevřených kle cích ,”
soudí kdosi v Lidových novinách
[4. 8.]. Tamtéž [26. 7.] se dopisovatel
ka vyjadřuje takto: "Žasnu nad n á ro 
dem, kte rý já s a l na m anifestacích: ‘Už
je to tady! P oslední zvoněni!' O d h o d 
lán ke všemu; svolný k tomu, že s i rád
a dobrovolně utáhne opasek, jen
když oni už půjdou... Manžel mě už
před časem varoval: “ Jen počkej, až
těm , co zvonili kom unistum um írá
ček, sáhnou na pracovní m orálku, na
platy, které si nezaslouží, na vysedá
vání v hospodách v pracovní době, na
flin k á rn y na stavbách, v kancelářích a
úřadech... To budeš koukat, jak se
o b rá tí!’ ... A vida, měl pravdu.”
Pravdu měl. Stalo se tak ale dřív,
než by na onu pracovní m orálku, na
báječně p ohodlnou socialistickou
dolce vita někdo začal doopravdy
sahat.
** *
"O d roku 1966 do roku 1989 jsem
byl členem KSČ a za tu dobu jsem za
platil příspěvky v hodnotě nejméně 20
tisíc Kčs. 2ádám , aby mně tato částka
byla vrácena, protože jsem byl při
vstupu do KSČ podveden,"oznam uje
Jan Valenta ze Šum perka (Lidové no 
viny, 14. 3.).
S ym patičtější, méně sobecký se mi
zdá nápad zam ěstnanců kavárny J i
třenka, Plzeň-Doubravka, jak vyřešit
potíž s horou neprodejné p o litické li
teratury — za 150 m ilionů korun ve
skladech národního pod n iku Kniha:
“ Navrhujem e, aby tato částka byla
uhrazena všemi členy KSČ. Vyšší
částkou, úm ěrnou svým mzdám, by
měli poch opiteln ě přispět fu n kcio n á 
ři KSČ,” (Pravda, Plzeň, 30.1.). K po
vinném u odkupu bych ještě d o p o ru 
čil složení zkoušky, písemné či ústní,
z obsahu těch to skvostů. Kdo by pro
padl, platil by dvojnásobek na konto
sam etové Republiky.
Vjezd do Plzně, rodného města. Se
šlého a dílem rozbouraného. Zdá se
být rozbom bardovanéjší než v pétačtyřicátém roce. Prašno a vzduch ha
nebný. A plzeňská voda, onen sm rdutý patok, co tam teče z vodovodu, na
tu tedy pozor. Dobře, že jsme přivezli
deodoranty na rozdávání.
Příjemné překvapení: pom ěry v sil
niční dopravě jsou civilizovanější, da
leko míň hulvátské než při vstupu do
kteréhokoli obchodu. Ř idiči opatrní,
tém ěř ohleduplní. A ť prý se nedivím,
kdo by chtěl riskovat bouračku, když
náhradní díly nejsou k dostání.
Divil jsem se ukázněnosti, až pře-

nnané poslušnosti zákazu alkoholu,
ani je d n o pivko, s tím se za volant ne
smí. T akhle důkladně dodržovat zá
kon na pracovišti, to by se národní
hospodářství začalo hned vzpam ato
vávat.
Děláme si v duchu poznám ky: co
nás překvapilo, co jsm e nečekali či
naopak čekali a nedočkali se: u b ro u s
ky u jídla zpravidla nejsou k mání ani
v restauracích, ani v dom ácnostech.
Tam se jí fofrem a kdo je hotov, hned
se zvedne s příborem k dřezu. Vždy
jsm e zbyli u stolu ti dva poslední. Po
řádné jsm e podcenili ceny. Za tenhle
kus nevábného masa že musíte dát
celodenní plat? A potíž se sháněním
čehokoliv. Ano, SHÁNĚNÍ. “ Kde jsi
sehnal...” a bratranec ukazuje na ně
jakou přivezenou tretku. Mám potíž s
překladem to h o "shánění” do a n g lič 
tin y. Stejné tak "... hele, to h le jsem
dostal...” a ukazují mi něco z M o to 
techny.
N eexoticky oděn, n ikd o by mé ne
měl mít za cizince, a přece to poznali.
Prý to je m ým i moresy. O noho po ko r
ného, slouhovského se nedostávalo.
Cosi kupuji a platím brčálově zele
ným G ottw aldem . “ Nemáte něco
menšího?" slyším a hlasem neroztřeseným, bez om luvy odpovídám , že
nemám. Můj průvodce, statný lékař
v nejlepšich letech, se okam žitě zač
ne za moji prostořekost omlouvat,
rychle se šacovat, jen aby se dáma za
pultem příliš nepopudila. Zašel jsem
do Tuzexu pro něco lepšího k popití.
Prý jsem p rohloupil. Proč francouz
ské koňaky, když není nad český rum.
Za babku, asi za dolar padesát. Inu,
koupím zítra. Zítra je ovšem na dve
řích cedule PREJlM KA ZB O ZI. Ani
není napsáno, že je proto zavřeno —
natož, že litují, om louvají se, jsou sorry. Chámové se přece dovtípí a ani
nepípnou.
V
rozhlasovém studiu jsem si po
stěžoval, západočeské veřejnosti po
žaloval.
“ Sovy do Athén,” utrousil nový ře
ditel, spolužák z gymnázia, jeden z
poinvazních pom ýlených, co si to od
skákal přidělením do výroby a jeho
dcera nepřidělením na univerzitu.
Týž děkan lékařské fa kulty, který ji
šest let, rok co rok, odm ítal přijm out
na studia kvůli otci, teď, když potkáotce, je samá ochota. Děkan — m u ltivyhazovač už nevyhazuje. Přijímá.
"T itíž nom enklaturní kádři, kteří dřív
vyhazovali te ď ty vyhozené rehabili
tu jí,” vztekal jsem se. Bylo mi d o p o ru 
čeno, abych se u klid n il. Málo se ještě
vyznám. T yhle m afiánsky propojené
kádry jsou neprůstřelné a leckde už
se pouští do odvety — takzvané nové
norm alizace. “ Obě g a rn itu ry p ředlis
topadových a polistopadových kořistníků se vzájemně slily a prouzlily, m i
mika jejich tváří je k nerozlišení,” stá
lo v novinách.
Vzdor naprosto neexistující údržbě
za poslední půlstoletí se budova na

šeho klasického gym názia ještě nezřítila. Na místě jsem ale našlapoval
opatrně. Poté jsem zašel do Veleslaví
novy ulice k soudu, kde jsem začínal
před odsunem do Stříbra. Zvenčí p ři
bylo na vráskách, u vn itř mi nic nepři
pom ínalo někdejší to ta litn í hanebnou
dobu. Žádná baba v kukani, vchod
nehlídán. Na dveřích zasedacích síní
měli vyvěšen program soudních pří
dne. To za nás nebývalo. Rozpoznal
jsem jen pram álo jm en, jm éno B rigita
vo lo p ich o vá , soudkyně, mi na příklad
nic neříkalo. O týden později jsem za
slechl, že dotyčná získala ve FrýdkuMístku v celostátní soutéžj “ Miss Monokini 90" druhé místo. Ňadra před
vedla národu na televizní obrazovce.
A co někdejší horliví vykonavatelé
vražedné mašinérie let padesátých?
Prý se jim tam občas někdo přišourá
na návštěvu. Vedle bratrance v pane
láku bydlí penzistka Marie Brožová,
prokurátorka — katyně z procesu s
M iladou H orákovou. V sousedství
tam také mají bývalého velitele já ch y
m ovského koncentráku.
Ledacos se v ju s tic i změnilo. Za nás
šarády soudců vždy dopadly na sto
procent, te ď na iaře Česká národní
rada zvolila z původně navržených
116 soudců jen 40. Soudci hrozí stáv
kou, a Michal Mazanec, p rokurátor
pro Prahu 5, se dal slyšet, že prý zná
prokurátora, který pobírá sociální
podporu, aby uživil rodinu. Bez sou
hlasu generálního prokurátora ne
m ohou rezignovat, a tak se stává, že
zoufalec ukradne v sam oobsluze ho
vězí na žam pionech. Někteří te ď prý
uvažují stát se členy Nezávislé ero tic
ké iniciativy — Urválkovi následovní
ci, tohle prosím.
P řibrzďuji na nábřeží před budovou
Gestapa, posléze StB, což se dřív ne
smělo. Ke konci května 1990 bylo v
České republice z těchto vrahounských řad propuštěno 770 příslušní
ků, což tedy znamená, že nepropuš
těných zůstávají tisíce. Posléze se do 
čítáme, že někteří náčelníci, kteří u
prověrek propadli, vykopnuti byli do
vyšších funkcí.
Škodovka (dlouhá léta pak ZVIL,
Závody ímeni Lénina), ohyzdných
pár kilom etrů, připom ínajících po
vzdech ředitele S polkového institutu
pro východní studie v Kolíně nad Rý
nem: "Zaostalost těchto zemí je děsi
vá. Představa, že by m ohly být m o
dernizovány opravdu rychle, je pro
stě směšná." (Květy, 30. 6.).
Krátce před volbami navštívil prezi
dent Havel Prostějov a tam v textilce
se vyjádřil, že to je jeden z mála neprodělávajících podniků v zemi. Ta
kové lich o tky se plzeňské antikvární
m onstrum ještě dlouho nedočká.
Svěřil se mi technický úředník z od
dělení lokom otiv: “ Dneska je čtvrtek.
Od pondělka jsem ještě nevzal do ru
ky tužku, neudělal jsem naprosto nic.
A jak to, když už nemáme kom uni
smus? Hned ti to vysvětlím: transfor

mátor, hliníkové vinuti, garance na
deset let a m ěnit se to musí fu rt — za
měděné. M inim ální ztráta dva m ilió n y
korun. Dodáváme lo ko m o tivy do
Ruska, tam se jim to vta jz e h o u p á , rá
my praskají a taky se fu rt vyměňují.
Tak zvaný odporník, brzdový, rozjez
dový, deset odporníků za deset m ilió 
nů korun. K tom u potřebujem e mate
riál, zvaný fechral. Ten dostáváme
z Ruska, jenže oni ho nedodají, tedy
my nemůžeme vyro b it a proto jim m u
síme p la tit penále — v dolarech. T ak
že tím, že nedělám — a nejsem sám —
tím snižuji ztrátovost p o d n iku .” Patriotický tedy čin hodné otráveného
člověka.
Týden poté čtu v novinách, že do
konce roku 1990 dojde ke snížení ří
dícího a správního aparátu Škodovky
až o 30 procent (tedy aparátu, do ně
hož můj kamarád nepatří). Postižení
již začínají dostávat tzv. “ oznam ovací
dopisy" (“ v ýp o vě ď " je slovo příliš su
rově kapitalistické), pouze 15 procent
projevilo zájem o d ělnické povolání.
* *

*

Přesun do Prahy, máme štěstí, ne
musíme žadonit a být oškubáváni ně
kde v hotelu, známí nám přenechali
bydlo na sídlišti předkrálíkárenského
typu. Pohodlné, dokonce i s te le fo 
nem. T elefonní seznam z roku 1975.
Že prý jsou rádi, že mají aspoň tuto
antikvární verzi.
Jen tříposchoďová stavení, pár par
tají pod střechou, zdi nejsou příliš
akustické, nikdo se o souseda příliš
nestará. Zpravidla se nájem níci míjejí
beze slova, občas se pozdraví, zřídka
se zastaví na kus řeči. Děcka se ch o 
vala vesměs civilizovaně, v příjem 
ném kontrastu s naší am erickou zku
šeností. Budova však se rovněž tě ši
la malému zájmu. U vchodu čtu
ÚKLID TENTO TÝDEN s ............a ru
kou připsáno Opička. Č innost takové
či jin é fauny jsme ale nepozorovali.
Na schodišti silně páchla jakási che
mikálie, nikdo se nesnažil vyvětrat.
Inspekce sídliště: Trávníky i s květi
nami, dvě telefonní budky, jedna fu n 
govala. Poštovní úřad s divným i úřed
ními hodinam i, v úterý otevřeno až od
jedenácti. Jedna prodejna poživatin,
jedna restaurace a na ní velikánská
písmena AIDS KOM UNISTŮM!
Za pět m inut se odtud došlo k nové
mu SANOPZU, který si ale nom enkla
turní smetánka příliš neužila. Je teď
k dispozici veřejnosti. A utobus nás za
pár m inut dovezl k Metru, stanice A n 
děl. Jízdní řád dodržován, veřejné do
pravě dávám známku chvalitebnou až
výbornou. V porovnání se západními
m etropolem i byla Praha i autem
snadno zvládnutelná, ulice vesměs
průjezdné a vzdálenosti ne zas tak
velké. Pětku, známku nedostatečnou,
musim ale udělit za lajdáctví v uličním
označení. Kýžený červený obdélník
na rohu ulice nezřídka chybí nebo je
přim ontován na nesprávném rohu.

T eď při odstraňování G ottw aldů, Fu
číků, Č kalovů a Sverdlovů bych se
velmi přim louval za so lid n í a syste
m atické označení ulic nejen v Praze.
* *

*

Překvapuje nás množství lidí s o rto 
pedickým i potížem i, jak obtížně bel
hají. A té zm rzliny. Počítali jsm e a zjis
tili, že devět z deseti osob drželo kornoutek. Děti, penzisté, úředníci, p lu 
kovníci.
Zcela jin a k se lid sytil na H radčan
ském náměstí v den znovuzvolení
prezidenta. KARNEVALOVÉ SVĚCE
NÍ DEM OKRACIE — nápis nad brá
nou. Svěcení s kutálkou a dokonce i
k o lo to č e m , tra d ic io n a lis té by se
otřásli. Stánky s párky a preclíky, cis
terny s pivem. Na všechno fronty,
každý, každičký něco jedl či pil, větši
nou obojí najednou.
“ Pak se nemůžeme divit, že je tady
to lik tlu stých lidí," pravila má hubená
polovička. Nedošlo nám, že si tu celebranti cpou teřichy, poněvadž to vše
cko je zadarm o — jako v docíleném
kom unism u. Podle potřeby se cpáti.
N ikoliv předvolební guláš, ale hosti
na po vítězství. “ Soudě podle pivem
zm ožených o pilců, povalujících se na
Hradčanském náměstí, si všichni p ři
šli na své,” napsalo Fórum (11. 7.) a
dodalo zm ínku o "stylu M atějské pou
ti. Kdo se příliš neopil, mohl při řízné
české dechovce přem ítat o této spe
c ificky české m odifikaci p o listo pa d o 
vých lidových m ítingů.”
Přísněji se vyjádřil bulvární Expres
(9. 7.): “ Někteří vychytralí nenasytové
a nedopitové zvládli během hodiny
vystát i pět, deset fro n t na párky a pi
vo a podle to h o unaveně pak i vypa
dali. Mnozí s sebou vláčeli v taškách
už od začátku desítky krajíců chleba,
housek, rohlíků a nepoužitých tácků,
bylo to přece zadarmo! Toalety ne

zvládaly nápor dychtících a tak d o 
cházelo k nedůstojným scénkám na
dvorcích p řile h lých domů, které se
m ěnily ve společné záchody bezos
tyšných mužů a žen.”
Třeba se davem prodírali za hranič
ní vědci. Praha se stala magnetem pro
význam né ju risty. Přijela výprava
am erických expertů ústavního práva
“ být u to h o ” , když se tesá základní
kvádr státu. On ten systém v dosavad
ní podobě je poněkud podivný: ani ry
ba, ani rak. Není to systém prezident
ský, poněvadž prezident nemá přímý
mandát, lid ho přece nezvolil; není to
ani systém zcela parlam entní, poně
vadž při sestavování vlády prezident
má příliš velké slovo.
V tajném hlasování poslanci obou
sněmoven hlasovali takto: 234 pro
Havla, 50 proti — č ili rozhodné lepší
d e m o k ra tic k ý výsle d e k, než ona
p ře d c h o z í tra p n á je d n o m y s ln o s t
ustrašenců, zděděných z doby nor
malizace. Tento nový term ín je dvou
letý. První Čalfova vláda měla 23 čle 
nů, tato nová se scvrkla na 16. V nové
je 9 původních m inistrů, 14 jic h tedy
vypadlo.
* *

*

N o rm a liz a č n í h yzd ě n í h la vn íh o
města — Nová scéna u N árodního d i
vadla, p akulturní m onstrum na Pan
kráci, televizní věž ve tvaru rakety,
která ale neodletí do vesmíru, a pak i
budova parlam entu, příhodné sym 
b o licky posazená mezi divadlo a m u
zeum.
V parlam entu dávám vrátném u svůj
am erický pas. “ Půjčte mi ho na č tr
náct dní,” pravil. "Kam byste s ním
jel?” "K am koliv," odpověděl.
Jeden z mých spolužáků je te ď m i
nistrem spravedlnosti, dru h ý je jeho
náměstkem, další je soudcem u Nejvyššího soudu, a ještě další, kdysi náš

osvětový vedoucí a velikánský marxleninský nadšenec, funguje v důležité
roli právě v to m to Federálním národ
ním shrom áždění.
V řelost nad vřelost, ochotně zařídil
entré do návštěvních prostor, hned
do první řady pro diplom aty. Na pro
gram u debata o program u nové Čalfovy vlády. Časem jsem již nahlédl do
všelijakých zákonodárných sborů:
britské sněm ovny dolní i horní, naše
ho w ashingtonského kongresu, izra
elského knessetu, parlam entu au
stralského, filipín ské ho ba i papuánského. Bude co srovnávat.
Ostraha si tedy v Praze počínala le
žérně. Pohlední muži u vchodu se
nám nepodívali do tašky, m ohli jsme
pronést hodně dynam itu. Příjemná
atm osféra nepolicejního státu, začal
jsem se procházet koridory, nikdo mě
nezastavil.
Uvelebili jsme se na galerii, zasedá
ní začne v deset, máme pár m inut k
rozkoukání po nikoliv depresivní pro
stoře. Poslanci se začínají tro u s it a
usedat. N ěkolik řad a v každé dvě ž i
dle. Jaký tu vlastně mají zasedací po
řádek? Levice že vlevo, pravice vpra
vo, jenže tenhle parlam ent moc té
pravice nemá. Mají to rozdělené po
dle sněmoven — že by lid na jedné a
národy na druhé straně, nebo podle
velikosti, podle abecedy? N ikdo mi
kloudně neodpověděl.
Nahlížím s láskyplnou sym patií,
však to jsou vesměs lidé, kteří se ně
jak p řič in ili o pád partajního samoděržaví. Málo žen, ale mezi nimi něko
lik tuze pěkných m ladic. Některé z

m ladíků by ještě před nedávnem se
bralo esenbé a poslalo k holiči. D o
stavil se i chlapík ja ko b y z tram pu, na
zádech s ruksakem . Pár jic h přišlo s
nákupní taškou, inu, zásobovací s itu 
ace je svízelná.
P ředsednické pódium se začalo za
plňovat znám ým i tvářem i. Bělovlasý
Dubček, stříbrovlasý D ienstbier, ele
gantní Klaus, generál Vacek. Rozpoz
návám Zdeňka Jičínského, ten nám,
panečku, kdysi na fakultě naháněl
strach! Těž si tam zasedl Vasil M ohorita, fízl a estébácký pomahač. A by se
dostal do předsednictva, museli pro
něj hlasovat i mnozí nekom unisté.
N ě ko likrá t zazněl gong, zahájilo se
včas, lavice naplněny — ne tedy jako
v našem kongresu, kde přítom ných
bývá pět a půl nebo i méně.
České noviny — nový "levicový tý 
deník” — příkře psaly (12. 7.): "Už
první den společného zasedání obou
sněm oven mé přesvědčil, že míra ab
su rd ity je nenaplnitelná. Absence
věcnosti, ko n fro n ta čn í výlevy, schop
nost p řehlédnout pro strom y les.
Snad to je jen daň době aklim atiza
ce.”
Ano, pravda, předsedající m ísto
předseda (předseda Dubček celičké
zasedání neřekl ani slovo) marně d o 
mlouval, aby přihlášení řečníci d o d r
želi lim it patnácti či dokonce pěti m i
nut.
První se k m ikrofonu dostavil p ři
spěvatel Západu, na rozdíl od jiných
o p o litic k é křeslo se zajím ajících exu
lantů zvolený historik Ján M lynárik.
Začal zeširoka, místo o Čalfově vlád
ním program u přesvědčivě hovořil o
Š tefánikovi a odsunu sudetských
Němců. N ikoliv tedy k věci a nikoliv v
časovém lim itu . Ten p o ru šo va li
všichni řečníci. V parlam entě n a T a iwanu jsem viděl řešení v podobě vel
kých hodin, na nichž vždy vteřinu po
vteřině ubývalo deset m inut k o rien
taci přítom ných. Jakm ile ru čičky do
šla k nule, povídálek byl uťat upro
střed věty.
Prom luvil i M ohorita a když začal
nějak příliš zdůrazňovat de m o kra tic
ké tradice své strany, mládež v posla
neckých lavicích začala tleskat (tzv.
nesouhlasný potlesk). Přidali se i jiní
s pochechtáváním i pískotem. Před
seda tohle pokáral a já se divil jeho
reakci na tak m írňoučký nesouhlas.
To by měl slyšet rámus ve W estm inste iu nebo vřavu v knessetu.
O dpoledne pak poslanec Ruml p ři
pomněl účast M ohority na represáliích při plese železničářů, které posti
hly např. Rudolfa Battěka zde přítom 
ného za tým ž předsednickým stolem.
“Těch, kdo věděli i předtím o různých
form ách pronásledování slušných li
dí, tu sedí mezi námi víc,” dodal Ruml
všeobecně známou pravdu. Však
ano. Zde například vysedává křesťan
ským i voliči vybraný Josef Bartončík,
placený estébácký agent. Že se ne
stydí? Co by se styděl, vždyť není
sám. A to se na něj nemůže? Copak

by se m ohlo? K onfidentstvi přece ne
ní trestné, i na ně se vztahuje same
tová amnestie.
Postěžoval jsem si a navíc vyjádřil
obavy, že by se to přece jenom zas
m ohlo zvrtnout a být zase hanebně,
jak už bývalo.
“ T entokrát by se to ovšem nedělalo
nějakým únorovým převratem ,” řekl
zkušený ex-spolužák. “ Partaj se ve
doucí role zřekla form álně, ale ne fak
ticky. Nevěříš? M om entálně se zako
pali, my ať se hádáme o pitom ou po
m lčku a oni si zatím udrží a vystuží
pozice v jin ý ch sférách. Tedy napřed
moc hospodářskou a pak zase k té
p olitické, totální. Však to jsou mate
rialisté, že ano. A my ti idealisté. —
Podívej se, sametoví revolucionáři
dostanou jen vynadáno. Zvýšení cen,
bolestivé zásahy v zájmu vypořádání
se s nashrom ážděným marazmem,
plno lidem se šlápne na pohodlné ži
vobytí nebo aspoň na kuří oko, a brzy
uslyším e kom unisty, že tohle se za je
jic h kondelíkovské pohody nem ohlo
stát.”
Zda prý jsem slyšel o hodonínské
výzvě. Inu, slyšel: volání postižených
z obcí a m alých měst, a nejen malých
měst, jak jsou mafiánská chapadla
nadále propojená v podnicích, a když
si někdo tro u fn e pípnout, poveze se.
A bsurdní zákony ochraňují m afiány v
pozicích moci, a ti pak využívají jiné
předpisy, jak případného kritika z lik
vidovat. Vyhazovem pod zám inkou
reorganizace, že ano. Chtěli jste trž
ní hospodářství, tak tady to máte.
"Jo, tak nějak. A když se o b rátili na
Pitharta, aby s tím něco udělal, do 
zvěděli se, že ‘hon na čarodějnice ne
bude'.” "Takže čarodějnice budou řá
d it nadále." “ Správně,” přikývl in fo r
mátor. "Vypíše se konkurz — pod
mínka pětiletá praxe v řídicí funkci.
A kdo jin ý dřív mohl řídit než znorm alizovaný kádr? Tak to vidíš. Nebo se
pusť do privátního podnikání. Kde
vezmeš kapitál? Ale i kdybys ho zá
zrakem sehnal, byrokrati tě podrazí
záplavou předpisu. Porovnej třeba s
O bzinou — óbrsoudruh, kdysi m inistr
vnitra přece. On — a nejenom on —
chytře převedl m ajetky na různá jm é
na, te ď si přes nějaký spolek nebo ak
ciovou společnost otevře podnik a
pojede ve velkém. V Golčově Jeníko
vě s m oderní pekárnou například.
K nokautovat nepřítele jeho vlastním i
m etodami. Nebo půjdou dělat mana
žéry do zahraničních filiá le k za dese
tinásobné platy. Prostě to dovedou.”
“ V exilu to taky dovedli,” připustil
jsem schlíple a taky jsem si vzpomněl
na někdejší řádící rudé gardisty v Čí
ně, kteří pak přeobratně přesídlili do
energického kapitalistického po dni
kání. Jenže všem to nevyšlo, pár jich
odstřelili.
“ Což se u nás ovšem nestane, my
takoví nejsme,” řekl. Pravda pravdou
cí. “ Nejsme jako oni, volali jsme na
Václavském náměstí. Jenže co dělat,

když oni jsou stále stejní?” napsal v
březnu Jiří Hanák (Lidové n o vin y, 14.
3.) a červenci (tamtéž, 21.7.) zpřesnil:
"Nejsm e jako oni. Jsme h lu p áci.”
"F orm ují se mafiánské klany zdis
kreditovaných bosů... všeobjím ající
chapadla nom enklatury KSČ" (M ilan
Krejčí, Lidové noviny, 29. 5.) a proto
tedy moc nevyhráváme. Lidi aby teď
ve strachu o živobytí se už zas lísali o
přízeň téže garnitury, o niž se v listo 
padu m ylně dom nívali, že ji sm etli do
nenávratna. A bsurdistan, takové to
je.
Hrome, s tím hle znalým ex-spolužákem jsem se neměl potkat, zkazil mi
dokonale náladu. Mráz mi jede po zá
dech. Takže ani nemusí přicházet
mráz z Kremlu, tady se to stihne z
vlastních zdrojů. “ Třeba přece jen...
ono to tak...," pokouším se oponovat.
Odvětil, že svátá Anežka udělala v lis
topadu jeden zázrak a do druhého se
jí už nebude chtít. Národ na něj už ne
má nárok. “ Třeba to zvládne bez
A nežky," řekl jsem v touze přesvědčit
sebe sama.
* *

*

N árodu se desetiletí vtloukalo, že
podnikavost je něco nemravného. N i
kdo ale nevtloukal onen dnes to lik
převládající nezájem, neochotu, h u l
vátství. Dobrá, připouštím , že to byla
reakce, form a protestu, pasivní rezi
stence vůči nemilovaném u režimu.
Ale dnes, což je to železná košile? Ná
rod si již přivykl, že to nefunguje, a to
se pak divíme, když něco fungovat
začne. "Č eskoslovensko na počátku
devadesátých let toh o to století na
rozdíl od USA, které jsou zemí neo
mezených možností, stalo se zemí
neomezených absurdností,” napsal
Petr Radosta v Lidových novinách (7.
6.).
Potřebuji hodit dopis do kastlíku,
hledám tedy kastlík. V Celetné ulici
před budovou pošty ho nevidím, ale
třeba bude uvnitř. Není. Přistoupil
jsem k přepážce, za níž si slečna
šlechtila nehty. Ovšemže mě ig n o ro 
vala. Po několika m inutách jsem se
osm ělil: "P rom iňte, slečno, hrozně
nerad vás ruším, ale nem ohla byste
mi laskavě říct, zda tu máte na poště
schránku na dopisy?" Pokračujíc v
krášlení, dál mě ignorovala. Smířil
jsem se s realitou a schlíple se vytratil.
Na Václavském náměstí v Orbisu
stojím u pultu čtvrt hodiny a proda
vačka si mě nevšímá, poněvadž se ba
ví s kamarádkou, kam že půjdou ve
čer tancovat.
Sháněl (aha, "sháněl” , nikoliv šel
koupit, už si začínám zvykat) jsem ně
jaké kazety s českým ro ckn ’ rollem , ať
synáček vidi či slyší, na jaký randál si
potrpí tady. Ani jednou jsem nezažil
reakci, na jakou jsme ve službách
zvyklí na západě — že by totiž chtěli
vyhovět, že jim nepřekážím.
Neochotné, nepříjemné, otrávené,
unavené — vesměs to mladá děvčata
v rozpuku. Poněvadž to nemůže být

nějaké fyzické postiženi, pak je to te
dy póza, móda, manýra. Na dotaz po
něčem, co není na skladě, stereotypní
štěknutí "nem ám e" jako trest za d o 
těrnost. Starší personál ale na slušný
dotaz někdy reagoval rovněž slušné a
zdvořile.
N ejsprostší osobu jsem zažil u bot
na Národní třídě. Měli tam ve vitríně
vzorky zboží, ne boty dvě, ale jen je d 
nu, ne pro jednonohé, ale proto, aby
s nim i dvounohý snad neodběhl. Tyto
vitrin y bývají zamčené, ale tahle nebyla a A ngličan v neznalosti mravů do
vitrin y sáhl. Prodavačka se rozvřeštěla jako pom inutá, cože si to dovoluje,
takhle kdyby každý... A ngličan zůstal
jako opařený. Byl jsem to odpoledne
už patřičně v ráži. "Vy h u lvá tko !”
vztek mi přinesl na jazyk novotvar,
“ co si to dovolujete, jste nebo nejste
tady od toho, abyste posloužila?” hu
lákal jsem. A ngličan vděčně přihlížel,
ale na slečnu jsem dojem neudělal.
“ Byste měl jet do Ruska, byste viděl,
jak to tam vypadá,” odsekla. “ Ach tak,
Rusko náš vzor. Když vám ujedou
jednu nohu, budete se radovat, že ně
komu ujeli obé, že? Já jsem myslel, že
se chcete vrátit do Evropy. Poslyšte,
slečno, já si vás vyfo to g ra fu ju , jako
dokum entaci, až o tom hle v Am erice
napíšu,” vyjel jsem znovu, ale zase
jsem neuspěl. “ Mně je to jedno, já ta
dy beztak končím ,” odfrkla a zmizela.
Zesovětizovali se i v údajně luxus
ním Domě potravin. Jedna fronta na
zboží, druhá u kasy, třetí na zaplace
ný tovar.
* *

*

C ituji Expres: "K dyž jsem se kdysi
ve fabrice rozčílil a prohlásil: 'Kruci,
vy v tom hle máte bordel,’ ozvala se
plánovačka: ‘Prosímtě, co urážíš b o r
del? Víš co to bylo za dokonalou o r
ganizaci?’ ”
Ještě víc než u bot jsem se popudil
při pokusu nákupu zahraničního tis 
ku. Chtěl jsem sehnat (už zase) In te r
national H erald Tribune. Včera jsem
koupil u kamelota na Starom ěstském
náměstí, dneska tam nebyl. Na Příko
pě vedle Živnostenské banky mi na
bídli výtisk šest týdnů již vyčichlý. Nic
čerstvějšího neměli, ačkoli je to největší obchod to h o to druhu. Poradili
mi, abych se pokusil v hotelích s valu
tovou klientelou. Tam ale b u ď n e m ě li
nebo neprodali, neboť jsme u nich
nebydleli. Pak ale zpět na Příkopy, za
výkladem M elantrichu vidíme kýže
nou tiskovinu, hned se hrnu dovnitř.
Se zlou jsem se potázal. “ Moment!
Pane, kam myslíte, že jdete, to kdyby
každej takhle...” a už se na mě valily
kletby za přečin, za pokus vniknout
d o vn titř bez nákupního košíku. Tak
tedy do fro n ty na košík. Když jsem se
dočkal, d o vn itř jsem pořád ještě ne
směl, musel jsem ven z krám u, kde
končila fronta okošíkovaných, m l
čenlivých. To už jsem provokativně
nadával, rýpal do systém u a zejména
do těch m lčenlivých, stále trpělivě i

když třeba trp ce snášejících zděděné
ab su rd ity z dob to ta lity te ď již přece
překocené. Konečné jsem se dočkal,
kýžené noviny do košíku a zas do
fro n ty u pokladny. Form uloval jsem si
dotaz: “ Buďte od té lásky, dám y,"
oslovil jsem dvě pokladní sedící u je d 
né kasy, "vám tenhle kravský systém,
co tady máte, nevadí, vám to vyhovu
je?" “ Helete, to kdyby každej...” a zás
ten populární refrén. “ Každý... pat
náct m iliónů se sem nevejde! Ale řek
něte — vám to h le vyhovuje? A by lidi,
co chtějí noviny, museli čekat na ko
šík?” “ Do toho nám nic není, byste se
musel zeptat vedoucího,” vy já d řily se
konečně k věci. No ovšem, za všecko
může vždycky někdo jin ý . Ale že se ti
lidi tady v té fro n tě nevzbouří, že ty
košíky nezahodí. O brátil jsem se na
ty m lčenlivé a začal jsem kázat: “ Jak
se proboha chcete d ostat tady z té mizerie, když vám ani takováhle blbost
nevadí?" N ikdo neřekl ani slovo. Asi
mě měli za blázna.
O poučné pedagogické p ů lhodince
z nákupu novin jsem pak referoval
příteli Jirkovi Trojákovi, zde na náv
štěvě z Pretorie. O d p la til se mi svou
zkušeností: Naši vlastenci v Jižní A f
rice se usnesli, že ja ko sym bol solida
rity každý z nich přiveze jeden zlatý
krugerrand a prodá ho rodné zemi v
bance za koruny. N ěkolik set našinců
by tak m ohlo přivézt pěknou hrom ád
ku teď, kdy na rozdíl od euforie roku
68 nikdo snubní p rstýn ky na zlatý po
klad re p u b liky neodevzdává. Jenže
špatně pořídili. Troják putoval od pře
pážky k přepážce. “ S tím jděte do sta
rožitnictví, prosím vás, s tím nás tady
neto..." D obrodinec se snažil vysvět
lit, že čerstvě ražená m ince s 98 p ro 
centním obsahem zlata nemá jen nu
m ism atickou hodnotu a že n ikoliv
starožitnictví, ale státní peněžní ústav
by...” “A nčo, je ta d y ňákej...” odvrátila
se úřednice od protivy ke kolegyni s
nemenšími schopnostm i. Pak ho vy
hodili. To se stalo n iko li v provinční
kam peličce, ale v hlavní bance hlavní
ho města.
» * *

“Tak dělejte, dělejte, kvůli vám tu ne
budu do půlnoci, to kdyby každej..."
peskovala mě prodavačka chřestící
klíči, neboť už bylo tři čtvrti na pět. Ne
odpustil jsem si nezdvořáckou p o 
známku, že u nás v Am erice sice ne
všechny, ale některé superm arkety
mají otevřeno každý den v týdnu 24
hodin denně. "A to byste takovou prá
ci chtěl dělat?” vylétla na mě. “ Třeba
byste to vzala — za dvojnásobný či
trojnásobný plat.” “ Tydle blbosti si
povídejte někomu jin ý m u ,” a spěšně
za m nou zamlkla.
Už si ale začínám zvykat. V sam o
obsluze zrovna měli makové koláčky.
Neměl jsem na né chuť, ale koupil
jsem jich tucet, poněvadž zítra nebu
dou, poněvadž třeba vůbec nic nebu
de. D ošlo k podstatném u zvýšení cen
a tak jsem měl m ožnost seznám it se

s prázdným i regály polského a sovět
ského typu.
* * *
Pokusy někde něco zařídit te le fo 
nicky se zpravidla nepovedly. B u ď b ylo stále obsazeno nebo dotyčná oso
ba nebyla přítom na. Tak jsem po úřa
dech, kancelářích, redakcích chodil
bez ohlášení a zpravidla jsem byl p ři
ja t vlídně. Se stejnou pravidelností
byla nabízena káva, silný, nezdravý
český turek, ja ký si dělám dom a v
A m erice a nad nímž se Am eričané
otřásají odporem .
“ Pojďm e někam na vínko,” navrhu
je o druhé odp o le d n í zam ěstnanec
velkého nakladatelství. Nalezl vinár
nu s prázdným stolkem a odskočil si
zavolat své choti, pracující u jiného,
rovněž velkého nakladatelství, aby se
k nám p řip ojila . Bohužel, nemohla.
Ne že by jí v tom bránil nával práce,
ale musela jít shánět d o rt pro syna,
bude mít narozeniny.
Č e sko slo ve n s k ý p ra co vn í styl,
švédské sociální jis to ty a am erické
platy. To bychom chtěli nejraději ze
všeho.
S mapou na klíně se za volantem
motám anonym ním i ulicem i ke Kavčím horám. Pražská televize má po
městě šest pracovišť, ta ale nestačí,
p ro to došlo k vybudování toh o to o b 
rovského kom plexu. Jdu k okénku
INFORM ACE s tím, že mám být ve 13
hodin ve studiu č. 2 na natáčení Tele
vizního klubu m ladých. Slečna za
okénkem mě poslala k vrátném u, kte
rý zalistoval v papírech a pravil, že mě
tam nemá. Z pátky tedy ke slečně s
požadavkem, aby laskavě zatelefono
vala na pracoviště ve Štěpánské ulici,
producentce, jež měla tohle natáčení
na starosti. "T o číslo my neznáme,”
řekla. “ Vy neznáte vlastni pracoviště?
Snad by se to dalo najít v seznamu...”
“ Nojo, ale kde je seznam?" Po dlouhé
chvíli seznam nalezen, ale dovolat se
nedalo, poněvadž tam nikdo v pra
covní den v pracovní době vůbec ne
bral telefon. Co se divím? Prostě si
o d skočili něco zařídit. Mezitím producentka, v onom studiu č. 2 už půl
h odiny čekající, přišla po mně pátrat
k vrátnici. Ovšemže jsem tam byl
ohlášen, dokonce s výrazným p o ky
nem pro vrátného, aby hned zavolal
nahoru, jakm ile se objevím. Inu, ne
stalo se. Starý kádr!
Lajdácký kádr pak vypsal Návštěv
ní lístek s tím to předtištěným norm a
liza čn ím te xte m : U PO ZO R N Ě N Í:
Vstup je povolen jen do přesně vyme
zeného prostoru a koná se na vlastní
nebezpečí. Podpisem se zavazujete,
že zachováte přísnou mlčenlivost o
všech poznatcích, které u nás získáte.
Fotografování a zhotovování zvuko
vého záznamu v prostorách ČST není
povoleno. Jméno, číslo OP, bydliště,
účel návštěvy, příchod, odchod, ho
dina, minuta.
Tento luxus prostoru jsem nikde na
Západě v televizi neviděl. Rovněž

ochranu českého národa, lokální verzi
K ukluxklanu, a o úm yslu lynčovat pár
Rómů v centru Děčína. V červenci se
v Plzni čeští rasisté spletli a m ísto c i
kána zabili Turka, šoféra TIR.
K om unisté se ovšem snaží využívat
k o n fliktů rasových tak, jako využívají
problém ů národnostních, e kon o m ic
kých, všech ostatních. Rudé právo pí
še o návštěvě Rómů u M ohority s p ro 
síkem o ochranu a obrozená strana
V interview padla otázka, co poklá vyjádřuje rozhořčení proti projevům
rasové nenávisti. Před volbam i kom u
dám za největší hendykep českoslo
nisté c h o d ili nejen do starobinců
venské současnosti.
strašit důchodce, že p řijdou o penze.
“ Že abnorm ální pokládáte za nor
JUDr. Emil Sčuka, předseda ROI
mální. A dokud vám to h le nedojde,
(Rómská občanská iniciativa), mladý
tak se z to h o nevym otáte," odpověděl
a patrně i talentovaný p o litic k ý vůd
jsem. Spíš jsm e ale h o vo řili o mém
ce, mi říkal, že s toutéž ta ktikou se
putování po světě. Přišla řeč i na Již
c h o d ilo za Rómy, "že to h le to za vlády
ní A friku , kterou jsem projel křížem
kom unistů nebylo". Ptal jsem se na
krážem se svou ne právě bělostnou
úspěch takového balam uceni. Prý to
rodinou. O tázkou, zda jsem tam v té
zabralo jen u starší generace a jen
rasistické zemi neměl strach, mi vý
mezi těm i nejprim itivnějším i. Sčuka
borně nahráli: “ Kdepak, tam jsme
mi slíbil poslat různé m ateriály včetně
problém y nem ěli — to teprve až tady.
důkazů o nedobrovolných steriliza
N ikde na světě moje manželka neza
cích, ale dosud nedodal. Též bych
žila to lik nevraživých a nepřátelských
ocenil data o krim inalitě cikánů. Že to
pohledů jako v pražském m etru.”
nejsou svatouškové se lze dočíst v
Však ano, cizokrajná vizáž, někdo ji
novinách denně. Úřední zpráva tvrdí,
má za Vietnam ku, někdo za Rómku,
že v Praze spáchají jen 10.6 procent
takže by m ohla dostat facek dvojná
zločinů {Lidové noviny, 16. 6.). N ej
sobně. Od toho je te ď svoboda proje
větší podíl (43.9 procent) mají recidi
vu, aby se rasism us mohl projevovat
visté. Přespříliš velkorysá am nestie
veřejné, nepokrytecky. Ani na antise
neprospěla reputaci nového prezi
m itism us se nezapom nělo, jak p o tvr
denta poté, co došlo k pohlavním u
zuje ohavný článek “ Židé a svět” v no
zneužití a zavraždění malé holčičky
vinách m ladých křesťanů (Mladá de
ošetřovatelem -recidivistou na B ulov
m okracie, 24. 5.).
ce. Jin í dva amnestovaní zavraždili
“ Lidé nejsou dobří či špatní tím, že
hlídače, s jeho zbraní pak zastřelili
patří k té či oné rase nebo národnosti.
šoféra, dvě stopařky znásilnili a zabili
A kdo to to neuznává, je rasista,” řekl
a v Praze ještě stačili zastřelit taxiká
Václav Havel ve svém projevu na bí
ře.
lým obyvatelstvem zcela ignorova
"A jestliže je odsoudí k sm rti, vsa
ném Festivalu róm ské ku ltu ry v Brnědím se s vámi, že Havel jim dá m ilost
Líšni, na němž se podílelo 45 ciká n 
— takhle sametový to tady máme,"
ských souborů dom ácích a 9 zahra
slyšel jsem pak komentář.
ničních (Rudé právo, 28.7.).
** *
Cikáni jsou nejvíc na mušce, poně
vadž jsou m enšinou tou nejpočetněj
Publikace Nově vzniklé společen
ší, která pořád přibývá. Rekordně si
ské, zájmové a profesní organizace,
započítali v Expresu (2. 7.): od roku
hnutí, sdruženi, spolky (nakladatel
1945 se zm nožili čtyřnásobně, te ď je
ství S pektrum , 1990) uvádí 58 nových
jich asi 800.000 a když to tak půjde
po litických stran (od Č eskosloven
dál, bude to pro český národ tragédie,
ské dem okratické in icia tivy po Zele
za sto let se m ohou cikáni stát větši
nou alternativu) a 334 nových org a n i
nou a Česká republika se pak právem
zaci (od A kadem ické rady o rientalismůže přejm enovat na Rómskou repu
tů po Zem ědělské ekonom ické fó 
bliku. Přibývá hesel krátkých (Bílá li
rum). Seznamy to nejsou ale úplné,
ga, bílá síla) i delších (Kdo to je, kdo
chybí tam ku příkladu České anarnám to sem spad, černý tělo, černá
chistické sdruženi a Malé české be
huba, to není můj kamarád). Voláni
rušky, organizace, o nichž jsem se
po segregaci. M yslitelé tvrdí, že
dočetl v souvislosti s protestním prů
“v A m erice mají černoši své obchody,
vodem s prskavkami k čínskému vel
školy, vlastní autobusy a je od nich
vyslanectví. Tohle všechno by se asi
pokoj. Já bych to tady udělal stejně.”
obtížně cpalo zpátky do pytle totality.
{Reflex, 22. 5.).
Nemám však k dispozici seznam
Skinhedi a punkeři (tak se teď čes
novin a časopisů. Kupoval jsem od
ky píše) vyzbrojení noži, řetězy a p ů l
všeho a přes oceán jsem vezl napě
litry, 200 jich na prvního máje po 22
chovaný kufr. Novou mysl, Ž ivot stra
hodině cestou od Muzea k Můstku na
ny, Tribunu, ty jsem nikde nepo
padlo snědé postavy. Nové prvom ástřehl, právem snad vyhynuly. S pří
jové heslo: "C ikáni do plynu — oj, o j.”
hodné pozm ěněnou p o liticko u orie n 
To byl květen. V červnu se v Lidových
tací setrvala periodika jako Květy,
novinách (14. 6.) dočítám o Klubu na
Vlasta, M ladý svět, Svět v obrazech.

jsem předtím neviděl takové využití
pracovních sil — ve studiu se po h y
bovalo m inim álně pětkrát to lik lidí,
než ko lik by jic h zam ěstnali v kapita
lism u. Práci ale odváděli pořádnou,
profesionální.
Při odchodu jsem se dozvěděl, že
tento kolos už nestačí a proto se teď
hledají nové prostory.
* **

Přibyla spousta jin ých , od čtrn á c tid e 
níku Linka 158 (krim inální případy,
detektivky, soudničky) po měsíční
srandistický Škrt, studentský Bulvár,
ba i Fámyzdat za 92 haléřů. A hodně
publikací o sexu, poli dosud neora
ném. Vychází týdeníky NEI-Sexpress
(nezávislá erotická iniciativa) a Herald, měsíčníky Erotic, Sexrevue,
Sexbox, Sextant, NEI-Sexmagazin,
Leo (lákavé erotické osvěžení, Kčs
20), dvoum ěsíčník Erotm agazin. Ne
jen Praha, ale i provincie se snaží, na
příklad Plzeň s měsíčníkem Fatima
(“s něžně erotickým zam ěřením ” ) či
Bratislava se Sex Tabu (“ se zaměře
ním na tvrdší sex” ). Leckoho třeba
překvapí, že oficiální, před listopa
dem publikující autoři jako například
Jarom ír Pele a Vladim ír Páral, se teď
objevují v těchto časopisech.
Obrana lidu uveřejnila (23. 6.) foto
slečny jen v m inikalhotkách na tis k o 
vé konferenci s vydavateli a šéfredak
tory uvedených časopisů. Pořádala ji
Nezávislá erotická iniciativa (s jejím i
představiteli uspořádalo interview
Rudě právo). “ Nu, a protože šlo o sex
a erotiku, své šéfy doprovázely tajem 
nice a sekretářky redakce nahoře
BEZ! Inu, tabu padají i v tom to smě
ru," inform oval arm ádní zdroj své
vyhladovělé čtenáře v kasárnách.
Na celostátní soutěži Miss M onokiny 90, kde plzeňská soudkyně získala
druhé místo, se účastnice podílely i
na propagaci m otocyklu značky H on
da. “ Při některých pózách se mi zata
jil dech, nejednou jsem měla neblahé
tušení, že probíhá konkurz na ženské
role do pornografického film u ,” na
psala reportérka v Signálu (3. 7.).
Národ se dočítá o prostituci: místo
provozu (např. Havelské náměstí),
věk provozovatelek ("stovky dívek od
14 do 70 let” , tvrdí Rudé právo, 21. 7.),
výše příjm ů (až prý 240.000 Kčs mě
síčně) a dokonce i o metodách po
skytované služby.
Bulvární deník Expres, připom ína

jící západoněm ecký B ild Z e itu n g ce
nou i form átem , rozproudil veřejnou
diskusi o užitečnosti veřejných d o 
mů. Většina dopisovatelů, zdá se,
podporuje legalizaci prostituce —
těchto "kněžek lásky” , jak něžně vyjá
dřeno. D okonce i některé ženy se vy
já d řily souhlasně, s em ancipačním
ale dovětkem , aby příslušný servis byl
i jim k dispozici.
V
kulturním domě Barikádníků
Praze 10 se konala burza erotického
zboží. "K onečně se to v tom hle státě
h nulo,” řekl K.P., 35 let, řidič. "Dělám
to ráda a řeči zakyslých im potentů a
starých panen jsou mi jenom k smí
chu," řekla S.D., 31 let, úřednice, refe
ruje Expres (11. 7.). "A tak asi nejspo
kojenější byly opět ženy — těm ani
vysoké ceny kupodivu nevadily a dal
ší přehlídka různých “ R obertků” zm i
zela ze stolů rychleji než c u k ra máslo
z našich obchodů. Dvě na pohled
bodré, žoviální, ale do důchodového
věku už dávno dorostlé dám y pečlivě
prohlížely stůl s celou řadou vib rá to 
rů. “ Mášo, tak vybírej!” A tak dále.
“ Nikde nezažijete to lik legrace jako
v téhle smutné zem i," slyšel jsem ne
jednou.
Velmi se mi líbily různé analytické
kom entáře k onom u podivném u,
zarputile udržovanému obyčeji vzá
jem ného olizování někdejších před
stavitelů zemí socialism u. “ Síla vře
losti stoupala a na pohled tém ěř nor
mální chlapi se k sobě při vítání či lou
čení tiskli, až oči přecházely... Při
státních aktech plných rozechvění lí
baní i líbající byli vždy oblečení.” (Re
fle x, 13. 4.). U m ilostného aktu vždy
houf reportérů, v postoji, projevu a in 
tenzitě vášně se daly postřehnout
jem né rozdíly: jinak si počínal Jakeš
(našpulená pusinka), jinak Husák
(jistá přece jen odtažitost vzdělance).
** *
"Jsme banda lumpů, zbabělců, za
vrženíhodných ko laborantů,” tak se

národ kacéřuje ve veleobrozeném tý 
deníku Tvorba (25. 7.). Jme nem akačenkové, švindlíři (Lidové noviny, 7.
6.), kom unisté se vym louvali na buržoazní přežitky, jak my se zbavíme
těchto přežitku so cia listických ? Svo
bodné podnikání si pletem se šm elinářstvím a právem to h o druhého p od 
trhnout. M ezilidské vztahy nelze re
dukovat jen na nízkou úroveň vzájem 
né užitečnosti. “ D egradace na křečka
psychicky poznamená každého č lo 
věka, ať už si to přip o u ští nebo ne."
(Lidové noviny, 23. 7.).
S ym patická kanonáda sebekritiky.
Oprávněná i na adresu katedrály sv.
Víta, kde na koncert M ozartova Requiem prodali třik rá t to lik vstupenek
než bylo míst.
Já jsem si taky zakřečkoval. Benzí
nová kalam ita mě to tiž zastihla na se
verní Moravě a já se potřeboval dostat
zpět do západních Cech. M ístní přá
telé tedy rozjeli konexe, abych nem u
sel do několikakilom etrové, o sm iho
dinové fro n ty. A do kanistru ještě na
víc za dolary. Úspěch pak zapíjím e
sodovkou.
“ Mám někdy obavu, zda se lidé ne
budou bát práva na úspěch, které jim
chcem e nabídnout... někteří z nás
uvidí nejistotu tam, kde jin í vidí svo
bodu,” řekl p re m ié rČ a lfa v te le v izn ím
projevu (Rudé právo, 7. 4.). Jak se na
v učit dem okracii, jak si zvyknout na
odpovědnost vlastního rozhodování?
Na rozhodování o čem koliv.
Před odjezdem do ČSFR jsem vy
bral asi 200 diapozitivů z několika
cest po A m erice s tím, že by to m ohlo
někoho zajímat. V Praze jsem se spo
jil s organizací, která by o něco ta ko 
vého měla mít em inentní zájem. Také
měla, jenže týden jí nestačil k sehná
ní plátna, projektoru a k zatelefono
vání dvaceti zájemcům.
U m ůstku jsem viděl m ládence s
tou to ceduli: P. Jirásek, první čistič
bot ve východní Evropě. Cíl: První mi
lión.
Sdružení podnikatelů České re
pu b liky mělo v červenci 130.000 čle
nů. Klacky jim pod nohy hází kde kdo.
Soukrom ý stánkař nabídl pražskému
magistrátu desetinásobné nájemné
(40.000 Kčs ročně), když mu povolí
činnost, jenže byrokraté mu nevyho
věli, však by z toho osobně nic neměli
(Lidové noviny, 26. 6). O btížno též
podnikat, když se nikde nemohu d o 
zvědět, jak budu zdaňován.
Na dálnici zastavuji u Stánku, pro 
davač se chová vlídně a já se divím.
Vysvětluje mi, že je soukrom ý po dn i
katel, jemuž se ale nezelení, neboť je
závislý na socialistických dodavate
lích. Soukrom á firm a Inter-sped Pra
ha zavedla autobusovou linku do Kar
lových Varů za míň peněz, než účtuje
ČSAD. Řidiči dražšího m onopolisty
se začali bouřit, že jim konkurence
bude brát práci. Ano, konkurence, to
je ono, aby už konečně zákazník pře
stal být tupeným poddaným . Výrobci

si přiliš zvykli na svou univerzální pře
vahu a když te ď jim občas začíná ně
co nevycházet, reagují velmi popuze
ně — například hrozí, že přiženou
krávy na Václavské náměstí. “ N e p ři
pomíná vám to vztekání rozm azle
ných dětí, kterým najednou někdo v
něčem nechce vyhovět?” ptá se M ile
na Geussová v Lidových novinách (4.
8.).
** *
Po eufo rii nad pádem nem ilované
ho stavu věcí přišla deziluze a též p o 
tíže s konkrétní představou b u d o u c
nosti. Příliš m noho lidí má větší od p o r
k zbohatnutí některých než k realitě
chudo by všech. S utahováním opas
ků ať začnou ti jiní. Vykonavatelé prá
ce zbytečné nebo vůbec žádné se vel
mi rozhořčí, když dostanou výpověď.
Přece plná zam ěstnanost a z toho vy
plývající lajdácké m etody práce jsou
větší zlo než nezam ěstnanost (tak do
10 procent).
Po m arných pokusech se někam a
někoho dovolat, jsem uvažoval o re
akci na takovýto d ia b o lický návrh za
městnavatele z ciziny: "B udu vám
platit dvojnásobek toho, co berete
teď, ale s podm ínkou, že se bude p o c 
tivě pracovat osm hodin denně a ani
jeden privátní telefonát. Jakm ile tu to
podm ínku porušíte, okam žitě vás vy
hodím ." Zeptal jsem se kamaráda, ko
lik myslí, že bych sehnal zájemců. Prý
hodně, poněvadž by nevěřili, že to
myslím vážně.
Ale už také přilétají takovéto vlaš
tovky: Firma M itsubishi uveřejnila (v
Lidových novinách, 7. 8.) — pro jis to 
tu a n glicky — inzerát s nabídkou prá
ce osobám “ w ith good sense of hu
m or and an a b ility to keep calm even
under pressure. O ffice hours 9:00 —
17:00 and only very hard w orking
people may survive.” Survive, čili pře
žít. Prozatím se většina pohodlně za
bydleného úřednictva, většina o trá 
vených neochotných prodavaček asi
směje. Jenže doba je třeba donutí, že
je smích přejde. A nemyslím, že by
chom příliš litovali nepříjem né za
městnance za pultem či v ústřední
bance, bez zájmu o ryzí zlato.
** *
M ussolini svého času prý charakte
rizoval situaci v Itálii jako beznaděj
nou, ale niko liv vážnou.
"Nejsem ani optim ista ani pesim is
ta,” svěřil se prezident Havel v jednom
svém hovoru z Lán. V interview s Res
pektem (18. 4.) uvedl, že "Návyky,
které reálný socialism us stim uloval,
se v lidech zakořenily více, než jsme
si o cho tni přiznat.” Ze “ v krizi jsme
nesmírně hluboké... za takových
sedm let bychom m ohli být z n e jh or
šího venku.”
A národ je zfrustrován. Č tyřice t let
ztratil úchylným budováním , zatím co
jind e ve světě lidi dokázali žít, a teď
když se do to h o to světa může koneč
né podívat, vesměs tam jezdí na že
brácká eventuelně i zlodějská safari.

“ Naši zloději první v R akousku” , je ti
tulek v to m to případě pravdom luvné
ho Rudého práva (11. 8.). Na bavor
ské straně hranic jsou na dveřích su
perm arketů podivnou češtinou psaná
varování, že zloději budou potrestáni.
Pokusme se ale být o p tim isti, nou
ze naučila D alibora housti, potřeba
snad naučí potřebné správným návy
kům. Též by nás mohl povzbudit pre
cedent právě z Německa. Hanebná
ideologie nepřilákala nové přívržen
ce a ti staří vym řeli. Každý, kdo se
trošku kouká, tak i v tom poničeném
Československu vidí p lno zdravých,
norm álních, napřím ených, e n e rg ic
kých lidí. Plesal jsem při setkání s
m ladým i pracovitým i podnikavci na
malém městečku. (Jejich zarputile
ko m u nističtí sousedé se nám pokusili
pom stít zacpáním výfuku, jenže so
lidní ka p ita listický výrobek bez obtíži
hadr sabotérů vypudil.)
* * *
Československá televize předvádě
la program s em igrantskou té m a ti
kou. Národ rozdělila do tří skupin: 1.
Ty, kteří n ikdy neodešli (Havel, Dienstbier); 2. Ty, kteří odešli a pak se
vrátili (Pachman, Hutka, Sviták); 3.
Zbytek m učící se dilem atem , zda se
vrátit.
A na nás, kteří se vrátit nemíníme,
tu kategorii nejpočetnější, se zapo
mnělo. My tam občas rádi nakoukne
me s radou a pom ocí, pokud někdo o
něco takového bude stát. Tak či onak,
přát jim budeme h o dnězdaru, po to li
ka hubených letech na něj jistě mají
hodně práva.
Žena sázku prohrála, z rodné země
jsem neodjel před plánovaným term í
nem. Naopak, pobyt jsem si p ro d lo u 
žil. Stálo to za to.

□

VOLÁME LÉKAŘE
I PACIENTY
Education fo r D em ocracy dostala od
Státní lékařské knihovny v Praze žá
dost o pom oc při nákupu lékařských
časopisů. Tato knihovna zajišťuje lékažské inform ace pro celé Č eskoslo
vensko. Jestli chcete, aby se česko
slovenská m edicina přiblížila světové
úrovni, pom ozte buď finanční část
kou podle svého uvážení nebo kupte
jeden či více lékařských časopisů. Na
požádání vám zašleme seznam, který
jsme od nich dostali.
Možná že vám je dnoho dne tento
dar zachrání život. I ti nejlepší lékaři
potřebují studovat současné poznat
ky a pokrok lékařské vědy.
Adresa knihovny je: Ústav vědec
kých lékařských informací, Sokolská
31, 121 32 Praha 2 Nové město.
Naše adresa je: Education for De
mocracy, P.O. Box 228, Heidelberg,
ON, Canada N0B 1Y0 nebo a d m in i
strace to h o to časopisu.
Stanislav Reiniš, V ice-President
E ducation fo r D em ocracy

Jaroslav Švestka

Jakpak je dnes
u nás doma?
Je to už pár let, co nad tou hezkou
písničkou Evy Pilařové jeden em i
g rant rozjím al — Jiří Voskovec. Moc
pěkně tenkrát m luvil... A ta otázka se
stále vrací. Už ani ne to lik, jak bylo
tenkrát, tím více, jak je dnes? S křiván
ci už nelétají vysoko, nelétají tém ěř
vůbec, i oni d o p la tili na zem ědělskou
p o litik u kom unistů. 2el tam nelétají
ani facky, což jistě měly, p řin ejm en
ším hned loni koncem roku. Tak už je
tém ěř rok po revoluci, která je ověše
na celou řadou zjem ňujících přídav
ných jm en, ale jak se ukazuje, ze vše
ho nejvíce to byla — ošizená revolu
ce. Ošizená právě o ty facky. Facky
přinejm enším ...
Jakpak je dnes u nás dom a? Jak je
tam lidem? Což, o přátelích a spřízně
ných člověk ví, sdílí s nim i naději i
zoufalství, přeje jim je d n o a nepřeje
druhé. A le c o ti druzí, ti lid é zvláštn ího
ražení, jak se sami kom unisté d e fin o 
vali? A skutečně — jsou neuvěřitelně
oražení. Inu — bez facek přibývá o d 
vahy. A těžko i o nich nepřem ýšlet, o
tvorech, kteří celých č ty řic e t let sta
věli vlastní upšoukanou důležitost i
moc skutečně bez hranic na otevře
ném i skrytém teroru vůči sp o luobča
nům. Zel, je sm utnou skutečností, že
většinou stačila jen hrozba terorem .
Vždyť tam stále jsou — ta bezvýznam 
ná košťátka dole, všelijací pom ocníci,
referenti, fu n k c io n á ři naprosto lokál
ního tém ěř bezvýznamu, kteří um ož
ňovali vytvářet kulisu. A jsou tam také
skuteční fýrerové, od okresních, až
po ty, kteří měli svou osobní kartu v
Kremlu. Někteří museli prostě zalézt,
odejít z veřejného života. Jin í se sa
mi šikovně zašili a se zajištěnou exi
stencí se te ď p o š k le b u jí svým nástup
cům za problém y, které oni zp ůsobi
li. A jsou dokonce takoví, kteří dále
hrdě nesou zakrvácenou a zaprasenou fangli marxismu. Naprostá ab
sence m orálky a svědomí je jim zá
kladním předpokladem . V ždyťv před
sednictvu parlam entu sedí člověk,
který před léty pom áhal vyhnat z tancovačky nynějšího prezidenta...
Kolik takových člověk na krušné
pouti č tyřice ti léty života pod kom u
nisty potkal? Byla by to galerie? Spí
še panoptikum . Tak jen pár typů...
Na Žofince, malé p ohraniční osadě
na Třeboňsku — Vašek Flekr. Neval
ný dřevorubec, přes tři pracovní úraz^ se nakonec dopracoval invalidního
důchodu. Jinák ale bytost nekonečně
agilní, s výjim kou snad jen kabrhelního Československého svazu žen, člen
všech organizací v místě. Především
ale velitel družstva pom ocníků Po
hraniční stráže a ze všeho nejvíce po
slanec národního výboru. Jenže sou

druh Flekr byl v místě tak nepopulár
ní, že ve volbách prakticky sto p ro 
centních dostal jen nějakých 85 p ro 
cent hlasů. Pro soudruhy za volby o d 
povědné to byla ostuda přinejm enším
krajská — tak nízké skoré! O dalších
volbách bylo tedy rozhodnuto, že už
kandidovat nebude. Vašek to nesl s
antickou tragičností. Nejprve ztrace
nou kandidaturu veřejně obrečel, pak
se opil, ožralý se motal po návsi a vy
křikoval, že celou Ž o fin ku vystřílí. To
nemuselo být plané vyhrožování, par
tajní pistole měli snad všichni sou
druzi v místě, bylo to blízko hranic.
Ale ovšem — tohle mu prošlo. Dalo by
se vsadit na to, že dnes je Vašek při
své absolutní agilnosti členem O b
čanského fóra. Těžko by se však dalo
sázet na to, kde je ta jeho pistole.
Nebo v Protivíně, jihočeském měs
tečku, občan a soudruh se jménem
nad jiné vhodným — Hrdina. Také
žádný zvláštní dělník, bagrista v lo 
mu, kde mu na slušný výdělek stačily
dvě hodiny práce za směnu. Když mu
byla konečně neuvěřitelně nízká nor
ma upravena, ačkoliv ani ne tak, aby
musel pracovat celou směnu, poho
tově rozvázal pracovní poměr, našel
si jin ý pelech. Jinak ale agilní snad je 
ště více než žofinský Vašek. Také po
slanec, dokonce předseda komise ve
řejného pořádku či něčeho takového,
obětavý požárník, který se však anga
žoval ne při hašení požárů, ale jen
preventivně, při vyhledávání závad, a
ze všeho nejvíce pom ocník Veřejné
bezpečnosti. Hrdina byl vskutku h rd i
na — rok co rok obětavě sám střežil
celé noci prvom ájovou tribunu. Dělal
to všelijak rafinovaně a stalo se, že
scházely jen decim etry... Byl téměř
pom očen autorem toh o to příspěvku,
který se skutečně jen mírně p o d ro u 
šený vracel pozdě v noci z restaurace
a ulevoval ledvinám právě na tribunu,
pod kterou byl Hrdina zalehlý. Stráž
ce vylezl z úkrytu a snad z radosti, že
je přece jen suchý, vynadal vyčůranému pouze lidsky, nestavěl znečištěni
veřejného prostranství na id e o lo g ic
kou platform u. Jinak byl ale vysoce
kovaný a dá se předpokládat, že dnes
den za dnem čeká s hlavou otočenou
k východu — na rachot čínských ta n 
ků.
Ale nejenom tihle tém ěř bezejmen
ní stavěli režim. Byli i větší kosové...
Třeba takový populární zpěvák pop u 
lární hudby jako Laufer Josef. Ano, to
je ten, co se tak proslavil interpretací
vlastní písně o tom Minaříkovi. “ Vy
jste náš kapitán, chlapíku statečný, a
oni jsou zbyteční” a "... do hadího
pupku jim kapitán sáh” . V obou přípa
dech je míněno Rádio Free Europe.
Asi to bylo málo, protože později v ja 
kémsi interview denuncoval, že ví, že
text není nejlepší, ale že mu nic jiného
nezbylo, protože mu ho několik reno
movaných textařů odm ítlo napsat.
A utor tehdy mezi spřízněnými rozná
šel naprosto ne nepodloženou d o 

mněnku, že Josef Laufer zprznil šes
tiletou holčičku, a že za tenhle parád
ní kousek udělal s vnitrem p lich tu —
bylo mu odpuštěno. Jiného si při své
omezenosti představit neuměl. Vždyť
se to dá poch o p it ze starého sloganu
předků — zpívej písně chlebodárcům! Kom upak pan Laufer zpívá
dnes? Jestli ještě zpívá... A i když tře 
ba ne — jakpak se dnes straní?
Však i ve sféře výroby, ba prvovýro
by se našly pozoruhodné exempláře.
Třeba pro příklad ing. František K ali
na. V roce 1970 bezvýznamný ředitel
jednoho lesního závodu. V ykonsolidován na místo podnikového ředitele
Jihočeských státních lesů. Tehdy se
po lesích říkalo, že takový škůdce je
nikdy předtím nenapadl. Tehdy se za
čalo s přetěžbami a vůbec se rozšířily
praktiky, za které by se ještě krátce
předtím zavíralo pro sabotáž, právem.
A rogantní nabob, brzy náměstek m i
nistra. Pak m inistr, to už byl syn Ivan
nejmladším ředitelem lesního závodu
v republice a prý jedinou kádrovou
rezervou na místo podnikového ředi
tele. Kromě m inistrování také před
seda nějakého ústředního výboru
československo-nikarágujského přá
telství. To však možná třeba jen proto,
že tam jezdil střílet kro ko d ýly — další
nepodložená domněnka... Soudruh
Kalina už je zřejmě v důchodu, který
jistě bude mít slušný. Lze p o ch yb o 
vat, že bude volán k zodpovědnosti za
stav ohrožení, do kterého české lesy
přivedl. Ten si dnes může myslet:
Vlezte mi na záda! Však má docela
pravdu...
Ovšem sm etánkou byli vnitráci-estébáci a ti, kteří jim byli bezprostřed
ně podřízeni, především tedy p ro ku 
ratury a soudy. Třeba takoví nadpo
ručíci M ilan F ichtner a Jan Šimeček
z odboru vyšetřováni krajské správy
SNB v Českých B udějovicích. Ten
druhý byl dokonce JU Dr. a při d o 
movní prohlídce z něho vypadla pis
tole ČZ 7,65. Trestní řízení s pisate
lem tak bylo předznam enáno do po
loh kafkovských i haškovských. Ti
měli parádní job, jedinou stinnou
stránkou bylo, že při výslechu museli
čichat páchnoucího trestance v ukoptěných teplácích. Když spadla
klec, seděli za svoji mzdu doma a dí
vali se na rakouskou televizi. Poslat je
do lesa zpracovat polom možné ne
bylo, neboť by to bylo proti zákonu,
jak řekl pan m inistr vnitra Sacher.
Člověka tak napadá, že celá ta ošize
ná revoluce byla také proti zákonu,
takže... Ale to jsou úvahy vedoucí nej
spíše k psychiatrovi. Copak asi dělají
dnes — to je otázka snad přirozené
lidské zvědavosti. Možná, opět ne
podložená domněnka, se stali p ří
slušníky Úřadu na ochranu ústavy.
Ona pořád ještě platí ta stará...
Pavel Pilný, prom. práv. krajský
prokurátor. Takový bodrý strýček s
poněkud červeným nosem. Člověk
přístupný argum entaci — v privátní

debatě, rozpory překonávané p o kr
čením ramen. Jenže potom , při hlav
ním líčení, ja ko každý jin ý řezník, kte
rý za svoji mzdu svůj podíl odvést m u
sí. Je možné, že rakovinu konečníku
přece jen nedostal, b yť je mu stále
ještě srdečné přána. Ale třeba na to
ještě dojde... Však jen krátce před
převratem žaloval Renatu Pánovou.
Má vůbec smysl zabývat se lidm i, kte
ří mají m ísto svědomí m olitanovou
houbu?
Předseda senátu krajského soudu
JU Dr. Jan Bláha senior. To jen aby se
vylo u čil omyl, protože JUDr. Jan Blá
ha ju n io r byl také soudcem krajského
soudu. On se ten vědecký ko m unis
mus docela pěkně dynastyzoval.
Otec je už v důchodu, ku štěstí zákon
nosti. Z hlavního líčení vylo u čil veřej
nost, odm ítl důkazy navrhované o b 
hajobou, uvalil na obžalovaného zn o 
vu vazbu... A podobné kousky, které
nakonec nem ohla akceptovat ani je 
ho rodná strana. Ten dnes zřejm ě má
stejný stav m ysli jako inženýr Kalina.
Však si oba, a s nimi tisíce dalších, na
své dobré přišli a to jim už nikdo ne
vezme.
Posádka odvolacího soudu, senátu
NS ČSR, by stála za několik odstavců.
Už to byla tém ěř zapom enutá jména,
kdyby se neobjevila v Západu č. 4, 90
v textu Jiřího W onky. Janda a Dojčárová — ach ano, ti u toho byli také.
Což je možné, že stále ještě podléha
jí m inisterstvu spravedlnosti? Cemu
se tady kdo chce smát? Čí je tohle
spravedlnost...
M im ochodem , kdyby snad ko h o 
koliv ze čtenářů zajímalo, zda bych
byl schopen nakopnout dámu, o fac
kách nemluvě, mohu mu to soukrom ě
sdělit, i tu paní budu jm enovat. A
možná se ani nebudu příliš stydět.
Jenže tahle hrstečka uvedených
exem plářů ani zdaleka nepostihuje
celou šíři, natožpak celou hloubku.
Protože takových je tam, více či mé
ně, hlouběji či m ělčeji, celá desetina
— každý desátý, plus minus, podle
výsledku voleb soudě. Málo to není.
Proto pořád ta otázka — jakpak je
dnes u nás doma? Jak tam s těm ito
tvory může být? Jak s nim i bude...
Proto je nemožné se vrátit. Proto ta
hluboká nechuť i k případné návštěvě
někdejší dom oviny. Vždyť tento text
je m otivován obavou, že absence fa
cek jako toho nejmenšího, ze strany
jedné, může vést k fackám v b u d ouc
nosti, ze strany druhé. Ze strany již
klasické, dá se potom říci...
(Tento text je psán v sobotu 29. září,
několik hodin poté, co jsem se dozvě
děl o náhlé sm rti Milana Šimečky, au
tora pro mne významné knihy O bno
vení pořádku. Zemřel jen pár dnů
před návštěvou Kanady, měl týden
přednášet na U niversity of British C o
lum bia ve Vancouveru.
In mem oriam velkému a statečné
mu člověku. J.Š.)
_

m noho a začal jsem se podvědom ým
reflexem chovat jako český zákazník
tváří v tvář českém u prodavačském u
božstvu. V posledním okam žiku se ve
mně kdesi o b rá tilo 22 e xilových let a
m ísto sejm utí čapky a bití čelem o
zem před vysokoblahorodím poví
dám:
— Tak to už jste druhá, která neví a
prosil bych vás aspoň o pom oc při
Četl jsem k d e s i,ž e T u z e x p rý je je d 
hledání nějaké jiné, která by případně
ním z nejvýnosnějších odvětví naše
m ohla vědět. Nebo kde najdu nějaké
ho za hra ničního obchodu, ne-li rov
ho šéfa?
nou tím nejvýnosnéjším , bez ohledu
K upodivu se nad m ou tro u fa lo stí
na všechny vsunuté, vysunuté či pře
nerozhořčila, ale ledabyle ukázala
místěné "s", “ f ” a
” v názvu společ
palcem přes ram eno kamsi vlevo, ven
ného státu Čechů a Slováků. Pár dní
z obchodu:
na to se mi na našem pařížském kon— Zkuste to vedle v podatelně.
zulátě dostal do ruky tuzexový kata
Dodnes nevím, jak to m yslela —
log, v “ už” pátém vydání, jak říká
možná mě chtěla jen zdvořile převézt
předm luva. Čekal jsem chvíli na vydá
a to bych musel přiznat, že se jí záměr
ní papíru k de fin itivním u návratu do
podařil. První stopu po Tuzexu m im o
Č eskoslovenska a krátil jsem si ji lis
je jí p rodejnu jsem po asi kilo m e tro 
továním v katalogu. N apadlo mě při
vém plížení kolem vlevo ubíhající zdi
tom , že by snad nebylo marné prodat
nalezl zase až zcela napravo od p ro 
ještě v Paříži m ůj hodné ojetý VW, p ři
dejny, v nevábných dveřích, kterým
dat fra n ky zbylé na bankovním kontě
jsem se předtím pokoušel vyhnout.
a porovnat ještě před návratem ceny
Naštěstí do nich právě vstupovala ně
ve Francii a v Tuzexu. Třeba bude vý
jaká dáma s plnou nákupní taškou a
hodnější u tra tit franky v Praze.
viditelně se vyznala. S její pom ocí
Inform ace o nákupu aut “ podá kaž
jsem se o c itl před kanceláří, která asi
dá prodejna Tuzexu” , stojí v katalogu
nebyla podatelnou, ale kde se mi z
pod fo to g ra fií zářícího auta značky
pološeré hloubi dostalo odpovědi,
Opel. Z jis til jsem o pár hodin později,
kterou_ jsem po ch o p il nějak jako
že pařížská prodejna je výjim kou, po
— Ňáme.
tvrzující pravidlo.
— Jak prosím?
— B onjour, c ’est bien le Tuzex de
— V -já-m ěl! bylo mi přeloženo. Čís
Paris? (já)
lo dvě!
—Vi Mesié (ona s neklam ným čes
U paloval jsem přes Můstek nahoru
kým přízvukem, telefonem ještě nále
Václavákem, aby mi nezavřeli jámu
žité zdůrazněným ).
před nosem v pul dvanácté.
— Prosím vás já bych chtěl vědět,
Jáma byla zavřená, ale na dveřích
jak na to mám jít, když si u vás v Tuze
měli vylepeno, že “ když je zavřeno,
xu chci ko u p it auto.
jděte přes K eram iku” . Pod tím šipka
—Ano... (ona tro ch u zklam aně a
doprava. Po zkušenostech jsem se
hlavně naprosto neurčitě).
nejdříve hrnul vlevo, ale Keramika
—Já ta dy mám tuzexový katalog s
byla opravdu vpravo. Byla zavřená a
vaší adresou, pokouším se jí dodat
na dveřích nápis, že se sem vstupuje
odvahy a ch uti k další konverzaci.
přes Tuzex. š ip k a scházela.
—A jaké chcete?
Ač takřka cizinec a navíc kdesi
— No, některé z těch, co máte v ka
zpod Beskyd, začínám p ronikat do
talogu.
systém u: pár m in u t jsem počkal, jen
— Ale jaké?
co přivezli do K eram iky haldu obleků
_ ?
(takže snad budou prodávat auta, na
— Š kodovku nebo něco jiného?
padlo mě). S kryt za objem nou h ro 
usm ěrňuje mne.
madou převáženou dvěma závozníky
— Něco jiného.
pronikl jsem do budovy, nalezl p rů 
— Tak to já nevim.
chod do Tuzexu a v něm v prvním po
— A kde se to dozvím? Snad na
schodí také kancelář pani Ing. Dvořá
ústředí v Rytířské v Praze?
kové — to všechno dříve, než se mnou
— Možná. No, vlastně ano.
mohli zatočit na hrnčířském kruhu.
V Rytířské, o týden později, musela Paní inženýrka tam asi nebyla, ale by
kybernetická myška nejdříve najít
ly tam dvě pohledné slečny a d o h ro 
správné dveře. Vchody jsou na uve
m ady to h o věděly to lik, jako v R ytíř
deném čísle dva: dost vábně vypada
ské.
jící prodejna zahraničních hodinek,
— Nemáte aspoň ponětí, jak d lo u 
českých granátů a jin ý c h klenotů, a
ho se na takové auto čeká?
vedle nepopsané, nevábné dveře
— Dost dlouho.
kamsi do dlouhé chodby, zavřené.
— To je měsíc, půl roku, rok?
O bchod je už druhou výjim kou po
— Víte, kápla nakonec božskou, le
tvrzující o to platnější pravidlo, že "in 
tos bysme už vaši žádost ani nemohli
form ace podá každá prodejna Tuzevzít, máme už vyčerpanou devizovou
x u ” . V ýjim ka mi byla sdělena tónem,
kvótu.
jakým asi oslovuje m yslivec pytláka
Vyrazilo mi to dech tak důkladně,
přistiženého v bažantnici. N echybělo
že jsem jej popadl, až když jsem byl

Petr Kolář

Výdělečný podnik
nebo
dobročinný ústav?

z jám y venku. Takže jsem ji ani neu
pozornil, že nechci, aby mi auto daro
vali nebo prodali za koruny, ale že ie
chci právě za devizy koupit. Je to m o
je chyba, možná bych se byl konečně
dověděl, kde vlastně auta prodávají.
A Tuzexu bych se byl mohl zeptat, jak
to dělají, že, ač d o b ro čin n ý ústav,
přece pracuji s devizovým ziskem.
Jistě by to zajím alo i takové velké
d o b ro čin n é organizace jako něm ec
ké Miserere nebo Charitas, které ně
kdy zoufale shánějí prostředky na po
moc různým chudákům po celém
světě.
A uto si koupím ve Francii. Tam prá
vě vypukl spor mezi d istrib u ční sítí
prodejen a utom obilů a firm o u M o u li
nex, která nabízí za koupi třeba kafem lejnku zprostředkování koupě auta
s význam nou slevou. Nekalá konku
rence! protestují prodavači aut. Snad
se mi podaří využít jí dřív, než se d o 
hodnou na nějakém kalém kom p ro 
misu. Kafem lejnek už sice mám, i ká
vovar, ale m ohu si k o u p ittře b a m ikro 
vlnnou troubu, tu ještě nemám. A pro
tože je dražší než kafem lejnek, bude
prý sleva na auto výraznější. Jen ho
musím mít doma před koncem října.
Snad to stihnu.

□
Reportér (Praha), č. 11,
4. června 1990
(výňatky z článku)
Rozhovor s profesorem Ivanem
Svitákem o Marxově prognóze zániku
kapitalismu a o pádu východoevrop
ského socialismu
Otázka: Pane profesore, vy jste v roce
1968 v časopise S tudent nazval Karla
Marxe Koperníkem moderní p o litiky
a společenských věd. Myslíte si, že to
platí i dnes?
Odpověď: Určitě.
Posléze pan profesor uvádí, že “ má
Marxe v krvi” a že je jeho idol. “ Na
prosto se ale m ýlil v prognóze bu
doucnosti kapitalism u a revolucí.”
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m e m o ra n d u m c h la d n é . S k u p in a
“ Věrni zůstanem e II.” se p ro stře d n ic
tvím J.K. představila veřejnosti v d o 
bě, kdy již existóvala C harta 77, a vy
dávala se za jakousi ch ytře jší o rg a n i
váno během uzavřeného jednáni při
zaci, která neriskuje, ale p o tich u in 
návštěvě L.l. Brežněva v Praze 2.
filtru je státní aparát. M im ochodem ,
června 1978.
nikd y před J.K. a n ik d y po něm se n i
V říjnu 1980, kdy Rada to to m em o kdo jin ý o té to skupině nezm ínil. Ani
randum vypracovala, docházelo již,
po listopadové revoluci se veřejně necitu ji, “ k průběžným konzultacím o
prohlásila, stále ještě neznáme žád
stavu příprav... při setkání předsedů
ného jejího člena, utajení je tedy ab 
vlád, m inistrů zahraničí a ostatních
solutní.
rezortních m inistrů obou zemí, při
V
té době připravovala StB druh ý
jednáních sovětského generálního
proces proti chartistům . Jedním z
štábu a vojenských představitelů so
věcných “ důkazů” proti nim bylo i
větské okupační arm ády s českoslo
uvedené M em orandum . P rofesor Jiří
venskou generalitou a za setkání čes
Hájek, chartista a bývalý m in istr za
koslovenských stranických orgánů,
hraničních věcí, měl podle StB na Me
pověřených přípravou anexe, se so
m orandu spolupracovat. Popřel to,
větským velvyslanectvím v Praze.”
prohlásil, že M em orandum je fo rm u Anexe se tedy měla u skutečnit co
ováno se školáckou ignorancí, a d o 
nevidět, a v Praze o ní musel vědět
konce si stěžoval generálním u p ro ku 
kdekdo. Jedna kopie sovětských po
rátorovi ČSSR, že M em orandum fig u 
kynů se dostala i k profesoru Královi.
ruje jako vlastně nejzávažnéjší d ů 
Jak J.K. v roce 1981 soukrom ě p ro 
kazní předm ět proti němu, a že mu
hlásil, našel text plánu v osobním sej
došlo norm ální poštou z Vídně v d o 
fu profesora Krále, když mu tento, z
bě, kdy všechny ostatní zásilky z c iz i
důvodu bytové tísně, d o volil bydlet v
ny byly zachycovány. H ájkův dopis
jeho pracovně na Čs.-sovětském in 
se dostal do zahraničí a byl tam uve
stitutu. Tento text se pak naučil naz
řejněn v časopise Západ. Připravova
paměť a vyvezl jej ze země.
ný proces se pak nekonal.
Plán anexe měl osm bodů, mezi n i
Časopis Západ se mem orandem
miž bylo vyrovnání všech existujících
zabýval jen okrajové, v jednom nebo
hospodářských rozdílů mezi ČSSR a
dvou článcích, ale J.K. nám od té do
SSSR, p řiz p ů s o b e n í za h ra n ič n íh o
by klnul a dokonce se pokusil nás ža
obchodu, reorganizace ozbrojených
lovat pro urážku na cti.
sil, přestavba dopravního systému,
Ve větší míře se M em orandem za
změna úředního jazyka, evidence
býval tisk zahraniční, jehož novináři
č e s k o s lo v e n s k é h o o b y v a te ls tv a ,
neznali češtinu a nem ohli je p o d ro b 
sjednocení vzdělávacího systému,
ně analyzovat. D okonce i tak známý
v ě d e c k é h o v ý z k u m u a s p ly n u tí
kanadský p ublicista jako redaktor
vědecko-výzkum ných základen.
novin T o ro n to Sun Peter W o rthingAnexe měla proběhnout někdy po
ton vzal M em orandum vážně. Ottawa
roce 1984, ale ve spojitosti s krizí v
Magazíne o J.K. psal jako o novém
Polsku byly term íny zkráceny, a m ělo
Masarykovi. J.K. se pro ten to časopis
k ní dojít co nejdříve. Prohlásila to Fe
dal vyfotografovat před M asaryko
derální rada dne 5. dubna 1981 na zá
vým portrétem , stejný úhel hlavy,
kladě tajných zpráv z XXVI. sjezdu
stejný vous...
KSSS v Moskvě.
I
mezi našimi krajany se našli tako
Kdo si pečlivě přečetl text M em o
ví, kteří se k němu přidali. Bylo jich
randa, přišel brzy na to, že tam nic
během času asi 25, říkají účastníci, a
tajného není. N ebyly tam žádné texty
je jich členství v Radě bylo podm íně
tajných dokum entů, žádné údaje, o d 
no přísahou věrnosti, složenou do ru
kud pocházejí různé citáty, nic. Tajná
kou J.K. Jejich jména nebyla nikdy
fakta tam nebyla žádná. Vývoj sovětizveřejněna, oni se po vystřízlivění ta
zace země do začátku roku 1980 byl
ké n e pochlubili, a dozvěděl jsem se o
popsán pom ěrně přesně, jsou tam
nich až když jedna z posledních věr
data, jména, názvy dokum entů. O
ných skupin Rady vystoupila v říjnu
tom všem se ale stejně každý mohl
roku 1985. Ti poslední vystoupili pro 
to, že je J.K. nepravdivé inform oval o
dočíst v Rudém právu. Popis vývoje
svých cestách do zahraničí, a protože
po začátku roku 1980 byl značně m l
nikdo z nich neměl přehled o pří
havý a všeobecný, také však neobsa
jm ech a vydáních Rady. N ikdo nikdy
hoval nic, co by se obecně nevědělo.
neviděl žádnou účetní knihu, vyú čto 
Václav Král nemusel plán do sejfu vů
vání nebo bankovní konto.
bec zamykat.
Anexe se také, jak známo, nekona
Sovětizace všech oblastí českoslo
la.
venského života byla v té době dávno
J.K. se přesto nevzdal. Po sam eto
známým faktem, na který jsme my v
vé revoluci se p řiřítil do Prahy a zalo
exilu upozorňovali média velmi často.
žil si stranu. Přestože se strana ve vo l
Jakési "m em orandum ” , pocházející z
bách nekvalifikovala, stal se pak, pan
pramenů více než pochybných, pou
d o kto r historie, ekonom ickým porad
ze znevažovalo důvěryhodnost naší
cem m inistra Klause. Jeho jm éno je
argum entace.
Dr. Jiří Kotas.
Č eskoslovenský exil proto přijal

Emigrace
Stanislav Reiniš

Anexe ještě po
deseti letech
Naši lidé doma vlastně vědí jen vel
mi málo o tom, co se dělo v m inulých
čtyřice ti letech v našich zahraničních
kom unitách. Vyprávění by bylo roz
sáhlé a pestré. A protože Západ již má
m noho čtenářů v Československu, a
dokonce se stává částí českosloven
ské časopisecké scény, považuji za
účelné popsat osudy je d n oh o nedáv
ného repatrianta. Každý má vědět,
kdo chce být vůdcem národa.
Přibližně v roce 1979 se v Kanadě
objevil muž jm énem J.K. V ystoupil v
M ontrealu z letadla na Kubu a požá
dal o azyl. To byl, jak známo, častý a
oblíbený způsob, jak se dostat ven. V
Praze v Kotcích se dokonce prodáva
ly plánky m ontrealského letiště s označením, kam jít a čemu se vyhnout.
M ontrealské skupině Č eskosloven
ského sdružení patří věčná sláva za
to, co pro tyto u p rch líky udělala.
Muž J.K. v Č eskoslovensku vystu
doval dějepis a po studiích se stal pra
covníkem Čs.-sovětského institutu,
kde bádal pod vedením známého pro
fesora Václava Krále, pravděpodobně
v oboru lásky našeho lidu k m ocném u
spojenci.
Po krátkém období seznamování s
kanadským i pom ěry prohlásil, že p ři
jel do Kanady jménem podzem ní o r
ganizace “ Věrni zůstaneme II.” , která
v Č eskoslovensku provozuje od roku
1976 dobře utajenou konspirativní
činnost a pracuje na obnovení česko
slovenské demokracie. Tato o rg a n i
zace jej vyslala do zahraničí a pověři
la založením “ Československé fede
rální rady v zahraničí” a vydáváním
tiskového orgánu jménem Č eskoslo
venská cesta.
Dostal jsem také nabídku stát se
členem Česféry, jak se ji v Kanadě ří
kalo. J.K. mi ukázal schemátko, kde se
pam atovalo na všechny oblasti státní
správy — lesni a vodní hospodářství,
sociální péče, školství, bezpečnost...
Odm ítl jsem tehdy převzít jakékoli m i
nisterstvo, ačkoliv některé — třeba fi
nance — by nebylo k zahození. Také
jsem se jej pokoušel přesvědčit, že
hraní na exilové vlády je puberťáctví,
takže na mne zanevřel.
Prvním činem Rady bylo vydání
"M em oranda o plánech Sovětského
svazu na anexi Č eskoslovenska” . V
Memorandu odhalila Rada, že v čer
venci 1977 předložil Leonid Brežněv
Gustávu Husákovi rozsáhlý strate
gický plán na připojení Českosloven
ska k SSSR, který byl postupně reali
zován. D efinitivní sovětské stanovis
ko bylo prý form ou ultim áta n a d ikto 

Kdo odejít nechtěl,
nemusel
M otto:
“ To jste ce lí vy! In te lig e n ti! Páni! To
js o u je n sam ý hla d ký řečičky, je n o m 
že vy si to m ůžete dovolit, protože
vám se nic nem ůže stát, o vás je vždy
cky zájem, vy si to vždycky um ite zaří
dit, vy js te nahoře, i když js te dole, za
tím co o b yče jne j člověk se tady p la h o 
čí... P rin cip y! B o d e jť byste s i je ne
ch rán ili, ty svý p rin cip y, vám se totiž
výborně zhodnotěj, vy si je to tiž vý
borně prodáte, vy s i na n ich to tiž p ě k 
ně vyděláte, vás ty p rin c ip y to tiž živěj,
ale co já ? Já za ně m ůžu d ostat je n na
práskáno! Ty se je d n o u vrátíš mezi ty
svý herečky — budeš se tam na ně vy
tahovat, že js i ko u le l sudy, budeš h r
din a ..."
Václav Havel, AUD IEN CE
V červnu vysílal d ru h ý program západoněm ecké televize ZDF pořad
českého exilového režiséra Ivana Fily
"S ch ritte im La b yrin th ". Nad p ro b lé 
my o d cho dů do exilu a nad životem v
exilu se zam ýšlejí osobnosti jak z
okruhu bývalých disidentů, kteří n i
kdy neodešli, tak exulanti sami. Mezi
dotázaným i byl i Jiří D ienstbier, m i
nistr zahraničí ČSFR. Smysl jeho vý
povědi byl tento:
N ikdo z těch, kteří po roce 1968
odešli do ciziny, nem ohou, až na ne
patrné výjim ky, v in it ko m u n istický re
žim z toho, že odejít museli. Bylo to
svobodné rozhodnutí. Tak jako se
Havel, on sám a další rozhodli zůstat,
rozhodli se jin í odejít. O život nebo o
25 let vězení nešlo nikom u, na rozdíl
od doby po roce 1948. On sám nemá
nic proti nikom u, ale vždy mu vadilo,
jestliže “ někteří” lidé, sotva odešli na
Západ, připsali vinu za svůj odchod
režimu. Kdo odejít nechtěl, nemusel.
T o lik Dienstbier.
Zde nejde o polem iku s tím to názo
rem, na který má jistě právo i pan
D ienstbier. Zde nejde o to, že má
snad na určité úrovni naprosté obec
nosti pravdu, aniž by tím ovšem mohl
vyjá d řit cokoli sm ysluplného o je d i
ném konkrétním člověku.
G eneralizovat znamená b ý t idiot.
P artikularizace je je d in ý znak H o d n o 
ty. Obecné vědom osti jsou ty vědo
m osti, které m ají idioti, říká W illiam
Blake.
Všechno se už dnes může říkat na
hlas. M ohl by nám tedy říci, jak to by
lo s plány anexe, se skupinou “ Věrni
zůstanem e II.” i s financováním Česféry.
Divím se tom u, proč se dosud ne
přih lá sili tajn í členové organizace
“ Věrni zůstanem e II.” a proč dosud
neosvětlili neznámé stránky našeho
odboje.

Pan m in is tr neřekl nic o jediném
em igrantu, zato však hodně o Jiřím
D ienstbierovi — to tiž že dodnes neodrostl svým so cia listickým plenkám ,
že dosud nepřestal kádrovat lidi a stá
le ještě neví, co je svoboda člověka.
Zde nejde ani o věcné argum enty o
tom , že systém, z něhož jsm e odešli, a
jem už i pan D ienstbier dávno před ro 
kem 1968 pom áhal na svět, byl svou
n evypočitatelností skutečným o h ro 
žením fyzického i p sychického zdraví
a života kteréhokoli člověka — snad s
výjim ko u prom inentů. O kom se v c i
zině vědělo — a to z á s lu h o u e x ilu , kdo
by to chtěl popírat — měl i ten k rim i
nál lepší. Jak sko n čil Pavel Wonka,
který ve své době p a třičn ý ohlas ne
měl, víme dnes všichni. A kolik bylo
dalších Pavlů W onků, o nichž ještě
nevíme?
Je poučné srovnávat si různé zku
šenosti z kom u n istických věznic téže
do b y “ norm alizace": na straně jedné
Havlovy “ D opisy Olze" a na druhé
straně třeba Kantůrkové “ Přítelkyně z
dom u sm u tku " nebo svědectví Lenky
Škrabánkové o ženských věznicích,
které vycházelo v exilovém tisku.
Jaké arogance by nicm éně bylo za
potřebí k poznám ce exulanta, kterou
sam ozřejm ě nikdo veřejně nevyslovil:
“ Však co by ten Havel vlastně chtěl,
bylo to jeho svobodné rozhodnutí."
Ano, bylo. Znamená to však, že žalář
níkem nebyl režim?
Zde nejde ani o to, připom enout
desetitisíce e xilových čtenářů, kte
ří u m ožnili existenci oněch naklada
telství, díky kterým bojovníci proti to 
talitě přežívali a přežili; anebo č ty ři
cetiletou úpornou práci zahraničních
rozhlasů a je jic h spolupracovníků,
kteří v našich národech uchovávali
jiskru naděje a byli oporou domácí
opozici.
Pochybujem e, že by kd o ko li z tě ch 
to exulantů vůbec cítil potřebu panu
D ienstbierovi připom ínat, jak neko
nečně složité a intim ní je rozhodnutí
odejít, a že je přím o nestydatost chtít
o tom kom ukoliv udělovat lekce.
Vždyť co on o tom ví?
Zde jde o něco jiného. O zcela kon
krétní dopad D ienstbierových v ýro 
ků. Postihuje současnost a budouc
nost desetitisíců, ba statisíců; nejde
o názory na m inulost, ale o budoucí
život:
Pan bývalý disident a dnešní poli
tik sděluje německým úřadům jasně a
nezastřeně, že všichni ti “normální”,
neprominentní emigranti neměli ni
kdy nárok na politický azyl. Pan Dien
stbier autoritativně označuje jejich
pronásledování v ČSSR za nedosta
tečné.
Pan D ienstbier zároveň ví, p řin e j
menším od OF M nichov, že existují
podložené obavy z přezkoum ávání
azylu a odebíráni pasů českosloven 
ským em igrantům ve Spolkové repu
blice Německo s velmi nejistým vý
hledem. Pan D ienstbier nám přislíbil

ústy svého náměstka Dobrovského,
že bude intervenovat u něm eckých
úřadů za hum ánní a sensibilní řešení
tě ch to problém ů.
R ozpor mezi jeho slibem a jeho ve
řejným názorem pro něm eckou tele 
vizi je evidentní. Jestliže takto hovoří
do televize, co asi dojednává za za
vřeným i dveřm i? Je snad zájmem pa
na Dienstbiera, a tím i společným “ zá
jm e m ” obou zemí, aby se dosavadní
exulanti navrátili “ dom ů", ať se jim to
líbí nebo ne? Jiná motivace nás nena
padá, pokud vyloučím e, že si pan m i
nistr nerozm yslel, co vykládá. Pak by
to b ylo sice hloupé a nepříjem né, ale
om luvitelné.
Pokud však m inistrův výrok byl ře
čen vědomě a s přesvědčením, pak —
ve světle jeho slibů nám em igrantům
— je nutno označit jeho prohlášeni
pro něm eckou televizi za p o litickou
nezodpovědnost a arogantní cyn is
mus. A to o m luvit nelze.
Exi I by I a stále ještě je připraven po
moci dem okratickém u vývoji v Čes
koslovensku. B u d o u -li však p o litičtí
představitelé s ním m luvit a o něm
jednat tím to způsobem, nezbude brzy
z této dobré vůle vůbec nic.
Svaz bývalých čs. lékařů v zahraničí
Občanské fórum Mnichov
Občanské fórum Limburg
Národní politika
a další signatáři v zahraničí

□
Zdena Salivarová

Jak to myslel
pan ministr
Kdo nechtěl, odejít nemusel, řekl
na adresu české a slovenské em igra
ce na Západě.
Jde, domnívám se, o menší nedoro
zumění.
Nejprve, ruku na srdce, milá česká
a slovenská emigrace. Po roce 68 nás
odešlo, jak se odhaduje, asi sto tisíc.
Drtivá většina se rychle etablovala,
vybudovala si slušné společenské
postavení, vydělávala slušné peníze.
V to m to smyslu se česká a slovenská
em igrace uvedla na západě velmi
příznivě. Z Čechů a Slováků se stali
usedlí, pracovití a často úspěšní ob
čané západních zemí. Mnozí se asim i
lovali tak dokonale, že jejich děti dnes
pláčou na vejdělkem — ve staré vlasti
se nedomluví. Rodiče je česky nebo
slovenský nenaučili, doma se m luvilo
výhradně řečí adoptované země, čes
ky nebo slovenský se nečetlo.
Povězte, přátelé z redakcí e xilo 
vých novin a časopisů, kolik jste měli
předplatitelů z řad posrpnové em i
grace. Povězte, pořadatelé protest
ních akcí, kolik se na nich scházelo
našinců, kolik lidí doopravdy podepsalo a doopravdy odeslalo pohled

nice protestující proti věznění d is i
dentů, kolik našinců se nebálo p řip o 
jit své podpisy k peticím a výzvám na
podporu C harty 77, za lidská práva.
K olik lidí přispělo grošem na Black
R ibbon Day, na protestní inzerát v
New York Tim es a na různé jin é in ic i
ativy inspirované hrstkou exulantů,
kteří na dom ov nezapomínali. Bylo
jich hodně, ale v pom ěru k celkovém u
počtu posrpnových uprchlíků, pře
kvapivě málo.
A kolik našinců si upravilo vztahy
s Husákovým režimem. K olik se jich
bylo, za cenu ježdění do H usákovy re
publiky, o chotno zkom prom itovat a
ještě za to zaplatit. Podle důvěrného
sdělení z Prahy, existuje adresář těch
upravených. Je jich 35.000. (Občané
USA se nepočítají, ti se upravovat ne
museli, s nabytím am erického o b ča n 
ství ztratili autom aticky občanství
československé, tudíž měli to štěstí,
že nebyli vystaveni em ocionálním u
vydírání kom unistů. Pokud dostali ví
zum, m ohli jet do Československa,
aniž by se museli kom prom itovat, žá
dat o odpuštění za opuštění vlasti.)
Těch 35.000 upravenců! V časopise
Západ, a nejen v něm, byli vystavová
ni opovržení, s výjim kou těch, jim ž
doma stárli, stonali a um írali rodiče,
dědečkové a babičky, i když pravdě
podobnost, že by ze sta tisíc umíralo
a těžce stonalo tisíců třice t pět, nebo
dokonce, při dvou rodičích, tisíců
sedmdesát, je dost pochybná. U pravenci zaplatili Husákovi za upravení
od dvou do dvanácti i více tisíc dola
rů, podle výše vzdělání, na konzulá
tech (nikoli poštou, museli tam oso b 
ně) vyplňovali dotazníky s otázkami
jako: Kde jste zaměstnán, kolik vydě
láváte, jsou s vámi v podniku ještě ně
jací Češi nebo Slováci, kdo je váš šéf,
předplácíte si em igrantský tisk, zú
častňujete seem igrantských podniků
a akcí nam ířených proti našemu zří
zení...; podepisovali slib, že se v za
hraničí budou chovat jako loajální
občané Československé socialistické
republiky... a někteří byli zváni na po
hovory v Ruzyni. Jeden se mi, celý
pohoršený, svěřil, že dal na konzulátě
bankovky na stůl (šeky prý nebrali) a
třebaže žádal, potvrzení o přijetí pe
něz nedostal. Hájili se argum entem ,
že teď jsou ve svobodných zemích a
tak si m ohou dělat, co chtějí. O zod
povědnosti vůči slušným lidem doma
a vůči zemím, které je přija ly jako p o 
liticky pronásledované uprchlíky, ra
ději nepřem ýšleli. (Došlo prý nedáv
no i k tak nebetyčné bezostyšnosti, že
němečtí upravenci požádali prezi
denta Havla, aby jim částky d o b ro 
volně zaplacené Husákovi te ď vrátil,
jelikož k tom u “ byli donuceni starým
režim em ” .) Vím o jednom hlupákovi,
který se upravil a v Praze si nechal
poklepávat na rameno od soudruhů,
jak dobře tady propaguje so cia listic
ké Československo. A tady se nesty
děl s tim chlu bit. Vím o jedné vlasten
ce, která se upravila a jezdila domů

ho n it vodu. Když prý poprvé přistála
v Husákově Ruzyni, poklekla a p o líb i
la asfalt letiště jako papež. V Jaltě prý
pohostila celou bandu kam arádek za
dvanáct dolarů. Tak to b ylo v tom
Československu senzační.
Takže, dom nívám se, nedorozum ě
ní je vysvětleno. A že pan m in istr vě
děl, o kom mluví.
Kdo musel, odešel. Ne kvůli m ar
nostem světa, ale za hodnotam i, o něž
se te ď doma perou všichni slušní a
poctiví lidé.

dům čs. so cia listické re p u b liky", asi
ty zvednuté ruce bývalým m ocipánům vadily.
M ohu vám napsat víc?
Zde na Západě vychází spousta
českých periodik. M nohé z nich
— obsahové a vybavením — by se
m ohly pravidelné objevovat na dom á
cím trh u v republice. Vyšly zde desít
ky knih, většinou psaných proti býva
lému režimu a m nohé z nich byly pře
loženy do cizích jazyků. U skutečnily
se zde desítky protestních akcí: jízd y
auty hlavním i městy Západu dne 21.
srpna jako protest p ro ti okupaci; vlá
dám i je d n otlivým státníkům b yly za
sílány desítky dopisů upozorňujících
na porušování lidských práv v ko m u 
nistickém Československu, což mělo
často pozitivní výsledek — p ro p uště
(titulek Západu)
ní disidentů z vězení. A to vše se dálo
V rubrice Přečetli jsm e za vás — jste po vlastním zam ěstnání s tím, že kaž
dý si platil své výlohy sám.
15. června přetiskli výňatek pana Kar
Vztahy mezi lidm i v em igraci neby
la Steigerwalda z Lidových novin.
ly o nic více či méně “ nedobré až ne
O bvinit drtivou většinu našich lidí
návistné” , jak píšete, nežli doma. Spí
z toho, že jsou nespravedliví a nečistí,
še méně, neboť vzdálenosti mezi na
protože nepozvedali ruce proti reži
šinci jsou zde větší. Na skleničku vína
mu, není zrovna taktní. Upřím ně řeče
s lidm i m luvícím i stejnou řečí se jezdí
no, krom ě tuzem ských chartistů jsem
desítky, v Am erice, v Kanadě a v A u 
žádné zvednuté ruce em igrantů nevi
strálii pak stovky kilom etrů. A ž e s e tu
děl. Spíše jsem se ze západního tisku
mezi námi o bjevily krim in á ln í živly
od znám ých dovídal o nedobrých až
jsme nem ohli ovlivnit.
nenávistných m ezilidských vztazích
Celá republika nem ohla em igrovat.
mezi em igranty, o soudech s vrahy a
Vy jste asi také nemusel, že? M ohl jste
zloději, příživníky. Má snad em igrovat
vystudovat, ale jiní, kteří zvedali ruce,
celá republika, aby byla spravedlivá a
nem ohli. Tak to v životě chodí.
čistá? Kromě toho, absolutní většina
Nevím, odkud čerpáte vaše pře
em igrace nemá žádnou snahu ani zá
svědčení, že “ absolutní většina em i
jem o nějaké společenské změny u
grace nemá žádnou snahu ani zájem
nás, ale o nahrabání sm ěnitelné i neo nějaké společenské zm ěny u nás” ,
sm ěnitelné měny.
ale věřte mi, že se velmi hluboce m ýlí
MUDr. Václav Hadinec, Klatovy
te. S tačilo by, kdybyste četl pravidel
NOVÁ PRAVDA, 19. července 1990
ně denní tisk a sledoval rádio a televi
zi. Že je jich dobrá vůle nebyla vždy
kladně akceptována, je — bohužel —
NOVÁ PRAVDA, 3. srpna 1990
ne zrovna příjem ný fakt. Mohl bych
vám o tom podat m noho důkazu i z
vlastní negativní zkušenosti. Ale to by
přesáhlo rámec mého dopisu vám.
Poučovat vás nemíním a ani na to
nemám právo. Jeden fakt zůstává —
chce-li člověk soudit, nesmí generaOtevřený dopis p. M U D r. Václavu
lizovat a musí p řijít s fakty. I to patří
Hadincovi z Klatov.
k dem okracii.
Josef Staněk, Haarlem, Holandsko
Vážený pane doktore,
při mé návštěvě staré vlasti jsem
_________________________
□
četl v Nové pravdě z 19. července vaši
reakci na příspěvek p. Karla S teiger Služba čtenářům
walda z Lidových novin. Rád bych na
vaše vývody reagoval.
G ym názium a kadem ika Ja ro sla va
Souhlasím s vámi, že nebylo ta k t Kožešníka — Jihlava prosí o pomoc.
ní od p. Steigerw alda o b vin it a priori Potřebujem e vybavit naší školu m o
všechny lidi, že nezvedli ruce proti derními pom ůckam i a vyučovací
minulém u režimu. Chápu také, že jste te c h n ik o u : m o d e rn í re p ro d u k č n í
nemohl z Klatov vidět žádné zvednuté technika, učebnice A, N, F, I, S, knihy
ruce em igrantů. To jaksi technicky českých a slovenských autorů vyda
né v zahraničí, videoprogram y pro vý
přes šumavské lesy není možné.
Já sám žiji tém ěř 22 let v H oland uku jazyků, geografie, výpočetní
sku, kde pracuji jako dirigent. A p ro  technika aj. Pokoušíme se najít ve
tože jsem za ty zvednuté ruce, které světě nadšené dobrodince či in stitu 
vy jste nem ohl vidět, byl — jako řada ce. Adresa: Gym názium akadem ika
jin ých — zbaven čs. státního občan Jaroslava Kožešníka, D ukelských
ství za “ činnost sm ěřující proti zákla hrdinů č. 1, 586 01 Jihlava, ČSFR.

□

Hrabiví emigranti

Názor z druhé
strany

I’ve
prepared
forthe
GST.

Have you?
Nowis
the time to
register.
Are you ready for the proposed GST? If not, now is the
tim e to register and prepare.
Registration applies to anyone
involved in a commercial enterprise. This includes fishing,
farming, professional services
and many activities carried out

by non-profit organizations.
Revenue Canada is ready to
assist you with information on:
■ How to register and the
benefits of doing so
■ What the GST means to
your operation
■ Simplified accounting
options and administrativě
procedures
■ Rebates of the Federal
Sales Tax
■ How to recover GST on
business purchases
■ GST return and filing options

Contact us today.
Phone:

1 800 267-6620
Telecommunications device
fo rth e hearing impaired:

1 800 465-5770
O rdrop by the
Revenue Canada Excise
Office nearest you,
Monday to Friday,
9:00 a.m. to 5:00 p.m.

Canada’s GST. Iťs good business to prepare now.
■
|

|

Revenu Canada
Douanes et Accise

Revenue Canada
Customs and Excise

Canada

Interview
Rozhovor se
zmláceným
dítětem
Náš časopis m ěl letos v létě je d i
nečnou p říležito st poznat sm ýšleni
m ladých lid i z Československa, k te ři
se osobně p o d íle li na sametové revo
luci. "V zorek" poskytla Karolina Zarzycká, zotavující se spolu s dalším i
stude nty v Kanadě z následků zraně
ní, která utrp ě li 17. listopadu, k d y je
pražská p o licie surově zbila. Zraněné
stud enty pozvalo do Kanady Č esko
slovenské sdruženi. Interview je au
tentické, bez zásahu redakce, ja k si
Karolina přála. Za Západ s n í h o vo řil
A rnošt Wagner.
Z.: Jak js i se vlastně ocitla v p ra ž
ských ulicích sedm náctého listo p a 
du?
K.: Od svých šestnácti let, počínaje
jednadvacátým srpnem 1988, jsem
byla na všech dem onstracích. Pokaž
dé jsem skončila na záchytce, někdy
si mě tam nechali i dva dny... podepsala jsem všechny petice a dokonce
jsem vstoupila i do Hnutí za občan
skou svobodu. Už dávno jsm e měli ta
kovou aktivní partu, která se stýkala i
s disidenty, kteří tyto akce o rg a n izo 
vali. Prostě, věděli jsme o tom . Věděli
jsme, že se něco děje.
Z.: V roce 1988 ti bylo teprve šestnáct.
Nebyla ta vaše činnost spíš touhou po
dobrodružství než cílevědomá p o li
tická činnost? Byla js i vlastně ještě dí
tě...
K.: My jsme ty kom unisty nenáviděli
víc než naši rodiče. To, s čím jsme se
setkávali ve škole, v pionýru, ve svazu
mládeže, nám stačilo k tom u, aby
chom toužili po změně v našich živo
tech. V listopadu mi bylo už téměř
osmnáct, a v tom věku to studentům
už myslí docela dobře.
Z.: Věděli tvoji rodiče o tom, co m im o
školu děláš?
K.: M am inka neměla ani tušení. Je
nom jednou jsem měla namále, a to
když jsem dostala předvolání od p o li
cie. To bylo po lednu 89, kdy mě p o li
cajti zm látili. V yfo tili si mě a podle to 
ho pak našli. I v listopadu jsem se to
ještě snažila před mámou zatajit, ře
kla jsem doktorům v nem ocnici, ať
m am ince zatelefonují, ale ať jí řek
nou, že mě našli na chodníku ležet
opilou. Nechtěla jsem jí n ikdy dělat
starosti, m am inka měla o mě strach,
neříkala jsem jí, že dělám v různých
“ in iciativách", ale když u mé našla ka
zetu s tou kom ickou řečí Jakeše, tak
se opravdu polekala. N ikdy se nedo
věděla, že jsem podepsala Chartu ne
bo N ěkolik vět. Naše rodina již měla

dost p o litických průserů od dědečka
počínaje až po mámu, která nesměla
studovat. A když jsem přišla pom lácená dom ů z dem onstrací, řekla jsem,
že to mám z tréninku.
Z.: U vědom ovali jste s i již na podzim
roku 89, že se blíží konec k o m u n is tic 
kého režimu?
K.: Vůbec ne. Jediné, co jsm e si uvě
dom ovali a na co jsm e čekali, b yly ně
jaké změny k lepšímu ja ko v Polsku,
Maďarsku. Věděla jsem, že takový de
bil jako je Jakeš to nemůže navrchu
d louho vydžet. Ale že to půjde tak ry
chle, o tom jsem před listopadem ne
měla ani tušení. Až sedm náctého
jsem cítila, že je to tady. Měla jsem
trošku obavy z občanské války, to by
měl každý, kdo viděl ty obrněné
transportéry a tanky...
Z.: Od revoluce dnes u p lyn u lo již de
vět měsíců. Jsi spokojena s tím, ja k to
doma vypadá?
K.: Všechno šlo velice rychle. Lidé si
dnes na to |iž zvykli a počítají s tím, že
i nadále půjde všecko stejným tem 
pem nebo ještě rychleji. Co nás nejví
ce dráždí a štve je to, že se na vedou
cích místech lidé nemění. Jsou to ti
stejní kom unisti a byrokrati, kteří tam
byli předtím, jenom o b rá tili kabáty a
jeden náměstek si vym ěnil m ísto s
druhým . Lidé se mění m nohem po
maleji než je rychlost, s jakou p robí
hají změny. I kdybychom měli deset
Havlů, nepom ůžou k tom u, aby ze
dne na den zm ěnili je d n oh o občana.
K om unisti tam jsou pořád, i když si ří
kají Občanské fórum , nebo Strana ze
lených. Zam íchali se všude. A až do
jde k hospodářské krizi, zdražování
lidé budou zase m yslet jenom na sebe. Nevím, jak to dopadne. Jsem o p ti
mista, ale ne politik. Dívám se na to
jenom svýma osm náctiletým a očima.
Z : Vidíš dnes rozdíl m ezi řadovým
kom unistou — obyčejným členem
strany a aparátčikem — fu n kcio n á 
řem, anebo je házíš všechny do ste j
ného p ytle?
K.: Já jsem byla jediná, která u nás ve
škole nevystoupila ze svazu mládeže
po 17. listopadu. Zaplatila jsem pří
spěvky, tak ať z toho něco mám. K
SSM mám stejný vztah jako předtím.
Neříká mi nic. Ale abych vystupovala
a zařadila se tak mezi "dospělé” , kte
ří vystupují masově z KSČ a převléka
jí kabáty? Jako profesoři na naší ško 
le? Nelíbí se mi to. Ten, který ve stra
ně zůstal, má se dnes ve společnosti
hůř než ten, co vystoupil a napích si
placku OF. Nenávidím pokrytce. Kdo
zůstal ve straně, má svůj názor a má
na něj právo. C htěli jsm e dem okracii,
ne? A aparátčíci, ti tam lezli za karié
rou, ti jsou dnes největší poserové, i
když strach jim nebráni v tom , aby se
drželi svých funkcí a ko ryt i dnes. A
Havel je na ně příliš sametovej.

Z.: Nemáš ty a tv o ji kolegové dojem,
že ještě p ře d re vo lu cí do šlo k nějaké
dohodě m ezi d is id e n ty a m ocenskou
elitou, která právě tu to sam etovost
revoluce zaručila?
K.: Ne. Kdepak! To nem ohlo být p ři
pravený. Museli byste tam být, abyste
to p o ch o p ili. Jestli to řídila KGB a vy
m klo se jí to z ruky, je možný, nevím.
Ale Havel se s ko m u n isty na ničem
nedohodl, Havel přem ýšlí ja ko člověk
a n ě ja k o p o litik. On to ja k o p o litik ani
neumí a ta dohoda by byla m oc vyso
ká politika. Tak vyčuranej není... Ale
kolem sebe má lidi, kteří ani nem use
jí být kom unisti, ale jso u to špatní li
dé. Má jich kolem sebe dost, včetně
p o litic k ý c h amatérů.
Z.: K dybys měla někom u poděkovat,
kdo b y l k tobě ho d n ý sedm náctého
listo p a du a p o něm, k d y js i trávila svůj
čas v nem ocnicích — kd o b y to byl?
K.: Nejdříve bych chtěla někom u vy
nadat. Přednostovi první nebo druhé
c h iru rg ie — už si nepam atuju které —
ten dal příkaz všem lékařům na Karláku, aby neposkytovali první pom oc
raněným. Jm enuje se d r. Baláž. Tom u
děkuji za to, že jsem nedostala hned
řádné ošetření. Musela jsem znovu na
d louhou dobu do nem ocnice. O prav
du bych chtěla poděkovat mamince,
která musela mít z to h o všeho strašné
nervy, ale chovala se ke mně nádher
ně. A pak těm kam arádům , kteří ch o 
d ili za m nou do nem ocnice proto, že
mé chtěli utěšit, kteří mi nezáviděli
pojistku, kterou jsem dostala, a cestu
do Kanady. Je to Pavel K onečný a
parta z bývalé základní školy.
Z.: Poznala bys p o licistu , který tě
zm látil?
K.: Nepoznala. Vím jenom , že to byl
nejprve člověk z Lidových m ilicí a pak
mé dorazil Č ervený baret. Byla jsem k
němu zády, když mě m látil obuškem.
K dyby nebylo dr. M artina Bojara,
dnes m inistra zdravotnictví, který se
o mé a o ostatní postižené tak skvěle
postaral, byla bych dnes ještě v hor
ším fyzickém a duševním stavu. Ten
nám také zařídil naše prázdniny v Ka
nadě spolu s Československým sdru
žením v Kanadě. Těm dékuju, že jsem
z to h o všeho nezblbla.
Z : Volali tě ja k o svědka před parla 
m entní komisi, která vyšetřovala 17.
listopad?
K.: V té době jsem byla ještě v nem oc
nici, ale vyšetřovali mě lidé z vojenské
pro ku ra tu ry a byli ke mně velice sluš
ní na rozdíl od bývalého prokurátora
hlavního mésta Prahy, který mě již
čtvrtý den po mé hospitalizaci vyšet
řoval tém ěř pět hodin.
Z : Chtěla bys ž it v Kanadě?
K.: Nechtěla. Kanada je pro mé moc
konzervativní. Nejsou zde nudistické
pláže a v autě se nesmí pít pivo. Máte
zde zákony z dob ješté viktorián skýcn. Ze se pivo nesmí pit ani na un
ci, je m aličkost, ale odráží se to ve
všem. Jsem zde teprve měsíc, ale v i
dím, že stát tu mluví do příliš mnoha
věcí.

Z : Takže ty na stát m oc nevěříš?
K.: Ne. Já jsem anarchistka. V Č esko
slovensku bylo ještě před revolucí za
loženo a na rchistické hnutí, sdružení,
které dnes reaguje na systém, který
tam vznikl. Reagovalo na kom unisty a
te ď bude reagovat na Občanské fó 
rum. Lidi si však pletou anarchisty s
teroristy, a to je strašný rozdíl. Č lověk
by měl být na tolik vyspělý, aby stát
nepotřeboval. A narchisté jsou slušní
a m írum ilovní lidé. Pro anarchisty je
dnes Č eskoslovensko živná půda, ne
b o ť ten to stát se začíná od začátku
budovat. Já nejsem pro absolutní
anarchii, to by byl zmatek — stejně
tak nefungoval m arxism us.
Z.: K oho js i tedy volila?
K.: Dva hlasy jsem dala OF a jeden
“ H osu” a to jenom proto, aby se z n ič i
li kom unisti. To musí být první krok.
Až se zničí kom unisti, pak se uvidí...
Z : Četla js i básničku Karla Kryla "Tim u r a je h o parta"?
K.: Jo, výborná! Kryla poslouchám od
svých jedenácti let a tato básnička se
mu opravdu povedla. Sedí. Za Karlem
stojí víc lidí, než si myslíte. A doma
existuje opravdu “ malá to ta lita ". S tím
T im urem to možná trošku přehnal...
Z : Jak se díváš na nás, na exulanty a
em igranty, ja k se ti zdáme?
K.: Všechny em igranty a exulanty, ať
již zdrhli z jakéhoko liv důvodu, pova
žuji za zbabělce.
Z : Děkujeme.
K.: Je pravda, že někteří utekli před
smrtí, jako pan Hora, ale kolik lidi by
lo dom a zabitejch a kolik lidí bylo utrápenejch díky tom u, že někteří ze
srabu zdrhali, i když ne jenom kvůli
mu...
Z.: To máš, holka, těžké... js i ještě
m oc mladá na to, abys mohla dělat ta
kové závěry. E xil a důvody o d ch o d u z
vlasti nejsou tak jednoduché, jak to
vidíš ty.
K.: Možná máte pravdu. Já jsem zde
měla taky již takové myšlenky, že
kdyby se volby dom a podělaly, tak tu
v Kanadě zůstanu. Ale hned jsem na
to zapom něla. Neměla bych na to asi
srdce... své mládí jsem strávila jenom
s policajtam a a bůh ví, jak to bude dál.
Ještě dnes mě policie kontroluje, že
mám červený vlasy a nosím koženou
bundu, na které je napsáno "I believe
in a n a rch y” . Když vidí p o lica jt v mé
občance, že tam mám napsáno přes
všechny stránky: anarchie, anarchia,
anarchy, tak vždycky musím platit
pokutu. Takže doufám , pane Havel,
že ty občanky brzy zrušíte, neboť se
mi nechce dávat všechny moje peníze
za občanky. Vždycky mě to stojí stov
ku. A pak nemám ani na pivo...
Z ■ Ty budeš po řád v opozici, viď?
K.: Furt budu bojovat s policajtam a.
Vidím, že oni si p o třebují léčit své
kom plexy z revoluce. Po revoluci m u
seli být hodní a te ď jsou zase zlí. Pot
kají mě a řeknou: my js m e p ro O bčan
ské fórum — občanský průkaz! Říkám
to snad trochu nadneseně, ale je to
tak.

Z : V listo p a du a po něm b y li češti a
slovenští stu d e n ti je d n o tn í ja ko n ikdy
předtím . N ě ko lik m ěsíců po revoluci,
ti ste jn í slovenští studenti, k te ří o k o u 
z lili Prahu, již vyvolávali v tisícových
zástupech v Bratislavě hesla za sam o
statné Slovensko. Co, tom u říkáš?
K.: Někdo je musel pořádně oblbnout.
Moc mě zklam ali a strašně se mě d o 
tklo , když vypískali Havla. N epočí
tám, že by všichni zm ěnili své názory
na jednotu republiky, ale ti, co to udě
lali, jsou pod vlivem toho mála sepa
ratistů na Slovensku a separatistů v
zahraničí. Co se děje na Slovensku,
nedovedu pochopit. Ale když se ch tě 
jí studenti a jejich tatínkové osam o
statnit, ať se trhnou. Češi si vystačí lip
bez Slováků než Slováci bez Čechů...
Z.: A nejseš tak trochu nacionalistka?
K.: Já se cítím jako Č echoslovák a bu
du se tak cítit pořád, s pom lčkou nebo
bez ní.
Z : Jak js i na tom diies se zdravim?
Máš nějaké stálé následky po tom zb i
ti?
K.: D oktoři nevylučujou poúrazovou
epilepsii, ale celkem se cítím dobře.
N ěkdy mám sice deprese, ale léčím je
m uzikou pražský punkový kapely
"S ta lin o vy oběti 1990” , mají dobrý
texty, který celou tu dobu dnes vysti
hují...
Z : Zazpíváš nám něco od nich?
K .: Klidně, ale vy mi to stejně neotisknete.
Z : A le otiskneme, nejsme Lidové n o 
viny...
K.: Tak jo:
O bčanský fórum
není žádný nóvum
le g itky KSČ roztrhali
placky OF místo nich udělali.
Všechno je tu jinačí
snad se v tom lidi poučí.
Novej život ti d iktujou
za KSČ ti suplujou.
Fuck OF! Fuck OF! Fuck off!
Z.: A to posloucháš jenom když m á
ma není doma, že?
K.: Když jí pustím nějakou anglickou
punkovou kazetu a ona slyší tu m uzi
ku, tak pokud to není moc velkej ná-.
řez na ní a pokud to vůbec dovede po
jm out, tak dobrý, jo? A nerozum í te x
tům , protože a n g licky neumí a já jim
taky moc nerozum ím. Když tam není
žádný sprostý slovo, tak je to dobrý,
ale když jí pak pustím něco sprostýho
česky, tak jenom kouká a ptá se proč
to musí být tak sprostý? A já jí o d p o 
vím, protože je to realita. Pak říká, že
co osm náctiletí lidi můžou vědět o re
alitě?
Z : K olik je mam ince?
K.: Osm atřicet. Ale i když mi občas
vynadá, nic mi nezakazuje.
Z : Asi by j i to stejně nebylo nic p la t
né.
K.: Tak jako to nebylo nic platný p o li
cajtům . Máma aspoň věděla, že bitím
nic nezmůže...
Koncem srpna 1990

□

Arnošt W agner

Ostří muži
s beránčími
manýrami
Až donedávna nikdo jistě nestál o
setkání s m inistrem vnitra a jeho ná
městky. Dnes je však interview s m i
nistrem Jánem Langošem nebo s je 
ho náměstkem Janem Rumlem na se
znamu p rio rit každého novináře. D o
stat se k těm to pánům není právě je d 
noduché. Já jsem se obrátil s prosbou
o zprostředkováni schůzky na čs. vel
vyslanectví v Ottawě, konkrétně na
atašé Tomáše Račka, ale ten moji
prosbu zcela ignoroval, a tak mi ne
zbylo nic jiného, než se pokusit o ště
stí sám.
Pan m inistr Ján Langoš, jeho ná
městek Jan Ruml a poradce prezi
denta Jiří Křižan přijeli s delegací m i
nisterstva vnitra do Ottawy, kde se
zúčastnili konference Interpolu, a tak
jsem měl je d in o u a pravděpodobně i
poslední m ožnost položit jim otázky,
které mám pro podobnou příležitost
připraveny ve svém zápisníku již
m noho měsíců, a na které mi zatím n i
kdo nedokázal odpovědět.
Příjezd delegace československé
ho m inisterstva vnitra nebyl v kanad
ském tisku prvořadou senzací, neboť
celá konference Interpolu byla pro
novináře z pochopitelných důvodů
uzavřena. Také kanadští celníci se s
delegací moc nem azlili a důkladná
celní prohlídka československého
m inistra vnitra a jeho delegace způ
sobila, že československý velvysla
nec podal kanadské vládě protestní
nótu, což, myslím si, byl akt poněkud
přehnaný. Snad stačil telefonát na
kanadské m in is te rs tv o z a h ra ničí.
Jestli celníci dostali vynadáno ne
vím, ale na jejich obhajobu je nutno
uvést, že dlouhé vlasy pana m inistra,
klobouk a kovbojský kabát pana ná
městka a nekonvenční oblečení pana
poradce snad naše ostražité celníky
poněkud zmátly.
Na mě osobně udělal pan m inistr
Langoš, pan Ruml i pan Křižan ten
nejlepší dojem. I kdybych je potkal
v plavkách, tak po prvních větách
před nim i smeknu klobouk. Jem nost
(až stydlivost) Jána Langoše, nefor
m álnost náměstka Jana Rumla a pří
m očarost poradce Jiříh o Křižana
kontrastovaly s mou představou o
třech “ su p e rp o liciste ch ” . Všichni tři
by klidně zapadli do prostředí konfe
rence “ Cti svého bližního jako sebe
sam ého” , která se konala v našem
městě ve stejnou dobu jako jednání
Interpolu.
Nedovedu si představit Jána Lan
goše mezi vlky na ministerstvu vnitra.
S tačilo jenom podat mu ruku, pro h o 
dit několik vět a prohlédnout si jeho

obličej, abych došel k poznání, že
tento člověk se musí cítit strašně osa
mocen ve svém jobu. Ani Jan Ruml
nepůsobí na novináře jako policista.
Zastihl jsem ho v pozdních večerních
hodinách (telefonem ) v hotelu a d o 
hodli jsme si schůzku na druhý den
ráno. Byl jsem rád, neboť delegace
MV měla nabitý program , o který se
staral hlavně československý velvy
slanec. Panu velvyslanci se dokonce
pod ařilo najít čas pro m inistra a jeho
doprovod, aby je vzal na ryby, i když
to bylo na úkor několika pracovních
schůzek, které se proto neuskutečni
ly. Také perfektní péče čs. velvyslan
ce o blaho delegace MV měla za ná
sledek, že snaha některých krajanů a
reprezentantů čs. organizací o setká
ní s m inistrem vnitra vyzněla na
prázdno. Až z toho vznikl dojem , že
delegace byla “ uměle izolovaná".
Navzdory tom u se mi podařilo udě
lat s panem Rumlem a panem Křižanem krátký rozhovor. Zeptal jsem se
Jana Rumla, zda lidé žijící v zahraničí,
kteří byli odsouzeni za válečné z lo č i
ny na Slovensku, a kteří jsou v sou
časné době vyšetřováni kanadským i
úřady, budou mít volný vstup na úze
mí Československa, anebo tam bu
dou zatčeni. O vydání těchto lidí žá
dala československá vláda Kanadu již
dříve. K onkrétně jsem se zeptal na
případ dr. Jozefa Kirschbaum a, býva
lého generálního tajem níka H linkový
strany na Slovensku, který tam byl
odsouzen v nepřítom nosti na dvacet
let žaláře, a který je v současné dobé
vyšetřován kanadskou p olicií a na
případ Stefana Reištettera, který byl
na jaře t.r. zatčen kanadskou státní
policií a obviněn z válečných zločinů
— konkrétně z deportace židů z Bardějova do Osvětim i. Pan Ruml mi na
tuto otázku nem ohl odpovědět při
nejlepší vůli, ale slíbM že po konzulta
ci mi dají odpověď.
Na další otázku, jak dopadla dele
gace MV na konferenci Interpolu, o d 
pověděl pan Ruml takto: “ Č eskoslo
vensko se dostalo do Interpolu jako
jedna ze čtyř zemí, které byly v O tta
wě přijaty do této organizace. Na roz
díl od Sovětského svazu a Polska
jsme byli přijati jednohlasně. V hlaso
vání byl jeden hlas proti přijetí Polska
a jeden proti přijetí Sovětského sva
zu.”
Zeptal jsem se také, kdo bude mít
větší výhody ze členství v Interpolu,
Československo nebo In erpol? Jan
Ruml: “ My považujeme Uenství v In
terpolu za zcela logický důsledek
těch změn, které se v našem státě
odehrály a odehrávají. Od členství si
slibujem e, že budeme moci lépe spo
lupracovat se zahraniční p o licií v o b 
lasti terorism u a v boji proti drogám ."
Na otázku, zda mezi em igranty a
exulanty jsou stáie ještě agenti, in fo r
mátoři a udavači, kteří mezi nim i pra
covali posledních 22 let a zda je ještě
stále m ožnost, že na různých večír
cích s těm ito lidm i nevědom ky popíjí

me, pan náměstek odpověděl: "No,
samozřejmě, tato m ožnost zde stále
ještě je, my v současné dobé velmi
těžko rozkrýváme agentskou síťvzhle
dem k tom u, že převážná část d o k u 
mentace byla po 17. listopadu zn iče 
na. Hlavně se te ď soustřeďujem e na
agentskou síť v Československu a sa
mozřejmě, že na řadu přijde i agent
ská síť v zahraničí. M ohu vám jenom
odpovědně říct, že my dnes žádné
agenty v zahraničí již nepoužíváme.
Tento způsob práce bezpečnosti je d 
nou provždy sko n čil."
Nakonec jsem se zeptal: “ Kde jsou
dnes záznamy a spisy o em igrantech,
které vedla StB na zastupitelských úřadech o jejich “ pro tistá tn í č in n o s ti” ?
O dpověď pana Rumla: "Jak jsem již o
tom hovořil, převážná část i těchto
m ateriálů byla zničena. Hledáme v
tom , co zbylo, pracujem e na tom ve li
ce intenzivně, ale je toho velice málo,
co zůstalo.”
Jsem možná naivní, ale nevidím
osobně velikou potíž vto m , aby se ně
kdo z MV zeptal například bývalého
velvyslance v Ottawě Janovice (v z i
mě 1990 odvolán), kde jsou všechny
materiály, udání a fo to g ra fie exulan
tů. Vzal je s sebou do Prahy, nebo je
někomu předal v O ttaw ě nebo v
Montrealu? S pálili je snad v kotelně
velvyslanectví?
Disidenti v Č eskoslovensku své vy
šetřovatele znali osobně. Snad i my
zde na to máme nárok. Vědět, kdo nás
kdysi udával, kdo rozhodoval (a na čí
udání) o tom, kdo bude za trest zba
ven čs. občanství, čí rodiče nepustí na
návštěvu, kdo padělal dopisy a celé
noviny, kdo se snažil zdiskreditovat
lidi, kteří zde něco pro vlast dělali.
Tak sametoví nejsme, abychom se
ještě dnes, aniž to tušíme, přátelili
s agenty a udavači. Chceme znát své
"M inaříky".
Tak nám, pane m inistře, dejte brzy
vědět, alespoň z toho, co "zbylo".
A dejte nám také vědět, jak je to s
tim Reištetterem a Kirschbaum em .
Zda se nakonec nebudou po nich
jm enovat ulice v Bratislavě?

BOHEM IA BOOKS U.S.A.
nabízí
rychlou, spolehlivou a seriózní službu
N a p iš te , c o v á s z a jím á a m y v á m p o š le m e
z d a rm a náš se zn a m

P ro dávám e a ku pu jem e nové
i antokvární knihy
Nová adresa: Jan Šrámek
53321 Villa Circle
Shelby Twp.
Michigan 48316, USA
Tel.: (313) 781-4107

Sociologie
J a ro m íra R akušanová

Sprosťáci
a hrubiáni
Nedávno mě upoutala v televizi tato
reklama: Na obrazovce se svíjela kre
slená fig u rka m ladíka s tenkým a nožičkam a, oděného ve znám ý postroj
m etalických hudebníků. Postava tří
mala e le ktricko u kytaru, na které vyluzovala barbarské zvuky. N enávist
ná ústa se střídavě rozvírala, nazna
čujíce tu neartikulovaný řev, tu a rti
kulovaný “ F-w ord” . V tom se z levé
strany obrazovky vynořila obrovská
hlavice vysavače, nam ířila k m ladíč
kovi a začala sát. Se slábnoucí fig u r
kou slábnul i rámus, až vystřídán d o 
máckým předením vysavače ustal
zcela a byl klid.
Ani už nevím na co ta reklama byla
— asi na rodinnou pohodu. T a se však
neprodává, tak asi ne. Nicm éně mi to
připom nělo, jak jsme v práci s P atricií
a C aroline diskutovaly na téma ta ko
výchto m ladíčků.
“ Tak co, dámy, co dělají d ě ti,” ptám
se potm ěšile, protože obě stejně če
kaly, že téma někdo načne.
“ Je to hrůza,” praví Caroline. “ Vče
ra jsme měli jít k fo tografovi na ro djnný portrét a náš kluk přišel dom ů s
oholenou lebkou. Manžela div neranila mrtvice, ale ovládl se a nic neřekl.
Ví, že to Mike dělá schválně, aby nás
naštval. Už se s ním v poslední době
nedá vydržet. M inulý týden udělal na
učitelku m atem atiky sprosté gesto a
zeměpisci řekl, že je vůl. Představte
si, jak to je manželovi trapné, když na
té škole taky učí.”
"Když jsou sprostí ve škole, tak mi
to nevadí,” přidá se Pat. “ N akonec je
to problém učitelů a ne můj. Neum ějíli si děti ukáznit, je to je jich vina. T rochu mě ale mrzí, že mě náš H arry po 
slední dobou oslovuje “ č u b ko ” .”
Musím říci, že mi toto konstatování
vyrazilo dech. Napřed jsem si m ysle
la, že jsem snad šp a tn ě p o ch o p ila slo 
vesný vid, což se nám Čechům občas
stává. Zadoufala jsem totiž, že Pat ře
kla 'oslovil', což by znamenalo, že se
to zbloudilé dítě pouze přeřeklo. I tak
by to bylo na pováženou, ale věc by se
dala rychle vyřídit pohlavkem , lásky
plně leč řízně uštědřeným.
“ Ale ne, Harry mi tak opravdu říká.
Ony se ty děti poslední dobou snaží
napodobovat černošskou RAP poezii
a to je samá chlípnost a hrubost, ne
boť jest to projev třídního a rasového
protestu," pravila Pat poučně, ale pak
zcela neintelektuálně dodala: “ Marně
mu říkám 'Haríčku, koukni se na sebe, seš zrzavěj a máš pihy, s tatínkem
se o tebe staráme, tak jak můžeš bejt
chudej černoch z Harlem u?' ”

Přišla jsem dom ů znepokojena je d 
nak nečekaným kulturním jevem, je d 
nak tím, jak laxně jej kanadská matka
přijím á. Svěřila jsem se synovi, sedm 
náctiletém u Daníkovi. “ Jo, dneska
takhle m luví všichni, to je toho, já,
když jsejm s kamarádam a, tak taky
pořád říkám ‘......a ‘......... ’ a ‘......’.
A k mému úžasu použil několik me
ta fo rických názvů pro pánské ústrojí,
které p rý se používají při přátelském
oslovování mezi spolužáky a i při ne
přátelském oslovování učitelů. Co se
týče slova ‘čubka ’, to je zcela něžné
označení ženské osoby. A to bych prý
měla slyšet, jak mluví pan učitel H opper o přestávce.
Daník vyjád řil přesvědčení, že ne
mám tušení o životě m oderní společ
nosti, že v takto mluvícím prostředí
vyrostl a že se s tím musím sm ířit. Na
m ítla jsem, že vyrostl v naší rodině a
že m y ani naši známí takhle nem luví
me. M oje slova však nepronikla tam,
kam byla mířena. Od té doby, co si
o h o lil půlku hlavy, mají tendenci
klouzat po hladké kůži na podlahu.
Popadla mě silná touha mu dát na za
dek jako za dávných šťastných dob,
ale um ínila jsem si, že jako so c io lin g vistka použiji kluka ke studiu.
Záhy po naší konverzaci se synem
se ja ko by z udělán! o bjevily v časopi
se TIM E dva články, jeden od R. C orlisse a druhý od Ch.P. Alexandra, in 
zerované na obálce pod hlavičkou
Sprostá slova.
První autor konstatuje, že hrubost a
násilí zam ořily tém ěř všechny oblasti
am erické po pulární kultury. Mistři
m etalického rocku M ontley Crue p ro 
pagují kult satana, Beastie Boys
předstírají na scéně m asturbaci a děti
se vesele hihňají při televizní scéně
znázorňující masakr e lektrickou pi
lou. Jejich starší sourozenci si me
zitím spoří na pásky svých oblíbe
ných skupin se jm ény jako: "Všem oc
ný p yj” , “ Čubka s ošklivou p rd ě li” ,
“ Jsem nadrženej” .
Jejich rodiče se také m ohou poveselit, m ají-li zájem. Populární kom ici
vyprávějí v estrádních sálech i v lu 
xusních barech stále novější a stále
vulgárnější vtip y namířené hlavně
proti ženám a g lo rifik u jíc í násilí, zvrh
lý sex a rasismus. Populární kom ik
A ndrew Dice Clay, ulízaný hezoun v
černé kůži, vystoupil na Silvestra
před stovky svých obdivovatelů a s c i
garetou v zubech zahájil pořad: "Je
mi jasný, že ty staré sračky už všichni
znáte. T eď vstupujem e do nového de
setiletí, tak mám pro vás nový hn ů j.”
A nechlubil se, bohužel, nadarmo.
Co na to všecko říkají severoame
ričtí um ělci, znalci umění a so cio lo 
gové?
Studie zabývající se západní m lá
deží a jejím i projevy pochopitelně
existují. Jedna z třídně podložených
teorií tvrdí, že historie umění dvacáté
ho století je historií útěku od životní
ho stylu středních vrstev. Utíká se

dvěma směry. Jednak nahoru, přes
abstrakci a fragm entaci pod o ch ra n 
nou střechu muzeí, galerií a k o n ce rt
ních síní, a jednak dolů, přes here
zi proti dobrém u vkusu a morálce,
pod přístřeší biografů a g ra m o fo 
nových studií. T yp ický kanadský a
am erický občan, to jest příslušník
středních vrstev a osoba středního
věku, je abstraktním uměním zmaten,
zatím co lidová zábava jej pobuřuje.
Ta první kultura je produktem in te li
gence, ta druhá, lum penproletariátu,
ale obě jsou nepřátelské a mají tudíž
stejný cíl: épater la bourgeoisie. To
se dá taky přeložit jako: p ojď te na
štvat rodiče.
T ím to se dostávám e k článku d ru 
hého autora, který tvrdí, že většině ro
dičů ze všeho nejvíc vadí n iko liv sex,
ale kom binace sexu a násilí. V textech
písní mládeže není v podstatě žádný
rozdíl mezi aktem lásky a znásilně
ním. R odiče se obávají, že obsah nové
populární k u ltu ry propaguje m yšlen
ky, které jsou škodlivé jak pro m la
distvé, tak pro celou společnost. Co
se dá tedy dělat? Nabízí se jediná a
zcela logická odpověď: cenzura.
Smutně proslulá cenzura. Už jen
pohled na to to slovo vzbuzuje u vět
šiny z nás nevoli. Na to m to ko n tin e n 
tě se mezi vzdělanci říká, že vulgární
su b ku ltu ra je cena, kterou platíme
za um ěleckou svobodu. Posléze, a
pro A m eričany typicky, dodávají, že
nakonec je všechno beztak relativní.
Místní tradice, norm y a kritéria se ješ
tě nestačily ustálit. Je nás tu příliš
m noho a z národů jsm e různých... Co
se může zdát nepřístojné příslušní
kům protestantské sekty, je zcela ak
ceptovatelné pro černošskou rodinu
z m ěstského ghetta. Severoamerická
inteligence je to tiž nesmírně liberální
a liberálové, jak známo, to le ru jí vše,
!:romě nedostatku tolerance.
Napsala jsem na to to téma článek
do československého časopisu. Po
slední dobou to tiž přem ýšlím o tom,
že v nově zrozené dem okracii Česko
slovenské re p u b liky otvírají všechny
dveře dokořán a na to jsme přes č ty ři
cet let všichni čekali. Když by se však
měl samet z revoluce zam ěnit za čer
nou kůži nesmyslné rebelie, bylo by
mi jic h a hlavně je jich otců a matek
středního věku líto.
Než jsem článek podala, dala jsem
ho číst bratrovi, který žije v Praze.
Přečetl a povídá: "Prosím tě, nestraš
lidi! V šichni se bojíme, co s námi bude
a ty nám tady ještě budeš psát o zka
žené západní mládeži. T oho už jsme
se naposlouchali až až. Napiš něco
povzbudivého — jak se vám na zápa
dě žije a jak to tam dobře fu n g u je .”
Jenom že to se mi te ď zrovna ne
chce. Uvědom uji si totiž, že je těžké
vyložit lidem , kteří nikdy nežili per
manentně v cizině, že máme také své
problém y. Už to není ta první vlast,
jejíž ztráta nás trápí. Nám teď spíš va
dí, že v této druhé vlasti dochází mezi

námi a naším donedávna přijatelným
prostředím k nepříjem ném u napětí.
Proč nás, kupříkladu, všeobecně roz
šířené vulgárnosti p obuřují více než
dom orodce...?
Je ovšem pořád dost dobře možné,
že prachobyčejně stárneme, prožívá
me generační ko n flikt, a ta “ hrůzná”
revolta m ladých je vlastně jenom o
něco ostřejši form a revolt p řed cho 
zích generací.
Od mého rozhovoru s Pat a C aroline uběhlo několik měsíců. Z chlapec
ké ložnice rachotí M etallica. Náš Da
ník si obléká černé trič k o s rozšklebe
ným ksichtem na prsou a na zádech
nápis ZDVIH N I PEST A ftVI. Něco si
pro sebe hučí a tváří se jako to tričko.
Jde na schůzku s dívkou. Já se jenom
obávám, aby si tento kanadský chla 
pec, odchovaný povídáním O pejsko
vi a kočičce, pro sebe nezpíval píseň,
kterou mi včera nadiktoval.
Tady ji máte v mateřském jazyce:
Už jdu po tobě
Dám ti do držky
Budu m rzačit
Tvý zkurvený tělo
Kanec bez skrupulí
Vtluč si to do hlavy
Což nevíš že
Já jsem chlap
Jsem zkažený
Zralý pro krim inál
Já jsem chlap
Tak drž hubu!
(Skupina ANTHRAX, refrén písně
“ Já jsem ch la p ” )
(Verze to h o to článku vyšla ve Vlastě,
říjen, 1990)
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Zařiďte si cestu do Československa
prostřednictvím
KUEHNE AND NAGEL TRA VEL INC

Kitchener, ON. C anada
O bstarám e pozvání, víza, pasy a dali
doklady, letenky všech leteckých
společností.
Hovoříme německy, anglicky na čísl
519-579-5804 (Wolfgang)
česky a slovenský na čísle
519-576-1956 (Kristina)
Doplňte si rodinnou kroniku!
Dejte jméno, datum a místo narození
známého předka. Za USA $40 + $10
úřední poplatky a poštovné vám zjis
tíme stejné údaje o jeho rodičích.
Aquarius Enterprises Inc. Box 669
Vail, AZ 85641, USA

Věda
Antonín Jareš

Hubí nás vedení
(vysokého napětí)?
Je třeba přiznat, že příslušné scenário je přinejm enším znepokojivé:
Zatím co ničeho netušíce spíme, bdí
me, či cokoliv jin é h o činím e, nedale
ké vedení vysokého napětí nás zapla
vuje svým elektrom agnetickým p o 
lem. Zaplavuje mozek, srdce, plíce,
žaludek, každou buňku našeho těla.
Protože sestává z málem devadesáti
procent e lektricky vodivých roztoků,
střídavé elektrom agnetické pole v
nich budí pochody ovlivňující životní
funkce buněk záludným způsobem.
Výměna látek se zpom aluje. Nebo
zrychluje. Regenerační procesy tkání
se mění, genetický kód buněk je na
rušován a počet buněčných m utací —
to je nahodilých odchylek od g e n e tic
kého kódu mateřské buňky — stoupá.
Dochází k poruchám životních fu n k 
ci, k plíživým neduhům a nakonec k
nejhorším u: zhoubným růstům , leukemii, k term inálním chorobám shr
novaným v obecné mysli pod jediným
obávaným pojmem: rakovina.
D outnajícím u podezření se dostalo
podstatného rozdm ychání už v roce
79, kdy W ertheim erová a Leeper z
U niversity of C olorado uveřejnili s tu 
dii výskytu dětské leukem ie v závislo
sti na blízkosti rozvodných tra n s fo r
m átorů v předm ěstských čtvrtích
Denveru. Jejich výsledky se zdály
ukazovat koincidenci nepopiratelné
ho stupně (četnost výskytu o 100 p ro 
cent vyšší než u generální populace),
jenže vzápětí byly napadeny z mnoha
stran, co do výzkumné metody: Zá
kladním parametrem práce byla pros
tá existence rozvodného transform á
toru v blízkosti bydliště oběti a vý
zkum níci vůbec nem ěřili (dost neuvě
řitelné: W ertheim erová je sice "je n "
epidem iolog, ale Leeper je fyzik) pa
ram etry elektrom agnetického pole v
obydlích obětí. Navíc právě tra n sfo r
m átor není zrovna nejpodezřelejším
zářičem elektrom agnetického pole;
přes devadesát procent jeho m agne
tického toku je soustředěno v želez
ném jádru a zbylý rozptylový tok je
z podstatné části zachycen vnějším,
také železným pláštěm, který, jsa uzemněn, stíní i elektrostatické pole
buzené vinutím transform átoru. Na
konec tedy chyběl důkaz, že zam oře
ní životního prostředí obětí ele ktro 
m agnetickým polem bylo podstatně
odlišné od prostředí ostatního ob y
vatelstva.
T olik kritikové publikace a jedno
jim nutno přiznat: Zkoum at vliv jisté 
ho faktoru na daný proces, aťfyzikální
nebo biologický, aniž by do tyčn ý fak

to r byl všemožně změřen a s p e c ifik o 
ván, je kardinálním hříchem proti d u 
chu svátému vědy, s koncovým efek
tem, že nakonec není prokázáno nic,
tak ani tak.
Přirozeně, že tím kontraverze neutichla, právě naopak, protože p u b li
cita jí vzbuzená dala prom ptně vznik
nout jevu zvanému "bandw agon effe ct” , jedné z odrůd davových psy
chóz: každý z kolem stojících začne
pokládat za svou povinnost — nebo
oprávnění — zaujm out stanovisko a
zúčastnit se vřavy. Media, vědci, protivědci, technici, aktivisté, e nvironm entalisté, energetici, farm áři a na
konec i advokáti si přišli na své, neboť
v Americe, jak známo, se lze kom ukoli
soudit s kým koli o cokoli a ja kko li
dlouho. Soudní pře o náhradu škod
údajně způsobených linkam i vysoké
ho napětí — od tra g ických případů
zhoubných chorob, přes blíže nespe
cifikované "veřejné ohrožení” , až po
údajně sníženou dojivost krav, pa
soucích se v blízkosti linek — začaly
jít do desítek a stovek m iliónů dolarů.
Nakonec rozhodla Komise veřejných
služeb státu New York, že nastalou
spoušť lze rozplést jenom řádným vý
zkumem a vypsala program fundova
ný pěti m ilió n y dolarů, v jehož rámci
měla řada vybraných vědeckých pra
covišť autoritativně a jednou provždy
prokázat experim enty in vivo, č ili se
zvířaty a in vitro, neboli na tkáňových
kulturách, jak se věc vlastně má.
Z hlediska čisté teorie lze střídavé
elektrom agnetické pole podezírat z
několika mechanismů působení na
živou hmotu:
Za prvé radiačních, to je takových,
kdy energie vyzařovaného pole půso
bí přím ou interakcí s atom y (přesně s
vazebními elektrony atom u) skládají
cích m olekuly buněk. Jenže v případě
vedení i nejvyššího napětí (765 k ilo voltů na am erickém kontinentu) lze
toto podezření sestřelit rovnou od bo
ku: podle Planckova postulátu, je d 
noho z pilířů fyziky, rozhoduje o po
tenci záření "napa d n o u t” stru ktu ru
dané látky jeho kvantová energie a té
se tu nedostává, ne o dlaň, ani ne o
koňskou délku, ale takřka o světelné
roky. Protože je určena — jak si zajis
té pamatujeme — součinem Planckovy konstanty a km itočtu záření (nebo
li úměrná podílu téže vlnové délky),
vynajdem e lehce, že zatím co třeba ra
dioaktivní záření gamma (délka do
desetitisíciny m ikronu a odpovídající
kvantová energie nad 10 tisíc elektronvoltů) znamená jisto u zhoubu, po
stupem od krátkých vln k delším ztrá
cí záření na moci. Za ultrafialovou o b 
lastí spektra (vlnová délka přes 0.4
m ikronu, energie od tří elektronvoltů
níže) může viditelné záření ještě tro 
pit fotochem ické reakce (jinak by

chom , prosím, neviděli), ale na pá
chání radiační škody už nemá (jinak
bychom tu zase neběhali). In fra čer
vené záření a dál a dál až p o záření radiofrekvenčních km ito čtu nás m ohou
ještě tak ohřát, a to m luvím e o vln o 
vých délkách zvíci setin m ilim etru až
do metru. E lektrom agnetické záření
o km ito čtu padesáti nebo šedesáti
hertzů má vlnovou délku o ko lo 5.000
kilo m e trů a jeho kvantová energie je
řádu deseti na m inus třin á cto u, tedy
méně než jedné b ilio n tin y (po americku dokonce trilio n tin y , když p o m i
neme českou m ilia rd u ) ele ktronvoltů.
Čase closed, říká Perry Mason v ta ko 
vém případě, ale ještě by neměl vy
hráno, neboť tím to je venku ze hry jen
jeden podezřelý.
D ruhým je to tiž m ožný vliv e le k tro 
m agnetického pole na hru iontů v na
šem těle. Jak více nebo méně známo,
io n ty některých prvků, ja k o třeba
vápníku, sodíku, lithia, jsou d ů le žitý
mi posly buněčných a .m ezibuněčných procesů v organizm u a protože
io n t — coby atom s chybějícím nebo
přebývajícím elektronem — je nosite
lem ele ktrické h o náboje a musí účinkům ele ktrické h o i m agnetického po
le nějak podléhat. O statně celý pro
ces m ezibuněčného transportu tě ch
to iontů je poháněn právě rozdílem
e le ktrických potenciálů, buzených
buňkam i sam otným i. Proč by jej tedy
nem ohlo o vlivn it vnější pole? Inu
m ohlo, kdyby bylo srovnatelné nebo
silnější. N orm ální rozdíl potenciálů
(tedy napětí) napřič buněčnou stě
nou obvykle kolem setiny m ikronu
tlustou je řádu desetiny voltu, což lze
přeložit do term ínů intenzity e le ktric
kého pole řádu deset m ilió n ů voltů na
metr a p o d ivit se, jak dobré izolátory
vyrábí matka příroda. N aproti tom u
nepřesahují in tenzity elektrického
pole měřené v okolí rozvodných linek
řád tisíce voltů na metr. Ve volném
vzduchu nelze ostatně udržet větší in 
tenzitu než zhruba m ilión voltů na
metr, protože nad ní dojde k přeskoku
e le ktrickým výbojem . Přesto ještě ne
jsme z lesa venku, pokud nevyloučí
me také účinky m agnetického pole a
to není jen tak. M agnetické pole pře
ce zakřivuje dráhu pohyb u jícího se
náboje, a protože tohle je navíc stří
davé, může zm ršit jinak třeba přím o
čarý postup iontu do sm yčkované k li
katiny, připom ínající nejspíš “ přím ou
a neúchylnou lin ii S trany” ze znám é
ho vtipu. Některé experim enty na
m ožnost takových účinků ukazují.
Navíc a za třetí, jak ví každý, kdo
kdy strčil šroubovák do síťové zásuv
ky, lidské tělo je vodičem . Postaveno
uzemněné pod linkou vysokého na
pětí představuje tedy spolu se zem 
ským povrchem jeden polep kondenzátoru, ve kterém linka sama je d ru 
hým polepem a vzduch mezi nim i je
dielektrikem . Š plhouni a prim usové
mezi námi, kteří bývali pověřováni
přinášením liščího ohonu, leyden-

ských lahví a jin ý c h tajem ností z fy z i
kálního kabinetu, si ještě pamatují, že
přivedem e-li na polepy kondenzátoru
střídavé napětí, teče jím střídavý po
larizační proud (displacem ent current). V našem případě teče pěkně
našimi ko tn íky do a ze země něco ko 
lem 17 m ikroam pér na každý kilo vo lt
na m etr inte n zity e le ktrické h o pole.
M im oto střídavé m agnetické pole b u 
zené prudem tekoucí lin ko u (běžně
řádu tisíce am pérů) bude v našem vo
divém těle indukovat proudy stejně,
ja ko je in dukuje ve vinutí ele ktrických
strojů. O dpovídající proudové hu sto 
ty jsou d o h ro m a d y řádu pouhých
m ikroam pérů na čtvereční ce n tim e tr
tkáně, ale co vyvedou, jestliže tě lo jim
je vystaveno dny, měsíce, roky?
Právě po této lin ii se do vřavy zaple
tl náš ústav potom , co naše (m om en
tální chud obou indukované a ne zce
la uvážené) podání ve věci k o n stru k
ce je d n oh o z asi dvou tu ctů výzkum 
ných zařízení, potřebných pro zm íně
ný státní program NYSPLP (New
Y ork State Power Lines Project) bylo
dost neočekávané přijato. V ypotili a
dodali jsm e tedy zařízení, které
množstvím tru b ic a hadiček částečně
připo m ínalo dva hlavonožce cílící k
m ilostném u objetí (jeden je na obr. 1)
a také bylo prom ptně pokřtěno vtip á l
ky jm énem O ctopus. Jeho účelem
bylo zkoum at — za přesně řízené te p 
loty, vlhkosti a skladby ovzduší —
účin ky střídavých proudů, buzených
v tkáňových kultu rá ch (tedy experi
m enty “ in v itro ” ) elektrickým i a m ag
netickým i poli km ito čtu 60 hertzů a
různých intenzit, pom ěrů a fázových
posunů. S klid ili jsm e za něj sp o ra d ic
kou chválu, ještě větší chudobu než
předtím (neboť jen zoufalci a blázni
se v byznysu výzkum ných projektů
uvážou postavit něco úplně nového
za předem stanovenou pevnou cenu)
a také hrst poučení, díky tom u, že na
še úsilí nás dostalo na “ m ailing list"
program u, to jest listinu zúčastně
ných, kterým jsou napořád zasílány

OBR.1: OCTOPUS na Torontskě um ve rsi té . Vidět je tu
s p le tito s t jen v la s tn í to tá ln ě a n tie ag n etické iso la c n i
koeory, víechna e le ktro n ika a c ir k u la č n í syste* jsou jin d e «,
zčá sti i í ve sklepe, aby n e ru č ily zkušební" pole.

inform ace k program u a pozvánky na
vědecké schůze v jeho rámci.
Poučením prvním byla připom ínka
strohého příkazu te ch n ických věd:
“ Nesvedeš-li jev popsat jazykem rov
nic a čísel, znamená to, že nic nevíš."
Už pouhá specifikace polí působících
na osobu p ohybující se v blízkosti lin 
ky vysokého napětí trpí zastrašující
va ria b ilito u celého davu faktorů. M i
mo jiné, naše tě lo jakožto vodič p řiro 
zené deform uje pole předtím hom o
genní do změti gradientů a intenzit,
prom ěněných každým pohybem (ne
mluvě o vlivu třeba obuvi, vlhkosti,
terénu, atd.). Ilustrací je obr. 2, uka
zující deform ace e le ktrické h o pole
stacionární atrapou lidského těla,
zjednodušenou tém ěř ad absurdum :
stojícím vodivým válcem s kulovým
zakončením . Navíc pár zkoum avých
myslí u p o zo rn ilo hned na začátku, že
mám e-li elektrom agnetické škůdce
nad hlavami, pak je máme takřka pod
nosem a doslova i v posteli: Neboť
jestliže jsou in tenzity elektrických
polí potkávané v okolí vysokonapeťových linek generálně řadu stovek až
tisíců voltů na metr a m agnetických
polí řádu desetin gaussu, pak tém ěř
stejným i intenzitam i a často i vyššími
indukovaným i proudy nás zaplavuje
na to m to kontinentu třeba to lik o b lí
bená elektrická přikrývka díky tom u,
že ji máme zrovna na těle. Jen o málo
nižší jsou pole, sálaná do naší tváře
e le ktrickým holicím strojkem , nebo
třeba šlehačem do naší ruky. S kuteč
nosti to na pováženou.
Poučení druhé je nejlíp ilustrováno
znám ým starým vtipem z d o b y temna,
podávajícím tři definice: Vědy jako
hledání černé kočky v tunelu, nábo
ženství jako hledání černé kočky tam 
též, jenže ta tam není a m arxism u jako
hledání stejně nepřítom né kočky a za
hlučného pokřiku, že už ji máme.
Ukázalo se, že přes vynaložené m ilió 
ny (nakonec hodně nad těch uvede
ných pět, díky mnoha projektům bě
žícím ještě m im o program NYSPLP)
lze vědeckým snažením dospět k situ 
aci charakterizované všemi třem i de
finicem i najednou: Málem nekoneč
né množství možných variací účinků
u č in ilo tm u v tunelu sakram entsky
černou. Značné procento výsledků
ukazovalo, že černá kočka tam třeba
vůbec není. A v případech, kdy voláno
“ už ji máme!,, ukázaly zpravidla ná
sledné k o n tro ln í experim enty opak,
nebo chybu v metodě, či žertík zlopověstného Mr. M urphyho, jehož zákon
praví: If a n y th in g c a n g o w ro n g , itw ill!
(Jestliže se cokoliv může zvrtnout,
zvrtne se.) Z vrtlo se toho utěšeně, ne
boť spolehlivě vylo u čit vliv m ilionu
m ožných nahodilých faktorů v p ro b 
lému tak rozsochatém, je úkol tém ěř
nadlidský. Tak například experim en
ty s generacem i vepříků na Batelle In
stitu tu zjevily statisticky významný
výskyt vrozených m alform ací v třetí
generaci po expozici střídavým po-

OBR.2: Průběh e le k tric k e h o pole kolea lidské'' atrapy 10
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vodicea vysokého napětT, hustota a délka car značí in te n s itu
pole. Na hlavu naa podle toho působí Č ty řik rá t vyssi
in te n s ita nez třeba na žaludek. Mohlo by to ledacos
vysvětlovat?

lim . Jenže následné pokusy s krysami
a m orčaty vyšly neklamně negativně
a vyjevilo se až pak, že potm ěšilý M urphy zavlekl do druhé generace vepří
ků infekci, způsobující právě takové
malform ace, jaké nalezeny. Na expe
rim enty s naším zařízením vyslal M urphy půlnočního ducha, způsobující
ho zmatek alespoň jednou týdně zá
hadným výpadem k ritic k y důležité
teplotní k o n tro ly kolem první hodiny
ranní. Duch zmizel sám od sebe po
měsíci, aniž se ho přes úporné úsilí
všech zúčastněných podařilo nača
pat. Ještě m ockrát ztropil M urphy c o 
si ve tm ě tu n e lu ,c o d a lo už už zahléd
nout pozitivní výsledek, jen aby ko n 
trolním experim entem nebo prověřu
jící kom isí e xpeitů bylo vše sestřele
no v okam žiku, kdy účastníci chtěli
začít gratulovat.
Poučení třetí a poslední: Ouvej vý
zkum u, konaném u za rozčilené po
zornosti populárních medii, pokřiku
aktivistů a výsledné nervozity obe
censtva. Ještě hůře, začnou-li s e a ktivisté vyskytovat v řadách výzkum ní
ků, protože pak je k úkolu přistupová
no s předem stvořeným přesvědče
ním a m otivy zpravidla velice o d o ln ý
mi náporu faktů, třeba nesouhlas
ných. C ituji výrok vědce-aktivisty,
klim atologa Schneidera: “ Je třeba
uvážit i určité přetažení pravdy k
podchycení představivosti publika...
Musíme předkládat děsivá scenária,
dram atická konstatování, a nem luvit
o pochybách, které třeba máme. Kaž
dý z nás musí sám rozhodnout, jak
balancovat mezi efektivností a p o cti
vostí." Konec citátu. Media přirozeně
preferují “ dram atická konstatování”
(pokud možno délky zrovna tak na ti
tulek) a protože ti, co se napřed v ti
chosti laboratoře a v potu tváře pachti

za fakty jsou jen samé “ p o ku d ” a
“je stliže ” a "pravděpodobně” , nemá
jejich m um lání šanci proti halasu zje
vené pravdy aktivistů. Navíc se p.t. re
portéři zpravidla neobtěžují činností
zvanou “ fo llo w -u p ” , to je sledováním
co se stalo potom , co senzace zveřej
něna. Tak na příklad se publikum po
rozprsku zprávy o hrozném bujení
k u ltu r rakovinných buněk, způsobe
ném e le k tro m a g n e tic k ý m p o le m
(W inters-P hillips, 1983) už nedozvě
dělo, že brzy potom tým expertů p ro 
jektu NYSPLP rozcupoval výzkum 
nou metodu i závěry jednohlasně
(což je u expertů vzácnost) na kous
ky. Týž horor koluje v populárním tis 
ku dodnes a nešťastným důsledkem
toho všeho je, že vnímání daného
problém u publikem je většinou posu
nuto směrem k iracionalitě. P oslou
žím důkazem:
Fyzik Morgan a psycholog Slavic
provedli pokus, při kterém bylo sku
pině sto šestnácti univerzitních ab
solventů uloženo h odnotit u rčito st a
stupeň ohrožení života elektrom ag
netickým i poli a jin ým i faktory denní
ho života. Přiřadím e-li výsledky jejich
hodnocení k arbitrární stu p n ici 0 až
100 a stejné maximum (100 bodů) p ři
známe relativním u riziku záhuby vi
nou autom obilu v provozu jakožto
statisticky prokázané nejčastější p ří
čině sm rti úrazem (britská statistika
1980), pak čísla, jak dále ukázáno
(první je subjektivní hodnocení o h ro 
žení, druhé v závorce je relativní sta
tistická hodnota) zjeví náram nou diskrepanci mezi “vědom ím " a fakty: A u 
tom obil: 37 (100). Jaderný reaktor: 91
(0, to bylo před Č ernobylem , na Zá
padě to platí dodnes). D iagnostický
rentgen: 55 (0). Střelné zbraně: 78
(1.3). Letadla: 62 (3.1). Vedení vyso
kého napětí: 58 (?) a elektrická p ři
krývka pouhých 29 ,?). Výsledky co
do inform ované soudnosti i (údajné)
vzdělaných občanů málo potěšitelné.
Co tedy je výtěžkem celého dosa
vadního snažení? Zatím stovky refe
rencí, vědeckých prací k citování v
odborné literatuře tak i onak. Jenom
přesvědčivý a jednoznačný důkaz
škodlivých účinků e le ktrom agnetic
kých polí velmi nízkých frekvencí se
dosud získat nepodařilo. Sam ozřej
mě, že tím není podán důkaz opačný:
Nelze prohlásit, že tedy hledaný efekt
neexistuje. Dovolím si proslovit, byť
s rizikem vynadání z víc-3 stran, že
jestli bio lo g icky škodlivé jč in k y exi
stují, musí být velmi subtilní a unika
vé, anebo tápeme v úplně špatném
směru. Obecná nejistota se obráží i v
zákonodárství, kterým některé státy
hodlají omezit maxim ální intenzitu
elektrických polí pod linkam i vysoké
ho napětí (například Montana, 7 kV
m), nebo jejich blízkost k obydlím
(např. V irginia, min. 180m). Je nasna
dě podezření, že důvody tu mohou
být legalistické — dané am erickým
klim atem univerzální žalovatelnosti

Historie
Stanislav Reiniš

Adam a Eva boli
Slováci?
Pod tím to názvem uveřejnil Juraj
Fuchs v Lidových novinách z 5. září t.
r. článek o brožurce “ S lovenský ná
rod a jeho š tá tn o s ť’, vydané letos p o 
litologem — profesorem padovské
univerzity M.S. Ď uricou za pom oci ja 
kéhosi nom enklaturního kádra z na
kladatelství Alfa v Bratislavě.
Juraj Fuchs se podivuje tom u, co
tam Ďurica napsal. Ď urica to tiž p o p i
suje Slováky jako jeden z nejstarších
národů střední Evropy, v 6. století už
okupovali oblast mezi Č eskosloven
skou vysočinou, Tatram i a středním
Dunajem, jako první ze všech slovan
ských národů povstali v sedmém s to 
letí proti Avarům a založili Sámovu ří
ši, jejím ž centrem byla Bratislava (ne
bo, v nejhorším případě Nitra).
K podivení přitom je jen to, že se
Fuchs diví.
Ďurica si to tiž to, co je v jeho b ro 
žurce, nevymyslel sám. To, co se
dnes na Slovensku děje, d lo u ho a
pečlivě připravovaly sku p in y exp o 
nentů Slovenské re p u b liky z doby
druhé světové války, které na to měly
dost času a prostředků. B yly mezi n i
mi i skupiny “ h isto riků ", kteří, za prvé,
zdůvodňovali svou vlastní kolaboraci
s Hitlerem , a za druhé, snažili se d o 
dat slovenském u národu starobylosti
nad jiné národy, co jich ve světě je.
Profesor Ďurica byl jedním z nich.
Věnoval se spíše dějinám m oderním
a kupř. v článku "S lovensko za druhej
světověj vojny — Slovenská re p u b li
ka” , vydaném ve sborníku "Slovensko
v retrospektíve dejín” (Lausanne
1976) napsal, tváře se jinak naprosto
objektivně:
“ Takáto bola v stručných rysoch
m edzinárodno-politická situácia, do
ktorej zapadá vznik Slovenského štátu. Pre jej h istoricky korektné pochopenie musíme pam átaťna to, že H itler
v onom čase bol už sice světu známy
ako nemecký diktátor, kto rý pri uskutočňovaní svojej n á ro d n o -so cia listickej revolúcie neváhal použit’ i tvrdých
opatřeni a hrubého násilia vóči svojim p o litickým a ideologickým p ro tivkohokoliv pro cokoliv — spíše než
znalost faktů. Má se tedy řadový o b 
čan starat? Těžko radit. Pokud chce
být zvlášť obezřetný, ať tedy zatím ra
ději nepobývá natrvalo pod vedením
vysokého napětí, zvláště ne bosky. A
pro zahřátí v loži nechť zatím dává
přednost jiném u, nejlíp živoucím u
zdroji tepla před elektrickou přikrýv
kou.

□

nikom , no dostal sa k m oci legálnym
spósobom a ako říšsky kancelář bol
^šeobecne uznávaný za právoplatné
ho p ře d s ta v ite li Nemecka. Jeho nepopieratelné úspěchy na poli norm alizácie nem eckých hospodářských a
sociálnych pom erov vzbudzovali rešpekt u viacerých p o litic k ý c h po zo ro 
vatelův tak v Európe ako aj v zám oří.”
A ještě:
"... nem ecko-pol’ská vojna, do ktoré
bolo Slovensko zatiahnuté v zm ysle
ochrannej zm luvy s N em eckom , p ři
nesla Slovensku skrom nú, no m orál
ně významnú te rito riá ln u satisfakciu:
znovuzískanie území uchvátených
Pol’skom v rokoch 1918-20 a 1938. Ba
možno povedať, že iba ten to druhý
krst krvi priviedol H itlera k de finitívnemu ro zhodnutiu uznávať a zachovať Slovensko ako sam ostatný štát.”
A ještě pod čarou:
“ V rozhovore so slovenským vyslancom M. Č ernákom dňa 21. 10.
1939 H itler chválil postoj S lovákov v
poFskom tažení a doslovné vyhlásil:
'Ihre H altung hat den Slow akischen
Staat e n d g u ltig eta b liert.’ ”
Jaká pýcha!
Druhé téma slovenských e xilových
historiků, sta ro b ylý vznik a původ
Slováků, je ještě zajímavější. Tak
kupř. slovensko-am erický historik
Ján Rekem napsal v roce 1970 v “ Literárnom alm anachu Slováka v A m erike” , že Slováci jsou na Slovensku autochtonním obyvatelstvem (tj. sídlili
tam od dob vzniku lidstva, pokud to 
mu dobře rozum ím ), že p řija li písmo
dávno před C yrilem a M etodějem , a
přijali křesťanství v prvním století od
samých apoštolů Petra a Pavla.
Tuto m yšlenku rozvinul kupř. býva
lý profesor bratislavské univerzity Jozef G. C incík. Ve sborníku “ Slovák
C ulture thro u g h C enturies" (E ditor
Jozef M. K irschbaum , T o ro n to 1978)
otiskl článek “ Vztahy mezi římskou a
slovenskou civilizací". S vážnou tváří
tam popisuje, jak Slováci (tedy, jak on
je nazývá Proto-Slováci) razili zjed
nodušené římské m ince a s těm i pak
obchodovali podél Jantarové stezky
na sever, na jih a všude.
Již v prvním století se sku p iny Proto-Slováků dostávaly na Slovensko.
V druhém století okupovali oblast
Prešova, a kolem roku 179 dali jm éno
Debrecínu, Trnavě, B ystrici a jin ým
místům. P roto-Slováci také bojovali
proti Římanům, ale kronikáři je podle
Cincíka považovali za agresivní Germány a Sarmaty, takže se o nich vý
slovně nezm iňují. Vzhledem k h rd in 
né obraně Proto-Slováků se však cí
saři Marku A ureliovi nep o d a řilo p ři
p o jit Slovensko k římské říši.
Důkazem toho všeho je, že na vítěz
ném sloupu Marca A urelia v Římě
jsou mezi poraženým i barbary i o b li
čeje, podobající se tvářím sloven-

ských vesničanů v o ko lí Trenčína, a
to hlavně z Vrátné D o lin y a Kysúce.
“ Živíce se po staletí ve stejném p ro 
středí dietou, složenou ze škrobu, ze
leniny a masa, Slováci si přirozeně
v y tvo řili dědičné a n tro p o lo g ic k é a
b io e tn ické rysy,” p odotýká k tom u
C incík.
C incík ve své stati celkem zřetelně
o d lišu je S lovany od P roto-Slováků.
Tak kupř. říká, že římská míra quadranus (čtvrtina ze sta) se stala mezi
“ S lovany a S lováky” oblíbenou mírou
dodnes zvanou “ štvrťka” .
Tak S lováci přejali římské dědictví
a udrželi si od té d o b y dané stopy řím 
ské civilizace a ku ltu ry, končí Cincík.
Pak ovšem nastala doba, kdy Češi
začali Slovákům všechno krást. Ukradli jim i středisko Velkom oravské
říše. H ovoří o tom kupř. kanadský je 
suita M ichal Lacko “ P očiatky sloven
ských dejín a o b d o b ie V erkom oravskej říše” . S lovensko v retrospektíve
dějin, 1976.”
“ K M iku lčicia m sa viaže jedna zaujím avosť. Výskům dokázal, že v 9. storočí a ešte dlh o potom m ikulčické
hradisko ležalo na východnej straně

rieky Moravy, teda povedali bysme na
slovenskej straně. D okazuje to brána
vo vale z východnej strany a kameň
lám aný v neďalekých B ielych Karpatoch... Iba o niekol’ko storočí neskór
bol tok rieky M oravy zm ěněný um e
lou haťou, takže dnes tečie z vý ch o d 
nej strany M iku lčické h o hradiska.”
Důležité na to m to všem není, že se
l’udáčtí h istorikové p okusili přem ěnit
slovenské d ě jin y v jakýsi soubor p o 
hádek, ale to, že jim nikdo neodpově
děl. Ani tehdy, v sedm desátých le
tech, ani nyní. V zahraničí vládl mezi
S lováky strach. I lidé rozum ní, to le 
rantní a jin a k přijatelní se raději stáhli
do ústraní, než aby se postavili l’udákům na odpor.
D oufám , že tom u tak nebude na
svobodném Slovensku.

n

Verejnosť, 15. 9. 1990
(výň a tky z č lá n k u )

Odvrátená tvár
Vífazoslava Morica
Už ani nevlem e, kde sú lepši S lováci - v časopise
S love n ský n á r o d a le b o v in o m , p o d o b n o m , k to rý
začal vy c h á d z a ťp o d názvom N o v ý S lo v á k . T o to
p o re vo lu č n ě o b d o b ie je štědré na zrod "h u rá s lo -
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v á k o v '1; hej, u ro d ilo sa nám ich, ako hub p o d a ž - '
di. A č o len bude, ak po tý c h to s u c h ý c h m esiaco c h zaprši.,.
Je dn ým zo sta rších "h u rá s lo v á k o v ” je istý pán
V iťazoslav M o ric . S p o m e n u li si na neho b ývali
s p o lu p ra c o v n ic i z T e sly a. s. VRÚSE p.p. B ra tisiava. N apísali mu v rú c n y list a p řip o jili 45 p od pisov a celý m a te riá l u veře jn il S L O B Ó D N Ý PIATO K . P retože aj naše V E Ř E JN O S T je na to m isto m b řehu, převzali sme, so súhla so m redakcie,
ce lý m ateriál.
Pán M o ric , už ste z a bu d li, a k o s te s a v našom ú s
tave v ro k o c h 1983-87 trik rá t neúspešne p okú ša li o v stu p do KSČ. Sám sa dnes p o ku ste rozpam ataf, č i ste boli m o tivova n ý láskou k straně,
alebo v lastným k a rié rizm om . K e ď s te n e p o c h o 
d ili v KSČ. p řišla Vám vhod aj fu n k c ia předsedu
p o b o č k y ZCSSP, v rám ci kto re j ste n u tili svo jich
p o d ria d e n ý c h - aj nečlenov - zúčastňovat' sa neveťmi p o p u lá rn y c h s ch ó d zi te jto “ n e fo rm á ln e j"
o rganizácie.
Vaše ro zlú čko vé šlová pri o d c h o d e z nášho
praco viska si m n o h i d ob ré pam átajú: "A j tak raz
budem m in is tro m !" Dnes b y Vám m iniste rské
kře slo už asi n esta čilo . Dali ste sa na vyso kú hru
a ako Vás poznám e, m áte iste aj vysoké ciele.
A ešte jed e n Váš c itá t po o p u š tě n i nášho p o d n i
ku: "Je to ako š p ort. raz vyhřáté, raz p reh rá te ..."
V ko n te x te V ašich súčasn ých snaženi vyznieva
ako haza rd o van ie s o sud o m S lovenska. S yste
m a tic k é ro z b ija n ie čs. federácie, na k to ro m č o raz in te n zivn e jšie p racu je te , Vám otvára cestu
nahor. Čo ta k to sta ťs a p re zid e ntom S lovenské
ho štá tu a zaviesť e m ba rg o na české pivo? Z je d noco va n ie E u róp y je zrjm e z pohTadu Vašich rod u v e rn ý c h za oce á n ských p o ra d co v pod ru žn á
záležitost', kto rá sa bude rie š iťa ž po n a tia h n u ti
o s tn a té h o d růtu .
M im o c h o d o m — zre jm e ned o p atřen ím sme si
Vás nevšim li na p o litic k e j scéně tesne po 17. nove m bri, v čase, k e d 'm n o h i čestní l'udia riskova li
krk a n ik to nevedel, čo b ude zajtra.
Pán M o ric! My, p od p isan í p raco vn icí TE S LA a s.
VRÚSE p.p. S lováci a o b č a n ia č e skoslo ve nské 
ho štátu, si neželám e, abyste pri Vašich ve řej
ných preja vo ch vystu p o vali v m ene všetkých
S lovákov a ako a u to riz o v a n ý o c h ra n c a ich práv
a záujm ov. N em ám e důvěru v č is to tu a n ezišt
nost’ Vašich úm yslov, pretože Vás poznám e ako
člově ka s nízkou úrovň o u sp olo č e n s k é h o vys tu p o van ia a p o c h y b n ý c h m o rá ln y c h kvalit. Preto žiadam e, a by ste o d iš li z p o litic k é h o života.
Z ve rejnenie tý c h to s k u to č n o s ti považujem e za
svoju m orálnu povinnost'.
Pracovníci TESLA a.s. VRÚSE p.p. Bratislava,
28. 8. 1990.

Pravda, 17. 9. 1990
(zkráceno)

To sa ale čudujete, Však!
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Právě ta k to sa v y slo vil p o lito lo g Zdeněk M lyná ř
na p o ču d o va n ie je d n é h o d lh o ro č n é h o člena
KSC na s tře tn u tí Tavicových sil, kto ré v sobotu
z o rga n izova la D em o kra tická p la tfo rm a K om un is tic k e j s tra n y Č ie ch a M oravy. T e n to ro km i
skú sen ý člověk to tiž vóbec nevedel pochopit',
p rečo v ylú če n ý, o d m ie ta n ý a ro ky obviň o van ý
bývalý člen KSČ, akým Zdeněk M lyná ř nesporne je, n ilenže dokázal prísť na to to s tre tn u tie , ale
v ystu p o vat’ tak, že ho n eb o lo m ožné o b v in iťz nič o ho , čo sa mu ro ky přip isova lo . A to nebol sám.
P o čudovanie sa tý k a lo aj o s ta tn ý c h p říto m n ý c h ,
m edzi k to rý m i bol p rofe sor Ivan Sviták, a ktivista
1’a vej a lte rn a tiv y Egon B o n d y , p oslanec FZ za OF
p rofe sor F rantišek Šam alik a člen O b ro d y p ro 
fe so r V o jtě ch M encl.
“ S ú d ru ž k y a s ú d ru h o v ia ,” začal svoje v y stú p e nie p ro fe s o r I. Sviták. “ Ja som mal v živote váčšinu priatel'ov ko m u n is to v a sám nie som žiad n y
n ep ria te l' k o m u n is to v , rudí, je d n o tliv c o v , ale od
to h o času, č o som sa zbavil id e o lo g ic k e j p u b e r
ty, som bol n e p ria te l’om b y ro k ra tic k ý c h d ik ta tu r
1’avých, pravých, červených, hně d ých , zam atových... každých. N ašim nepriateťom je b y ro k ra 
tická d ik ta tu ra a zostane ním, p o kia l’ len bude
m ať nějaké kořene v te jto kra jin ě .” V te jto súvislosti pred n ieso l akýchsi “ d e s a to ro ” fo rm u jú c e j
sa 1’avice. Z d ó ra z n il v n ich pred o vše tkým p o tře 
bu stra te g ic k é h o p ro g ra m u , v kto ro m by sa “ p ři
znal o p o z ič n ý ch a ra kte r d e m o k ra tic k e j 1'avice
nie v o či vládě ako ce lku , ale voči tým p rog ra m om , kto ré sa nám p o n ú k a jú ". Inak nem ožno
d e m o k ra tic k ú 1'avicu v y b ud o va t’. To m á sam ozre jm e svoje v n ú to rn é i vonka jšie p od m ie nky,
k to ré třeba rešpektovať.
Peter Mišúr

Obchod

Občanská
iniciativa
k prosazování
reprivatizace
v Československu
Po osvobození od reakčního, des
po tickéh o a unaveného ko m u n istic
kého režimu v Československu větši
na našich lidí chce, abychom cestou
ob rod y všech oblastí společenského
života postupně opět dosáhli v Evro
pě i ve světě postavení, které naše
vlast tradičně v m inulosti měla. Jed
nou z oblastí, která je pro naplnění
to h o to cíle významná, je m im o rene
sance v oblasti mravní, výchovné,
vzdělávací, kulturní, vědecké atd., vý
konné hospodářství a hospodaření
založené na zájmu vlastníka o pros
peritu svého podniku, živnosti, o b 
ch o d u , ro ln ic k é h o h o sp o d á řství,
vlastního činžovního domu. H istorie
přesvědčivě prokázala, že tam, kde je
v tom to směru potlačena soukrom á
iniciativa, dochází k chřadnutí, úpad
ku a posléze ke kolapsu “ so c ia lis tic 
ké" ekonom iky, k poklesu v ýko n n o 
sti, k zaostávání a snižování životní
úrovně členů širokých pospolitostí.
Dosavadní poznatky s reform ním i
hnutím i ve východoevropských ze
mích, zejména v SSSR, svědčí o tom,
že jakékoliv pokusy o hybridní spoje
ní tzv. so cialistických a ka p ita lis tic 
kých prvků v ekonom ice společnosti
neuspěly a nemohou uspět pro nedo
konalost této teorie, ,ejí nefunkčnost
a povahu, respektive přirozenost lidí.
Vládní místa v Č eskoslovensku po
dle program ového prohlášení fede
rální vlády vzešlé ze svobodných vo
leb, které přednesl ve Federálním
shrom áždění pan p rem iérdr. M. Čalfa
počátkem července 1990, připravují
radikální zvrat ve způsobu hospoda
ření. Cestu k to m u to cíli vidí ve všeo
becné dem okratizaci společnosti a v
liberalizaci ekonom iky spojené se za
vedením tržního hospodářství. Pod
statná část hospodářských rozhod
nutí má být přesunuta re státu na
podniky, které za ně porn sou m ajet
kovou zodpovědnost.
Tím, podle představ vlády, bude uči
něn rozhodující krok k privatizaci, při
níž se předpokládá převedení značné
části státních podniků na akciové
společnosti. Počítá se s tím, že ještě
ve druhé polovině roku 1990 dojde k
vytvoření většího počtu takových ak
ciových společností.
Pro oblast zemědělství nabyl již
dnem 1. 5. 1990 účinnosti zákon č.
114190 Sb. ze dne 19. 4.1990, kterým

se mění a d o p lňu je zákon č. 123 | 75
Sb. o užívání půdy a jin é h o zem ěděl
ského majetku. Podle jeho pream bu
le: “ zrovnoprávnění všech forem
vlastnictví vyžaduje, aby vlastníci m o
hli v plném rozsahu užívat svoji země
dělskou půdu a jin ý zem ědělský ma
jetek a aby byly odstraněny veškeré
překážky, které brání ve výkonu to h o 
to je jich práva.”
Tento zákon sám je na dobu svého
vzniku a s ohledem na složení Fede
rálního shrom áždění, které ho schva
lovalo, velmi pokrokový a položil zá
klad k likvidaci tzv. "společenského
vlastnictví” na vesnici. Jeho význam
vynikne, uvědom ím e-li si, že je prv
ním dem okratickým pokusem o řeše
ní vlastnických vztahů na naší vesni
ci, kde půda od pradávna představo
vala sam ozřejm ý základ života. Lze ji
chápat nejen v hospodářském sm y
slu, ale i v širším významu ja ko vlast.
O bdobné základní právní úpravy
pro znárodněný a združstevněný ma
jetek pro oblast prům yslu, obchodu,
dopravy, služeb, vlastnictví činžov
ních dom ů atd. dosud chybí.
Podle názoru některých čs. eko n o 
mů, publikovaných v tisku, má se v
souladu s program ovým prohlášením
vlády privatizovat převážná část exi
stujícího státního sektoru, což by za
jis tilo dem onopolizaci čs. e konom iky
a od stra n ilo část jejích stin n ých strá
nek, které měla a dosud má. K řešení
přitom zůstává řada velmi vážných
otázek a nejistot, které je třeba o d 
stranit. Jako brzda působí zatím ne
jen předsudky z m inulosti ve vědomí
některých lidí, ale především nedoko
nalost resp. nesystémové působení
celého právního, finančního a a d m i
nistrativního systém u v ČSFR, otázky
oceňování pozemků, problem atika
daňová apod. Vcelku však n ikd o ne
zpochybňuje tezi, že státní podnik
nemůže obstát v soutěži s podnikem
soukrom ým a že privatizovat bude
třeba v masovém m ěřítku. Část eko
nomů přitom soudí, že by se mělo
provést tzv. odstátnění, tj. form ální
oddělení státního rozpočtu od roz
počtu státem vlastněných podniků,
přičemž by se zam ěstnancům prodá
valy, popř. i na splátky, akcie, resp.
investiční kupóny podniků, v nichž
pracují. Hlásají tedy PRIVATIZACI.
Druzí to považují jen za jin ý název pro
značné vyčichlá hesla o úplném
chozrasčotu a sam ofinancování s
tím, že by pak opět p a třilo všechno
všem, nikdo by nepociťoval osobní
zodpovědnost za nic, ani by nevyví
jel snahu o skutečné efektivní hospo
daření. Požadují tedy navrácení tová
ren, obchodů, dílen, zem ědělských
usedlostí, činžovních dom ů atd. pů
vodním vlastníkům nebo je jich zá
konným dědicům — REPRIVATIZACl.

Občanské in ic ia tiv y požadují, aby
se do nové ústavy federace i republik
zakotvilo soukrom é vlastnictví všech
výrobních prostředků, aby b yly v
to m to sméru zrušeny všechny d is k ri
m inační zákony a vládní nařízení, ze
jm éna z padesátých let, a aby byly
p řija ty zákony o navrácení zn á ro dně 
ného majetku původním vlastníkům ,
zákon o půdě a o soukrom ém h ospo
daření zem ědělců.
Jednou z tě c h to občanských in ic i
ativ u silujících o reprivatizaci — n ik o 
liv privatizaci — je Unie občanů Čes
ké republiky požadujícfch zákonnou
úpravu navráceni znárodněného a
združstevněného majetku od roku
1948, která požádala v souladu se zá
konem č. 8 3 190 Sb. ze dne 23.3.1990
ještě před svobodným i volbam i m i
nisterstvo vnitra České re p u b liky o
registraci. R egistrace byla provedena
dne 12. 6. 1990.
Podle schválených stanov se čle 
nem Unie může stát každý občan
České re p u b liky i osoba propuštěná
ze státního svazku ve sm yslu zákona
č. 8 8 1 1990 Sb., starší 18-ti let, který je
přesvědčeným stoupencem dem o
kra tických p rin cip ů řízení sp o le čno 
sti a souhlasí se stanovam i sdružení.
Sídlem Unie je Brno.
Cílem činnosti U nie je prosazovat
na základě článku 17 Všeobecné de
klarace lidských práv a článku 13. 1
principu závěrečného dokum entu ví
deňské následné schůzky KSBE o
z d o k o n a lo v á n í zákonů, sp rávních
předpisů a p o litik y mj. v oblasti hos
podářských práv, demokratickými
prostředky u státních orgánů zákon
nou úpravu navrácení m ajetku obča
nům České re p u b liky a osob propuš
těných ze státního svazku (krajanů
v celém světě) znárodněného a
združstevněného proti je jich vůli od
kom u n istické h o puče v únoru 1948
do vítězství čs. lidu nad to ta litn ě -p o licejní d ikta tu ro u vycházejic z pře
svědčeni o nutnosti obnovení Tradič
ních hodnot práva a spravedlnosti
proti období temna, kdy byla loupež
a zvůle povýšena na státní p o litiku
kom unistické strany. Unie bude s vy
užíváním práva petičního, práva shromažďovacího a p rostředky hrom ad
ného šíření inform ací usilovat o to,
aby znárodněný a združstevněný ma
jetek byl jejím členům , krajanům a
všem občanům re p u b liky navrácen s
přihlédnutím k zájm ům celé společ
nosti buď in natura nebo v peněžním
vyjádření včetně použití fo rm y zú ro 
čených obligací.
Jsme přesvědčeni, že naše dem o
kraticky zvolené zákonodárné sbory
nem ohou rozdávat ve form ě kuponu
ani prodávat ja ko akcie m ajetek ulo u 
pený za režimu zvůle konkrétním fy 
zickým či právnickým osobám , c írk 
vím a náboženským společnostem ,
p o litic k ý m s tra n á m , o b č a n s k ý m
sdružením, spolkům atd. bez ohledu
na národnost, rasu, h o dnotovou o ri-

entaci a světový názor. M im o to za
současných podm ínek hrozí nebez
pečí, že by z to h o to opatření p ro fito 
vala bývalá kom unistická šlechta či
je jí potom ci. Za ten to názor hodlám e
s přispěním stejně sm ýšlejících lidí
bojovat. Jsm e si plně vědom i, že tento
požadavek má pro československou
ekonom iku těžké dopady, ale nástin
je jich řešení je uveden v našich sta n o 
vách. M yslím e si, že při oboustranné
dobré vuli lze najít řešení odpovídající
alespoň relativně spravedlnosti, p ro 
tože zničené lidské osudy, život ve
strachu a teroru již nikdo nenahradí.
Jistě se najdou experti s národohos
podářským přehledem , kteří z d o ko 
nalí námi navrhované řešení (zú ro čitelné obligace) tak, aby bylo podlože
no te o re tickým i studiem i a dopadlo
p ra kticky úspěšně tak, jak to jen jde.
Po zabezpečeni přípravných prací
nezbytných pro řádnou a organizova
nou čin n o st (registrace, zápis hospo
dářského aparátu Unie do p o d n ik o 
vého rejstříku, otevření bankovních
účtů, zajištění tisku stanov a čle n 
ských přihlášek, obstarání prozatím 
ní kancelářské m ístnosti apod.) pří
pravný výbor Unie v současnosti za
hajuje nábor členů rozsáhlejší p ropa
gací.
P ředpokladem úspěchu hnutí je
podle názoru přípravného výboru
masová členská základna. Máme d ů 
vod se dom nívat, že jí dosáhneme, o
čemž svědčí první ohlasy. O sp o lu 
práci s námi již p ro je vily zájem o b 
dobné občanské iniciativy. Jsme
o chotni spolupracovat se všemi de
m okra ticky sm ýšlejícím i lidm i v Čes
koslovensku i v zahraničí. Na všechny
d opisy odpovím e a navrhovanou sp o 
lupráci navážeme. C htěli bychom se
jen vyhn out kontaktům s lidm i, kteří
před Únorem 1948 byli projektanty
kom un istické to ta litn í m oci, po něm
budovateli koncentračních táborů a
později jako cham eleoni převlékli ka
bát. Je to nutné proto, že z dopisů vět
šiny zájem ců o členství v Unii znovu
cítím e, jak trp ký osud připravil bez
božný kom unism us mnoha lidem v
Č eskoslovensku po likvidaci dem o
kracie v roce 1948. Většina lidí nám
v dopisech přím o nabízí aktivní sp o 
lupráci.
C hcem e vybudovat silné odborné
sekce organizační, právní, pro tisk a
inform ace, národohospodářskou, fi
nanční aj. N ezapom ínám e při tom na
naše krajany v zahraničí, kterým to ta 
litní moc rozbila rodiny, zbavila je ma
jetku a vypudila je z vlasti a kteří přes
to mají zájem o to, aby se z Č eskoslo
venska znovu stala důvěryhodná a
prosperující země.
Všem zájem cům — krajanům ze za
hraničí, kteří nám napíší, zašleme
v krátké dobé stanovy Unie i členské
přihlášky.
T uto inform aci podáváme několika
krajanským časopisům v různých
částech světa. Uvažujte proto laskavě
i o tom , zda byste na posílení počá-

Náchod sobě
chce znovu vzkřísit J A Z Z ve swingové oáze D annyho Sm iřlckého
a Zbabělců.
Leč

PORT ARTHUR

zdegeneroval (a není sám) na cosi jako hospodu Orwellových
proles.
Společnost Josefa Škvoreckóho, založená v lednu 1990, sama
nedokáže dát Portiku fasádu, zvelebit Interiér a založit
JA Z Z C L U B v tom hříšném a krásném městě Kostelci, ač má
podporu nové a dynam ické náchodské radnice.
N áchod by m ěl Jednou m ít pravidelný Jazzový festival, neboť
skrze Port A rthur a Jazz Je něčim víc než Jen Jedním okresním
městem Jednoho kraje. Vy za hranicem i jste si toho jistě všimli
nejlíp. A le Jinak než s pom oci zahraničních p řátel to nedokážeme.
Vaše příspěvky SJŠ s diky zveřejni ve svém bulletinu Danny
a učiním e víc — když to půjde. Zatím jsm e totiž na začátku.
Ten začátek nese jm éno:
Komerční banka, pobočka Náchod
Č.ú. 34833 97650 551
název účtu: Libor Volný
Janáčkova 801
Náchod, ČSFR

D IG IT Á LN Í TRANSFERY P AL/S EC A M — NTSC — PAL/SECAM
RODINNÉ V ID EO KRO NIKY — VIDEO PRO DUKCE 3/4" - 1/2"
FILMY — ČASOPISY — KNIHY — GRAM. DESKY/AUD IO KAZETY
VIDEO EL CAN ADA LTD
583 W ILLIA M STREET
LO N D O N , ONT., N6B 3E8
TEL. (519) 434-9939
teční pozice Unie nechtěli poskyt
nout menší finanční dar na její účet
u Č eskoslovenské obchodní banky
A.S., pobočka Brno, Šumavská 33,
CS-611 40 Brno:
konto č. 3483-33006 | 390 (pro US$)
nebo č. 3445-33006 | 390 (pro ostatní
ko n ve rtib iln í měny).
Můžete p řilo ž it i menší finanční
částku přím o do dopisu.
I
když do ustavující členské konfe
rence, která se bude podle stanov ko
nat po získání je dnoho tisíce členů,
budou naše možnosti kom unikace
om ezené, o d povím e in d iv id u á ln ě
všem nabídkám expertní spolupráce
z oblasti práva, tisku, ekonom iky, fi
nancí aj. Řekněte o nás svým přáte
lům a známým .
Adresa pro korespondenci:
Unie, sdruženi občanů ČR, P.O. Box
35, CS-615 00 Brno, ČSFR
Za přípravný výbor
PhDr Jiří Eger, zm ocněnec

□

N A B ÍZ Í ČESKÉ FILM Y
NA V ID E O K A ZE TÁ C H
VHS NEBO BETA
C EN A FILM U VČ. KAZETY
$ 27.95
156 McKenzie St.
Winnipeg, Manitoba
Canada R2W 5A2
Phone (204) 582-3336

_____ Fórum______

Na okraj diskusí
o hospodářských
reformách
Při diskusích o ekonom ické re fo r
mě a o opatřeních, která mají přivést
Č eskoslovensko tak říkajíc na správ
nou cestu, se tu a tam vzpomíná ener
g ických a úspěšných zásahů m inistra
Rašína po první světové válce. Ne
jsem asi sám z těch, co žijí v cizině,
kdo očekával od vlády podobná ener
gická opatřeni na hospodářském po
li, a to ještě před zahájením reforem.
Pokusím se proto teď velmi stručně
načrtnout ze vzdálenosti asi 1.000 km,
ja k s e ta k é d a lo č i mělo — podle mého
názoru — postupovat.
Když vyhořel obchod či továrna a
mělo se začít znovu, začínalo se vždy
cky inventurou. Proč tak nezačít i v
případě, kdy jde o celý stát, zvláště je 
li stát v situaci ještě horší než po po
žáru. Prvním opatřením tedy měla být
měnová reforma, přesněji řečeno, vý
měna peněz 1:1, při které by se zare
gistroval finanční a nem ovitý majetek
občanů, podniků a institucí, přičemž
později zjištěná nepřihlášená aktiva
by podléhala přísným finančním
sankcím. To by bylo spojeno s regist
rací členů KSČ před 17. listopadem
1989. Tím by vláda dostala do rukou
údaje o tom, jak se 40 let tzv. so cia lis
mu prom ítlo do m ajetkových poměrů
všech vrstev společnosti, čili jakou
má asi šanci plánovaná privatizace
(reálná, nikoliv zdarma), kdo a kolik
by si asi teoreticky mohl koupit. Sou
časně by mohla tato akce poskytnout
hodnověrnou inform aci, zda a o kolik
se obohacovali členové KSČ na úkor
ostatních, či zda se jejich majetková a
příjm ová situace významně neliší od
prům ěru ostatních občanů. Z abránilo
by se machinacím a utajování m ajet
ku KSČ, bylo by také možno zabránit
"po lským " poměrům, kde dobře in 
form ovaní a movití straničtí fu n k c io 
náři dostali do rukou ty nejlepší z
menších privatizovaných podniků. A
protože je v současné době, kdy se
hledají schopní lidé, naléhavě p o třeb
né nevyřazovat z hospodářského ž i
vota schopné byť i charakterové slab
ší jednotlivce, bylo by m ožno v přípa
dě zjištěných m ajetkových a p říjm o 
vých rozdílů uvalit na členy KSČ od
určité hladiny předlistopadových pří
jm ů tzv. nápravné opatření, známé ze
socialistického soudnictví, to jest
zvláštní daň, z jejíhož výnosu by se fi
nancovala aspoň částečně náprava
škod způsobených KSČ, v prvé řadě
pak pom oc obětem kom unistického
teroru. Ti, kteří se nedopustili krim i
nálních přestupků, ale pom oci straniské legitim ace získali hm otné i jiné

výhody, by m ohli norm álné fungovat
a splácet dluh, který mají vůči ostat
ním. Starší čtenář si jistě říká — to
přece odněkud známe! A má pravdu,
neboť jde v podstatě o variantu tzv.
m ilionářské daně, prosazované KSČ
na podzim 1947.
Kromě “ a ktiv" máme ovšem také
“ pasiva” , která nemůžeme při inven
tuře opom enout. D ruhým důležitým a
nevyhnutelným krokem měla proto
být a stále zůstává inventarizace zná
rodněného či ja kým ko li způsobem
vyvlastněného m ajetku a jin ý c h náro
ků a pohledávek vůči státu, která by
um ožnila si udělat řádový obraz o
rozsahu to h o to problém u. Tato in 
ventarizace by byla zatím jen inventa
rizací, ničím víc. Stát zřejmě nemá v
současné době prostředky k o dškod
něni, ale musí se p řih lá sit k zo d p o 
vědnosti za řešení to h o to problém u a
po definitivním vybudování dem okra
tických s tru ktu r se musí postupně s
celou věcí vyrovnat, tedy za předpo
kladu, že se chcem e vrátit do Evropy,
jak se teď říká, jako slušní lidé. Z to 
hoto hlediska by se pak ovšem plány
pana m inistra Klause na odstátňování
pom ocí bezplatného rozdělování ku
ponů či akcií je vily jako překupnictví,
protože rozdávat zadarm o čs. obča
nům nebo prodávat do cizin y za valu
ty majetek, který byl nakradený, se dá
z právního hlediska těžko jin a k kvali
fikovat. Snad vlivem již delšího po b y
tu v dem okratické zemi bylo pro mne
velkým zklamáním číst jeho prohláše
ni (LN, 10.3.90, str.3 "Psaní od m in i
stra"), že ... Tato myšlenka sama o s o 
bě ještě neznamená privatizaci. A už
vůbec ji nelze ztotožňovat s předáním
národního m ajetku bývalým m ajite
lům, to nebude n ikdy proveditelné,
ani žádoucí...” tím spíše, že to bylo
ještě v době, kdy byl vlastně jen ne
zvoleným “ do b ro vo ln íke m ” . Chápu,
že mu jde v prvé řadě o to, aby se stát
zbavil přím ého řízení podniků a aby
nějakým způsobem přim ěl občany,
aby se více zajímali o chod podniku,
kde pracují. Ale tady nejde jen o otáz
ky ekonom ické, ale také o otázky
právní a také morální, i když se na ty
poslední nikde tak m oc nehledí, Řešit
vše jen čistě ekonom icky bez návaz
nosti na ostatní aspekty celé věci p ro 
stě nejde. Řešení bude postupné a
obtížné, potáhne se dlouho, bude p l
né kom prom isů, ale brát je na příliš
lehkou váhu jako dosud by se nem u
selo vyplatit ani dom a ani v zahraničí.
Inventarizace nároků poškozených
občanů, podniků a in stitucí je nezbyt
nou podm ínkou, prvním krokem , aby
se vůbec m ohlo s něčím opravdu za
čít; jenomže, d o jde-li k ní, pak se za
norm álních okolností začne zacházet
s m ajetkovým i aspekty opatrněji, o
tom jsem přesvědčen anebo spíš v to
doufám.
J. Teplý, Holandsko

□

Fejeton
Zlata Hajská

Místo činu
"B ohajeho, já to h o našeho chalana
snáď p řiza b iju ,” zaklel při družstevní
desetim inutovce plukovník Počúvaj
správně nam íchanou českoslovenštinou, tenkrát v sedm desátém ještě za
ručeně bez in te rp u n kčn íh o znam ín
ka, kterém u o p tim isté říkají spojov
ník, pesim isté rozdělovník. Soudruh
náčelník se právě nacházel v tom sta
diu jazykového bábelu, kdy už sice
rodnou kysučtinu pom alu zapomínal,
ale zvednout stavidla českého řečiště
(o d vo ď od slova řeč, n ik o liv řeka) se
neodvážil, "le b o nám tu v Prahe robil
S lováka” . Družstevní de se tim inu tovka byla kancelářskoštábní obm ěnou
útvarového Pohov, volno, zpívat a uplatňovala se v duchu sm ěrnice Záb2-1, odstavec Družba-družba, služba
služba.
"D operom a,” pokračoval v lam entaci adresované na hlavu svého deví
tiletého potom ka, “ ten náš p io n ýr sa
rozhodol, že vraj nebude po základní
škole c h o d it do učilišča ani na prů 
myslovku, lebo sa prý chce vy u čit’ na
zloděja. T oto si, chalan jeden, dovolí
říct mně, kto rý som odjakživa m arxleninského původu a už v padesátých
rokoch jsem věděl kulakom a reakcionářom povedať, zač je sociálizm u
loket. Takže m ladý dostane zauchá a
bude k lid .”
Ó, jaká zpozdilost. T akhle v zárod
ku udusit m ladistvou iniciativu. Vždyť
to to bystré dítko, nadané předvída
vým rozumem, se dnes m ohlo dop ra 
covat kariéry velitele bytařského ko
manda a v této fu n k c i vydělávat po h o 
dlně dvě stě tisíc měkké měny měsíč
ně, sum ičky tvrdých valut nasuše
ných v kredenci nepočítaje. Bez da
ně z příjm u, z obratu, s nepatrným ri
zikem. V současné době u nás stěží
najdem e podnik, který by vykazoval
vyšší výnosy než živnost zlodějská,
přesněji lupičská. M oderní berkové,
lapkové a raubíři nemusejí za sychra
vého počasí číhat v lesních h o u šti
nách na dostavník obtížený bohatý
mi kupci, aby si pak ve vlhké jeskyni
při děleni kořisti uhnali podagru, dnu
nebo pakostnici. Stačí jen sednout za
volant, předjet velkopansky před vy
typovaný pražský dům, a pak už jen jít
s přehledem na věc. Ve dvou, případ
ně ve třech, se televizory, vid e orekor
déry a starožitnosti lépe táhnou, z to 
ho důvodu není nad dobře sehraný
tým. Pouze in d ivid u a listi a specialis
té na peníze a šperky ze žlutého kovu
pracují sólo. Český národ má dnes to 
tiž boty z toulavé teletiny, trajdá neú
navně po tu - i tam zem sku, takže o
prázdninách mají žně nejen rolníci,
ale zejména bytoví experti, jim ž vlast
ně po celý rok kvete prim a sezóna. A

Č echy? Z lo dějský ráj to na pohled.
Polistopadová policie, dříve Veřej
ná bezpečnost, která dělala čest své
mu jm énu tím, že ponechávala veřej
nost bez péče, si ze stoupající p ro 
Jan Křesadlo
d u ktivity práce lo u p ežn ických brigád
nedělá vrásky. Proč taky? Stejně má
na krim in á ln íky m onopol a ja ko ta ko 
vá se ani dnes nem usí obávat k o n ku 
rence. Počíná si te d y tak, aby se vlk
nažral a koza zůstala celá. Jenže vlk
je přežraný jako jeho kolega z Č erve
ní K a rku lky a kozy už je půl. Zrezivělé
soukolí p o lice jn íh o sboru skřípe m i
mo jin é také z té příčiny, že je povýtce
Tak tedy slavili pohřeb Hektora,
organizací m užskou (nezam ěňovat s
dobrého jezdce.
“ m užnou” ).
(Poslední verš lliady)
Takže — co s tím budem e dělat, mé
dám y? Je nabíledni, že d o ku d ty to zá
Zazvonil telefon, a když jsem p řilo 
ležitosti nevezm ou do rukou ženy,
žil slu ch á tko k uchu, ozývalo se v něm
budem e se starat, sp o řit, schraňovat
jakési zvláštní, rozlehle kosm ické
m ajeteček do chvíle, než nám páni
hvízdání, vyvolávající dojem osam ě
loupežníci vyrabují a zdem olují pří
losti, vesm írného prázdna mrazu a
bytek, abychom si pak m ohli jít postě
tem noty, z níž nezúčastněně vyhlížejí
žovat vrátném u na nákladovém ná
oči hvězd přes propasti světelných
draží. Č ili nezbývá než sáhnout k své
roků. Vzápětí na to se ozval hlas, je 
pom oci a vybudovat jakousi tru c p o lihož pohlaví jsem zpočátku nemohl
cii, privátní ochranku, která by nebyla
dobře rozeznat, nicm éně záhy vysvit
zcela závislá na Bezpečnosti, této
lo, že jde o hlas mužský. Počáteční
společnosti s ručením omezeným.
nejasnost byla způsobena tím, že šlo
Není to tak složité. Podnikavým žen
o hlas jednak nezemský, jednak kněž
ským kruhům a kroužkům by stačila
ský. Jak to tiž osvětlily úvodní fáze
hlídačská koncese, která by um ožňo
konverzace, přicházel telefonát až ze
vala poskytovat za u rčitý obnos
vzdálené planety G eom im a* (odtud
ochranu těm klientům , co by si rádi
onen kosm ický hvizd v pozadí) a tele
p ře d p la tili klid n ý spánek jak na dovo
fonujícím nebyl nikdo jiný, než páter
lené, tak na pracovišti. Členství v této
Panožka-Pedipalpus, původem z gedom obraně d o p o ru č u ji především
omimské Bohém ief člen řádu bratří sv.
těm neposedným e nergickým penzmíněné nepozemské vlasti velmi důzistkám, rentiérkám a soukrom nicím ,
zmíněné nepozemské vlasti velmi dů
které mají k d ispozici telefon, a pro
ležitou, byť ambivalentní, anť nedím
něž by nebyl problém o z b ro jit se ma
kontroversní, úlohu. Páter Panožka
lou o byčejnou vysílačkou, s jejíž po
se mne tázal, zda bych se chtěl zú
mocí by přivolaly polism eny na místo
častnit pohřbu básníka Kalouska,*
ohrožení. O chranářky by se ve službě
který právě na Geomimě zesnul.
střídaly a každá by dostala do péče
Odtušil jsem, že jde zřejmě o omyl,
nejvýš tři sousedící domy.
že pokud vím, Kalousek zemřel již ně
Vedle této služby obyvatelstvu by
kdy v roce 1988, ne-li dříve, byv zákeř
m élo d o jít k znovunastolení počest
ně zezadu zabit při výkonu svého bás
ného stavu dom ovnického. Nemá nic
nického povolání, a to sekerou v ru
společného s dnešním i pseudodokou podomka z nevěstince, který po
movníky, kteří zájem o dom ovničení
tom též zahladil stopy svého činu tím,
předstírají pouze do to h o okam žiku,
že nechal mrtvého básníka ožrat od
kdy získají služební byt. Pak se na
prasat*
všechno vykašlou. Ti jen zabírají mís
Trvalo chvíli, než se elektrom agne
to opravdovým zájem kyním , pro něž
tické im pulsy přenesly na vzdálenou
je do m ovnický úřad posláním. T ako
Geom im u a zpět, ale když se páter Pa
vé paní správcové ze Žižkaperku n i
nožka opět ozval, ujistil mne, že moje
kdy neunikl ani nájemník z třetího
patra, když se tiše plížil utěšit vdovu
z mezzaninu, tím méně pak neznámý
vetřelec, který by se pošetile vydával
sdílet činžákové společenství s hou
za instalatéra nebo odečitatele plynu.
fem všetečných sousedek, jež "ná h o 
Musíme doufat, že se zaniklým i pav
d o u ” zametají práh pokaždé, když od 
lačemi staré dobré Žižkovské re p u b li
cházím z bytu, prahnu po oku p řilepe
ky a Košíř nezanikly všechny legen
ném na kukátko protějších dveří, kdy
dární správcové, ti dom ovní skřítko 
koliv u mne zadrnči zvonek. Úpěnlivě
vé, jim ž neproklouzla ani namydlená
čekám, až mne někdo zastaví na
myš.
chodbě cizího dom u a zeptá se, koho
Dnes je v českém světě móda vysta
hledám. Doposud marně. A proto vo
vovat na odiv to tá ln í nezájem o své
lám do zbraně všechny ženy, které
o kolí a dělat c tn o s t z lhostejnosti a
vezm ou o b ča n sko u o c h ra n u do
netečnosti k čem ukoliv, co se netýká
svých rukou dřív, než nám policajti
výhradně mé osoby. Ale my víme, že
můžou bejt ukradený.
se nás to týká. P roto už dávno toužím

Literatura

Zpráva o skutečné
události,
seběhnuvší se na
planetě Geomima

znalost situace s Kalouskem je velmi
nepřesná a pouze symbolická. "Bývá
tom u tak, m ilý příteli,” pravil kněz, “že
na základě nám nepochopitelných
m ystických afinit odrážejí se stejné
události, fakta či ideje v různých m y
slích, často fysicky od sebe velmi
vzdálených, a které o sobě vzájemné
zhusta ani nevědí. Tento reciproký
odraz může být zcela nebo víceméně
přesný, jako např. Isaac Newton a
G ottfried W ilhelm Leibniz vymysleli
nezávisle na sobě ve stejné době in fi
nitesimální počet, byť i s použitím
rozličných symbolů, nebo podobně
Benjamin Franklin a Prokop Diviš vy
nalezli hromosvod — anebo je tento
odraz nejasný, distortovaný, či různě
zmodifikovaný. Tak třeba pozemský
brněnský básník Jan Skácel, dnes již
bohužel též zesnulý, přeložil bezděky
a nevědomky báseň o hvězdách, růžích a zvonech v porobené vlasti,
vzniklou anonymně na této naši pla
netě Geomimě v urogalském jazyce
(viz Fuga triům , str. 328), a zařadil
tento překlad do své sbírky “ Oříšky
pro černého papouška", aniž by co
koli v této souvislosti ba i jen tušil.
Podobné také vy, příteli, jste vylíčil
osud básníka Kalouska způsobem
alegorickým , sym bolickým a esoterním, nemaje o tom rovněž nejmenšího tušení, ale domníval jste se, že jde
o skutečné, hmatatelné, nejinotajné
události, které jste si navíc ještě pou
ze vymyslel. Avšak chyba lávky! š lo
právě zase o takové nejasné mentální
odrážení faktů, která se v mysli zna
lých Geomimanů naopak odrážejí
přesně a věcné: Kalousek, který u nás
na Geomimě nesporně existoval, a to
až do minulého týdne jako živá by
tost, nyní pak dosud jako mrtvola,
nebyl surovým podomkem zabit a
sm rdutým vepřovým dobytkem ožrán
fysicky, nýbrž spíše jaksi duševně či
duchovně, kdežto jeho hmotná, těles
ná schránka tuto popravu přežila ješ
tě o nějakých dvaačtyřicet let, a její
biologické funkce se zastavily právě
až m inulého týdne. Protože však šlo o
tělo fungující, byť bezduché," pravil
dále geom im álni panáček, “ bylo nut
no je po celou tuto dobu, až do jeho
zastavení, schraňovat ve zvláštní in
stituci, zavedené pro takové případy."
“Jsem nicméně toho názoru,” pokra
čoval kněz, “že jako zdánlivý tvůrce
alegorické postavy básníka Kalouska
v zeměkoulné literatuře byste se měl
obřadu odstraněni tělesné schrány
skutečného či reálného geomimálního Kalouska zúčastnit, by trvám, že
jest to i jakousi vaší zřejmou povinno
stí.” Tato žádost mne naplnila zvláštní
úzkostí, neboť čím jsem starší, tím
větší nechuť mám k cestováni na ne
známá místa mezi neznámé lidi, či vů
bec bytosti, a to i na Zeměkouli, kdež
to zde se mělo jednat o výlet na vzdá

lenou Geomimu! Namítl jsem tudíž
páteru Panožkovi, že postava a skon
básníka Kalouska v mé knize má vý
znam pouze generický, obecný a archetypický, neboť sprostí pacholci a
prasata nevraží na básníky a ubližují
jim už od nepaměti, takže obecná či
alegorická koincidence osudu fik tiv 
ního, knižního Kalouska s Kalouskem
skutečným není sice náhodná, ale n i
koliv pro onoho Kalouska specifická,
i když se snad v jeho životě zmíněný
prin cip odrazil výrazněji a pregnantněji, nežli u básníků jin ých . Při tom
pouhá shoda jm en nemůže vyšší s tu 
peň a fin ity sama ustavit; jako např.
jsem znával dva zcela rozdílné Jaro
m íry Janoušky, kteří ani nebyli pří
buzní, atd. atd. Již od začátku jsem
však věděl, že moje obhajoba je cha
bá. Páter Panožka byl přece bratrem
řádu svátého C hiroptera, a o těch je
známo, že vždycky prosadí, co si za
manou. Tak tom u bylo i v to m to pří
padě a pomocí pozemšťanům dosud
neznámé futuristické technologie,
ocitl jsem se chtě nechtě a coby dup
před krematoriem na planetě Geomima, kde se měl konat obřad zpopel
nění tělesných zbytků původního,
skutečného básníka Kalouska.
Rozhlédnuv se kolem, ověřil jsem si
podle nápisů a celkového rázu kraji
ny, že se vskutku nenacházíme vg e o m imské Bohém ii, jak jsem byl původ
ně m ylně předpokládal, že tam přista
neme, nýbrž, jak mi vysvětlil kněz po
cestě, zřetelně v Malé T ra n sg a lii* Z ji
stil jsem cestou též, že Panožka není
obyčejným geom im ským knězem,
ale duchovním vůdcem bohém ijské
ko lon ie v transgalijské zemi. Vliv bra
tří svátého C hiroptera na Bohémany
na oné planetě to tiž dodnes p o kra ču 
je, a to zejména mezi bohém ijským i
em igranty, roztroušeným i po širé Geom im ě, bez rozdílu .yznání a p o litic 
kého přesvědčení, což je dáno tím
prostým faktem , že bratří sv. C h iro p 
tera jsou nesrovnatelně lepší o rg a n i
zátoři, než představitelé jin ých e x ilo 
vých organizací. Tak se stalo, že bra
tří organizují a m anipulují i individua
a spolky tradičně silně an tikle riká lních a a ntich irop te ro id n ích tendencí,
které s nim i naopak dobrovolně a ra
dostné spolupracují. Jiným takovým
kosm icky bizarním, ty p ic k y geom imálním rysem byl i skutečný osud
básníka Kalouska, o němž jsem se
dověděl od pátera Panožky během
přepravy do geom im ského krem ato
ria, z vyprávěni, kterým jsme si krátili
let pustým interplanetám ím p ro sto 
rem.
N echci zd ržo va t p o d ro b n o s tm i,
které jsou pro podstatu věci irelevant
ní a nadto by m ohly vzbudit dojem, že
básníkem Kalouskem je zde míněn
vlastně někdo úplně jiný. Postačiž te 
dy stručné sdělení, že mladý Filomél
Kalousek byl nesporným básníkem v
původním , tradičním , moderním estetičnem nem odifikovaném , smyslu

slova, a že by se byl i nadále slibně
rozvijel, kdyby nedošlo k okupaci Bohémie B óródzostánem . T oto o dhale
ní pátera Panožky mne zm átlo a zara
zilo, neboť ve zmíněné knize!* B óródzóstán okupuje pouze U rogalii, kdež
to Bohémie je tam líčena jako no rm á l
ní, víceméně dem okratická, b yť su b 
tro p ická země. Kněz mi však vysvětlil,
že jsem zde, opět nevědom ky a bez
děky, rozdělil skutečnou Bohém ii na
dvě: to tiž na fiktivn í subtro p icko u B o
hémii v m ysli U rogalce Huberta Elaphida a na U rogalii, která je ale vlast
ně též Bohém ii, jak svědčí např. již
název jejího hlavního města Lim ula
C om buchta, odrážející, v románském
kontextu, obě možné etym ologie
jm éna Praha, jakož i jiné náznaky, j i 
miž se zde nelze zdržovat. Kněz p o 
dotkl, že rozdělení jedné en tity na dvě
není v literatuře nic nového, a že i sám
Josef Š kvorecký ve svém románě Pří
běh inženýra lidských duší se tam au
to b io g ra fic k y vyskytuje dvakrát, totiž
jednou jako tradiční Danny, stále d o 
sud svobodný, a jako nepojm enova
ný subm isivní manžel nakladatelky
Betty Sandtnerové. Znalost naší, p o 
zemské literatury G eom im cem mne
opět udivila, potěšila a tém ěř dojala.
M ladý Kalousek zpočátku radostně
uvítal bóródzóstánské m olodce, ba
přestoupil i sám na víru Prorokovu,**
ale postupem času se mu začaly zají
dat geom im álně-azijské způsoby Bóródzóstánců, a to dříve a vydatněji,
nežli ostatním pobóródzóstánšteným
literátům . Proto, když byl, jako mladý
prorokový básník, vyslán na studijní
cestu do Malé Transgalie, namísto
původně určeného nevěřícího ďaura
Prokopa Nedomy, z cizin y se již ne
vrátil, ale naopak v ní zůstal. Poměry
doma, před nim iž uprchl, a psychická
zátěž spojená se sociálně-psychologickou aklim atisací v cizí kultuře však
příliš o b tížily křehký nervový systém
citlivého básníka, takže upadl do
ch ro n ické psychosy. "A zde,” pravil
páter Panožka, “ můžeme vidět, pod o 
bně jako v onom bezděčném překla
du Skácelově, bezděčnou alegoričnost vašeho pojetí osudu fiktivního
Kalouska. Podle vašeho románu byl
Kalousek zabit podom kem z nevěs
tince Masarikem, a to ranou sekery
do hlavy. A le g o ricky to znamená, že
skutečný Filomél Kalousek byl d u 
ševně či duchovně zabit bohém ijským státem, jehož bóródzóstánské
moresy básníkova duše nesnesla. Po
zorujm e však, že v románě není vra
hem Masaryk, nýbrž jakýsi nepravý,
degenerovaný jeho substitut, totiž
Masarik, který se nejen píše s nemužným m ěkkým i, ale navíc má ještě ne
čestné povolání podom ka a vyhazo
vače v nevěstinci. Tato alegorická
transform ace znamená, že jde sice
stále o bohém ijský stát nepravý, ná
hražkový, fórový, nelegitim ní a zasiatisovaný, to tiž Bóródzostánem ovlá
daný, a navíc jaksi obecně zbordelo-

vatělý. T ento falešný stát však nave
nek předstírá legitim nost, jak je zřej
mé z toho, že slova Masaryk a Masarik
znějí ve výslovnosti stejně.”
N aslouchal jsem v němém údivu,
neboť mi n ikdy nenapadlo, jakou slo 
žitou a hlu b oko u alegorii jsem to
vlastně napsal, což mi musel o dhalit
až kněz, cvičený v interpretaci Písem.
“ A však,'' p o k ra č o v a l d u ch o vn í,
“ poté, co se Kalousek v cizině dušev
ně zh ro u til a musel být internován v
ústavě, vrhli se na něho, jaksi po sm rt
ně, bohém ijští literáti, což je zajisté ve
vašem alegorickém pojetí znázorně
no oním ožráním od prasat. Pouštěl
se do něho kde kdo. Dnes mnozí z
nich tvrdí, že s ním vždycky souhlasi
li, že však navenek museli, protože by
jin a k nem ohli je zd it na Dobroříž. Kdo
by měl žaludek to vše citovat a kdo by
si to vůbec pam atoval? Lze tvrdit, že
kdo měl tehdy v písem nictví o ficiální
jm éno a místo, ať ja kko liv chatrné,
p řip o jil se k ožirání m rtvé duše za
vražděného básníka. Nám však ne
sluší soudit, neboť soud a pomsta ná
leží to lik o B ohu.”
Páter Panožka se pokřižoval, od 
mlčel, a chvíli jsm e jen němě svištěli
kosm ickým prázdnem.
“ Nicm éně po čase,” navázal po
chvíli, “ začalo učení P rorokovo jaksi
ztrácet na původní virulenci a b ó ró d 
zóstánské im périum se v několika fá
zích a peripetiích poněkud, b yť nepa
trně, zcivilisovalo a zhumanisovalo.
Vyznavači Proroka tak měli možnost
od víry dokonce i odpadnout, aniž by
to pro ně nutněznam enalo umučení k
sm rti či vůbec nějakou form u napros
tého zničení, nýbrž jim bylo dovoleno
vykonávat sice nevýnosná a neprestižní, avšak poctivá povolání, jako je
čištění oken či záchodů, ba i prodává
ní zmrzliny. Tím se někteří z nich mo
hli stát národním i m učenníky a získat
tak obrovské renomé často i po celé
Geomimě. Nad mnohým i bylo za
m houřeno oko, když zdrhali za hrani
ce, jiným bylo povoleno se oficiálně
vystěhovat, někteří k tom u byli i pří
mo vybízeni, ba dokonce nuceni. V
této poněkud zlidštělé době byla ne
očekávaně objevena troska básníka
Kalouska v jednom ústavě v Malé
T ransgalii, a zvolna se kolem něho
vytvořil i náznak jakéhosi kultu, nej
prve za hranicem i, později, opatrně, i
v samotné Bohémii. Sám básník už z
toho sice moc neměl, neboť z něho
zbyla jen jakási slupka, jako v létě na
rákosech rybníků vídáme chitinové
kožky vážčích nymf, jež opustilo křídlaté imago, zato se ale stal zajíma
vým obchodním artiklem některých
snaživců. Byli mezi nim i i někteří z
těch, kteří se předtím účastnili básní
kova ožírání, takže sociální prospěš
nost Kalouskova daleko přetrvala jak
jeho předčasnou duchovní smrt, tak
změnu m entálního klim atu v lite rá r
ních kruzích. Jeho básnická duše si
ce už dávno opustila tělo, nyní zpi-

tvorněné stářím a choro b o u , ale veršovecký m echanism us mu zůstal a
mlel naprázdno dál, vytvářeje verbál
ní drůzy, které m ěly stále ještě ja k o u 
si enigm atickou , m elancholickou a
bizarní krásu, takže část jic h mohla
být vybrána, vydána a kladně kritic k y
zhodnocena. Tím vznikl mezi laiky
dojem , že básníkovi vlastně ani nic
není, a mnozí, kteří se za ním vypravi
li na pouť, byli pak zklam áni, když z ji
s tili, že už skoro vůbec nem luví a
když, te d y často n iko li k věci.
Tak se ku lt duchovné zesnulého
básníka utěšeně rozvíjel a je se nadíti,
že se rozvine ještě m nohem víc, neboť
jak praví básník Ladislav Klíma, i lej
no jednou přestane ko u řit, a Bůh to 
mu chtěl, aby bóródzóstánské im pé
rium , p roti všemu očekávání, náhle
osvo b o d ilo své západní kolonie, mezi
nim i tedy i Bohém ii. Nyní však básník
Kalousek zemřel již i tělesně a naším
úkolem m ůže tedy být pouze d ů s to j
ně vyko nat jeho obsekvie, kdežto ko 
m erční aspekt kultu ponechám e j i 
ným .”
T ím to způsobem poučen jsem tedy
stanul před svrchu zm íněným krem a
torie m v Malé Transgalii na planetě
Geom im a, a znovu si s překvapením
v d uch u opakoval bizarní p o d ro b n o s
ti Kalouskova osudu na této nepo
ch o piteln é vzdálené planetě.
Na rozdíl od fiktivn íh o pohřbu, vylí
čeného ve Fuze triům , byla kremace
s k u te č n é h o K a lo u ska z á le ž ito s tí
m nohem méně slavnostní, a účastni
lo se jí všeho všudy asi dvacet či snad
pětadvacet lidí. Co však chybělo náv
štěvníkům na kvantitě, vyvažovali
kvalitou. Byl zde například m ohutný
muž tru ch livé h o vzezření, který mi
podal m ěkkou, ja ko b y kněžskou ruku
a představil se jako Éter. V yslovil to
tak skrom ně, že bylo zřejmé, že mám
vědět, co to to jm éno znamená, takže
jsem si rychle vyžádal šeptem vysvět
lení od pátera Panožky. Byl to sám
bohém ijský supernuncius pro Malou
T ransgalii, což zřetelně vyjadřovalo
p ru d ký sociální vzestup m rtvého bás
níka. Byl obklopen malou suitou, jak
se sluší na osobu jeho významu.
V líčení pohřbu fiktivn íh o Kalouska
se praví (Fuga str. 162), že "za rakví
kráčel prim á to r a ostatní m ajitelé pra
sat, jak jsm e již situaci v y líč ili.” Sku
tečnost, která je vždy mnohem nečekanější a zvláštnější než fikce, však
zkorigovala i ten to postřeh. Předně za
rakví nikdo nekráčel, protože nebylo
pohřebního průvodu, ale naopak se
krem ace zúčastňoval ne pouhý p ri
m átor m alého města, ale sám bohé
m ijský supernuncius s průvodem.
O pět naopak, nem ohl však být ani on,
ani je ho retinue označeni více jako
m ajitelé prasat: Ja kko liv je jich papalášští předchůdci tak označeni býti
m ohli, neboť prasata, na p rincipu vý
cviku odm ěnou a trestem, plně ovlá
dali, a tato se také na jejich rozkaz
kdysi zuřivě vrhla n a to .c o z b y lo z d u -

chovně popraveného básníka Ka
že ho po skončení obřadu požádám,
louska, neplatila tato situace více v
zda by byl ochoten p řip o jit se, ja ko
obnovené d em okracii geom im álnědru h ý basista, k pěveckému kroužku
bohém ijské vlasti, ba bylo lze i tvrdit,
m e tro p o litních baráčníků, jehož jsem
že tam už žádných literárních prasat
sborm istrem , když tu jsem si uvědo
ani více není. Naopak se nyní zdálo,
mil, že nejsem na Zem ěkouli, ale meš
že tam taková prasata jaksi nebyla n i
kám na vzdálené Geomimě. Tato pla
kdy, a že všechny ty resoluce a květ
neta, jak samo její jm éno naznačuje,
naté o dsudky renegáta Kalouska ver
se však Zemi velice podobá, alespoň
šem i prosou se tehdy udělaly samy
povrchovým i rysy, a těchto po d o b 
od sebe, m ystickým zásahem n a d p ři
ností je to lik, že člověk chvílem i i za
rozená.
pomíná na hluboké a podstatné roz
Kremace se zúčastnil také význač
díly.
ný bohém ijský výtvarník a básník
S m rtvým se pak ro zlo u čil jeho
M uchlář, který zesnulého Kalouska
šťastnější spolubásník M uchlář, který
znal ještě z doby, kdy zároveň s ním
ho vyzval, aby "tam ", tedy zřejmě v
odjel na onu stu d ijn í cestu do Malé
záhrobí, pozdravoval také ostatní klu 
Transgalie, odkud se však tehdy vrátil
ky, kteří ho předešli. Byl však tak do 
a rovněž vydal příslušné prohlášení.
jat, že si jm enovitě vzpom něl na kluky
Ten za účelem krem ace extra přiletěl
pouze dva. To bylo ale možná dobře,
z geom im ské Galie, kde nyní působí,
protože jeden ze vzpom enutých klu 
a to asi se svou ženou. Téhož dne, po
ků se rovněž prokazatelně p řip o jil k
vykonaném pietním aktu, opět od le 
o ž írá n í m rtv é K a lo u s k o v y duše
zvláštní básní Ach, běda, kterou si
těli, ukazujíce tak, že duální umělec
zde dovolím ocitovat:
má peněz jako cvoků a to v příkrém
Ach běda, běda, třik rá t běda, | básní
kontrastu se zesnulým Kalouskem,
ku, jenž jsi zradil lid, | opustit zemi od
který pouze fasoval od vedení ústavu
praděda | a jazyku se odrodit! || Zlé
nepatrné kapesné na čokoládu a c i
svědomí jak ponrava | tvé duši vrtat
garety. Peníze získával M uchlář tím
bude plecko | za to, žes uhnul do prá
způsobem , že například vzal ob yče j
vá! | Je mi tě líto přese všecko. ||
nou fo to g ra fii známého geom im skéC htěls mít snad klid? | Chtěls slávu
ho vědce M onosteina, přelepil mu oči
mít, | co m y tu budujem e v potu?| Tak
o byčejnou leukoplastí, načež tu to su
málo m ilovals náš lid, | že zahudl jsi
verénní um ěleckou kreaci výhodně
zrádnou notu? || My na brigádě kra
prodal do Velké Transgalie do gale
vince | kydáme: Otec, matka, děcko, |
rie, založené a dotované známým fizatím co ty, v zdech blázince... | je mi
lantropem M u ltim ilionosteinem , což
tě líto přese všecko! ||
opět ukazuje na zvláštní poměry, pa
Bylo možné — ba co dím? — na vý
nující na vzdálené planetě Geomima.
sost pravděpodobné, že totéž m utatis
Z to h o důvodu jsem očekával, že mi
m utandis p latilo i o jin ých klucích,
M uchlář, kdybych se s ním snad ně
které chtěl M uchlář jm enovat, ale na
kdy setkal, bude protivný, ale nebyl,
které si v dojetí nevzpomněl, takže se
což si nedovedu racionálně vysvětlit.
je jich nejmenováním přece jenom
M uchlář v čekárně prohlašoval, že je
poněkud m ilosrdně zm írnila trapnost
škoda, že se krem ace neúčastní také
rozloučení.
ostatní kluci (jim iž m ínil bohém ijské
Konečně obřad skončil, varhaník
umělce v Galii), že by jim cestu rád za
spustil m ystické largo, které však, v
platil, ale že všichni nějak nem ohli.
povědom í obyvatel Malé Transgalie,
Krátce nato se konal vlastní obřad,
je nerozlučně spjato s reklam ou na je 
za jehož účelem se oněch asi dvacet
den druh chleba, a básník, ztělesňují
účastníků krem ace rozsadilo v lavi
cí zlé svědomí několika literárních ge
cích, jež v to m to krem atoriu měly ráz
nerací svých krajanů, zvolna zajížděl
jakýchsi kukaní. Ozvaly se elektrické
za oponu, aby byl zpopelněn.
varhany, vybavené, jako asi ve všech
krem atoriích v inteligentním vesmíru,
výrazným trem olem , a do síně vtoupil
páter Panožka v klerice a komži, s fia
lovou štolou. Za ním nesli čtyři fune * viz m ůj trojrom án: Fuga triům , 68 Pubbráci rakcv s m rtvým Kalouskem, kte
lishers 1988. (2. vydání Host, Brno, 1990)
rou p o lo žili na pojízdný katafalk, jenž
s ním pak na závěr ujede do pece.
**B ó ró d z ó s tá n s k á víra Prorokova není ani
Překvapilo mne, jak byla tato rakev
islám, ani m arxism us, nýbrž cosi třetího,
malá, představoval jsem si, že K alou
nepozem ského.
sek bude vysoké postavy, ve shodě se
svým náhlým významem, ale nebyl.
Obřad probíhal norm álním způso
bem a konal se částečně bohém ijský,
částečně pak v transgalijském jazyce.
Transgalijsky se při tom také zpívalo,
PŘEDPLAŤTE ZÁPAD
přičem ž supernuncius, který seděl
vedle mne, přizvukoval hlubokým ba
PŘÁTELŮM A ZNÁMÝM
sem a dolní basové Es, to na první p o 
mocné lince pod osnovou, mu ještě
krásně znělo. Rozhodoval jsem se již,
V
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Jiři Sýkora

Rejnok
Antonín d oko n čil řádek v polovině
bílého archu; doleji naškrtal tři hvěz
dičky, o dložil pero, zazíval, protáhl
se, pom alu se zvedl ze židle a p řis to u 
pil k oknu.
Oknem se do místnosti tla čila tma.
Antonín se vrátil ke stolu; sroloval
rukopis do voskového papíru a pak
ho vložil do plechové krabice od su
šenek.
Na cestě ven vsunul do kapsy ba
terku. Klopýtal potm ě ke strom u v ro 
hu zahrady. O patrně a krátce zamířil
kužel baterky do rohu, kde čekal rýč
opřený o plot.
Odházel vrtsvu půdy, nahmatal
dřevěná dvířka, zvedl je a vstrčil ple
chovou krabici s rukopisem do vn itř
zakopané bedny. Opět si krátce po
svítil a spokojeně se usmál. Krabic
bylo v dřevěné bedně už několik.
Narovnal se a sáhl znovu po rýči.
Prudké světlo autom obilových re
flektorů ho oslepilo. Zůstal stát bez
pohnutí. Slyšel, jak se dveře auta ote
vřely a zase zabouchly. Slyšel skřípot
kroků, jak se k němu blížily po ch o d 
níku.
Zvedl paži s baterkou směrem k p ři
cházející postavě.
Inspektor Holík, představil se č lo 
věk s dobrom yslným úsměvem. Z áro
veň vyňal z kapsy saka p olicejní p rů 
kazku a podržel ji tak, aby si ji A ntonín
mohl prohlédnout.
D obrý večer, řekl tiše A ntonín
Dobré ráno, m ladý muži, opravil ho
inspektor Holík.
Bylo dávno s půlnoci.
Jeden z vašich sousedů, začal in 
spektor jaksi om luvně, nás upozornil,
že už delší dobu — vždy nejméně je d 
nou týdně — cosi zaKopáváte na za
hradě. To víte, lidé mají bujnou před
stavivost, napadají je všelijaké věci...
Když už jsem ale tady... Co to vlastně
zakopáváte?
A ntonín se ostýchavě usmál a po
kynul inspektorovi rukou.
Pojďte se podívat. Mohu vás u jis
tit, že to není rozsekané tělo souseda.
A udělal několik kroků k brance a ote
vřel ji dokořán.
Inspektor vešel do zahrady. N aklo
nil se nad otevřenou bednu, kolem níž
se vršila odházená hlína. A ntonín se
sehnul a vyzdvihl plechovou krabici,
kterou před chvílí do bedny vložil.
Jsou to papíry, řekl.
Písemnosti, předpokládám , pozna
menal inspektor Holík. Pohupoval se
v kolenou a ruce měl v kapsách.
Ano, písemnosti, přisvědčil A n to 
nín. Píšu básničky...
Básničky? Proč je ale zakopáváte?
Proč s nimi nejdete někam do redak
ce? podivil se inspektor.
Nejsou hotové, zněla mrzutá odpověd'. Vždy po čase se k nim vracím a

zkouším je dopsat. N ebo přepsat. Je
to dost těžké... Ale baví mé to...
Co kdybyste mi nějakou přečetl?
Proč ne? Ale... Co kdybychom šli
dovnitř? Můžu vám nabídnout kávu
nebo čaj...
Tak dobře. Já si jen vezmu z auta c i
garety.
Zatím co A ntonín stavěl vodu na
kafe, inspektor se probíral štosem p o 
psaných papírů, jež vyňal z krabice.
Rty se mu pohybovaly, jak se do je d 
né stránky začetl.
A ntonín přichvátal ke stolu s voňa
vou kávou. Inspektor si přitáhl šálek
a p řistrčil k A ntonínovi jeden popsa
ný arch.
A ntonín pochopil, přitáhl papír
k sobě a začal číst nahlas:
a haranag a sandan mwu gál
psí hnát a zpit a mořem mořem
gde w raucně je sú nás pobiti
má líbezná známá líbe mne sama
saga ort néd te mdawi
na křídlech ptáků
na křídlech m rtvých ptáků
(rád bych ulétal)
a haranag a sandan mwu gál
a haranag a sandan mwu gál
Nedává mi to m oc smysl, zavrtěl
hlavou inspektor a usrkl kávy.
Vidíte, mně taky ne — proto je ne
chávám uležet; doufám vždycky, že
mě něco napadne, že p řijd u na správ
ná slova... Ty nesmysly jsou tam jen
kvůli rytm u — jen jsem to tak doplnil,
co mne napadlo...
Inspektor se na A ntonína upřeně
zadíval:
Nem ohlo by se stát, že by ty nesm y
sly mohl d o p ln it někdo jiný?
To by jistě mohl, ale to by pak už
nebyla moje věc, moje práce, moje
báseň... Ale máte pravdu, ano, d o p l
nit by to mohl kdokoli...
A dá se předpokládat, vzdychl in 
spektor, že ten kdokoli by mohl za ta
podivná slova d o p ln it cokoli?
A ntonín přikývl: Jenže, ať už by
kdokoli do p lnil cokoli, nem ělo by to
už nic co dělat se mnou. Vlastně, jen
já m ohu doplnit, co jsem začal — tedy
d o p ln it tak, aby to mělo smysl...
Jenže zatím si nejste jis t smyslem
celé věci?
Mám pouze pocit, tušení. Cítím, že
to jednou dokážu, že dostanu inspira
ci, že to dovedu do konce...
Antonín o d bočil ze škvárové dráhy
a nam ířil přes hřiště k obdélníku
branky.
S čela mu řinul pot.
Nabíral udýchaně večerní vzduch.
Ještě se párkrát vytáhne na břevnu
branky a má to každodenní mučení za
sebou.
Zam razilo ho, jak se nečekaně
zvedl vítr.
Šero zhoustlo jakoby čas pokročil.
Zvedl oči k obloze.
Vysoko na večerním nebi visel tm a

vý stín. Měl k o n íu ry rejnoka.
Stín se pom alu, neslyšné vznášel.
A ntonín se dal pozpátku do p o klu 
su.
Rejnok ho následoval.
A ntonín necítil strach, ale srdce mu
bušilo až v hrdle. Zastavil, aniž by ze
stínu spustil zrak.
Uprostřed rejnoka se rozsvétlil ku 
latý otvor. Na schůdkách vyjíždějí
cích z otvoru stála postava.
Konec schodů se měkce d o tkl trá
vy.
A ntonín se slyšel, jak říká:
A haranag.
A sandan, odpověděla postava.
Mwu gál, zašeptal A ntonín a po kro 
čil ke schůdkům .
Postava mu pokynula, aby zůstal
stát.
Chvíli se m lčky pozorovali.
A ntonín se usmíval. Věděl, co u sly
ší a nem ýlil se.
Saga ort néd te mdawi, řekla posta
va a A ntonín p řikývl, protože rozu
měl. Zvedl paži, aby p o kyn u l na roz
loučenou.
Jak se schody s postavou vsouvaly
zpět do rejnokovy hlu b in y, řekl: A ha
ranag.
A sandan, zaslechl ještě odpověď,
a pak oba dodali současně: Mwu gál.
Mwu gál, opakoval A ntonín, mwu
gál.
Ocelový rejnok spolkl zbytek svět
la. Opět se zvedl vítr.
Rejnok se vyhoupl ke hvězdám,
prom ěnil se v stín a v okam žiku se stal
součástí tmy.
Inspektor Holík d o ko n čil službu
k ránu.
Byl unaven, ale ještě si po příchodu
dom ů udělal silnou kávu. Měl před se
bou celý volný den a noc.
Ze zásuvky stolu vytáhl zelený po
znám kový sešit a pero.
Usrkl horké kávy a zapálil si cig a re 
tu.
Ze zvyku nadepsal na čistou strá n 
ku datum a s A ntonínovou tváří před
očim a se dal do obvyklého zápisu.
P robudil se až pozdě večer. C ítil se
odpočat — cítil se tak dobře jak už
d lo u ho ne.
P řipravil si to p in ky se sýrem a pak
si dopřál máslové sušenky s džemem,
jež zapíjel voňavým čajem.
S cigaretou v ústech pak vešel do
pokoje, kde na stole ležel ještě roze
vřený zelený zápisník.
Svezl se do židle a rozsvítil la m p ič
ku. Nasadil si brýle a četl svůj zápis:
sen z bílých lemování
don hanum edow hanum
na nebesa vzat
stu dár es maru ta num
na křídlech ptáků
na křídlech m rtvých p tá ků
ar gastyn o je r wa hu adan
Inspektor Holík se zahleděl do tm a
vého okna a popam ěti zavřel zelený

sešit. Vstal, vzal si z šatníku p lá šťa vy
šel před dům . Pohvizduje dal se ulicí,
jež, jak si pam atoval, vedla k m ěstské
mu hřišti.
Procházka mu zabrala víc času než
předpokládal.
Cestou si sundal plášť a nesl ho
přes rameno.
H řiště bylo opuštěné.
Inspe kto r H olík se opřel o branku,
zaklonil hlavu a na chvíli zavřel oči.
Hvězdy se ztra tily za obrovským
stínem rejnoka, jenž sklouzl nad hřiš
tě.
A ntonín se zastavil před in sp e kto 
rem Holíkem , jenž byl stále ještě
opřen o sloup branky. Jen oči měl teď
dokořán a usmíval se Antonínovi
vstříc.
A r gastyn, řekl A ntonín a pom ohl
inspektorovi do svrchníku.
Inspektor tém ěř neslyšně p o kra čo 
val:
o je r wa hů
Adan, řekli oba najednou a dali se
přes hřiště směrem, kde zářila světla
nočního města.
Na nebi teď, bez je d iného stínu, b li
kalo ně kolik opuštěných hvězd.

Oznámení
Státní D epartm ent ve W ashingtonu
oznám il zahájení program u je d n o 
roční zkušenosti práce na am erickém
konzulátě či velvyslanectví v zemích
východní Evropy či Sovětského sva
zu. Žádat m ohou studenti nebo u n i
versitní učitelé s plynnou znalostí ja 
zyka v zemi služby. Loni bylo ze 160
žadatelů vybráno 10. Zájem ci nechť
se obrátí na adresu: Department of
State, Fascell Fellowship Program,
P.O. Box 9317, 1800 N. Kent Street,
Rm. 7526, Arlington, VA 22209.
Telefon 1-800-562-6837.
Omluva
Om louvám e se autorům i čtenářům
za několik nepříjem ných tiskových
chyb v číslech 4. a 5. 1990 Západu.
Zejm éna se om louvám e Janu Křesadlovi za chyby v povídce (č.4,90) z ro 
ku 1987 (a nikoliv z letošního roku)
“ Viděl jsem ptáka kahau” , např. kos
m ickým i (nikoliv kom ickým i) přího
dam i; gin g er ale s ledem (n iko liv ginger, ale s ledem) atd. V “ T e xtu " (č.4,
90) J.K. Klem enta (n iko liv S K. Kle
menta) je několik chyb porušujících
rým i rytm us.
Redakce

Dopisy
Jak lze přijít k baráku
C hci vám napsat, ja k také kom unisté
v Č eskoslovensku lehce p řic h á z e li k
m ajetku. M o ji rodiče, m oje sestra a já
jsm e vla stn ili je d n u polovinu, tj. 3 \ 6
nájem ního dom u v Brně-Pisárkách,
Vinařská 36. V roce 1981 jsm e se ses
trou odešly do Kanady a b yly jsm e za
to odsouzeny na dva ro ky nepodm í
něně a ke ztrátě majetku. M yse sestrou
jsm e vlastnily p o 1 16 dom u a druhou
p o lo vin u p ů vo d n í m ajitelka, 75 letá
pani. V roce 1984 p řije li naši rodiče
k nám na třím ěsíční návštěvu do Ka
nady a toho vyu žili kom unisté v d o 
mě, kte ří p a třičn ě starou p a n i "zpac ifik o v a li" (ta má dodnes z kom unistů
p a n ickou hrůzu) a udávali m oje ro d i
če tak d lo u h o na N V a PBH, až PBH
B rno 1 naše 2 \ 6 dom u zabavil. V té
době byla od h a d n i cena dom u cca 1,2
m ilió n u Kčs a tu nasto u p il jeden z ná
jem níků, kom unista, předseda stra 
nické organizace KSČ ve výzk. ústavu
stav. hm o t v Brně-Kom árově, využil
svých k o m u n istických znám osti a
",nechal si dům o d h a d n o u t" na 68.000
Kčs [5 bytových jednotek, 4 garáže,
zahrada, plynové ústř. topení) a bez
vědom í m ých ro d ičů (sp o lu m a jite lů )
"o d k o u p il čtvrtin u dom u za pouhých
17.000 Kčs. M ezitím došlo k am nestii
a naše dvě šestiny se vrátily rodičům ,
takže m a jí opět po lo vin u domu, ale
tento soudruh dosud nepochopil, že
KSČ už není vedoucí silou ve státě a
chová se ja ko by mu celý dům o d ja k
živa patřil. Samozřejmě dnes tém ěř
osm desátiletá spolum ajitelka, dosud
vystrašená, papouškuje je h o nesm y
sly, které on z ko m unistické setrvač
n o sti ro d ičů m stále předkládá.
Takže nejenom Jakeš, ale i jin í k o 
m unisté, všichni stejní, a m y zde na
západě se ptáme, co bude s majetky,
p la ty a d ů ch o d y kom unistů, které si
vyseděli na teplých místech v Česko
slovensku, když nejsou peníze na
úhrady ško d způsobených za 42 roků
kom unistické vlády.
Vladimíra Fionta, Kanada
O Západ se nehodlám dělit

V exilu máme jen hrstku českých pe
rio d ik a ty opravdu dobré spočítáš na
prstech jedné ruky. V rozhovoru s M.
S uchm ou (č. 3, 90) se však objevila
inform ace, která mne d o nutila neče
kat a b it na poplach: redakční rada
Západu se p rý rozhodla Západ tisk
n o u t v ČSFR. Jak se dále dovídáme,
obsah Západu bude "přizpůsoben jak
p ro čtenáře doma, tak i pro staré věr
né čtenáže, k te ří se dom ů nevracejí".
PŘEDPLAŤTE ZÁPAD
Protestuji. Nevím, ja k si Západ
představuje "přizpůsobováni", kolika
články různých Pacnerů se budu m u 
PŘÁTELŮM A ZNÁM ÝM
set prokousat, abych dostala je dnoho
LHče. Ž iji v exilu 22 let a hodlám tady
V
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venskou p ro b le m a tiku řeším p řed p lá 
cením novin přím o o d zdroje. Mám v
tom sm ěru bohatý výběr, doma toho
vycházejí kupy a je d n y n oviny jsou
lepši než druhé. D ostanu je navíc za
pár šlupek letecky až do Austrálie. O
Západ se nehodlám d ě lit a to nejen
proto, že za něj platím asi 8x tolik co
za noviny z Prahy. Západ — Ulčové,
Škvorečti, Šuchm ové i Wagnerové
jsou so učásti m ého srdce, mé id e n ti
ty, Pacnerové nikoliv. V Č eskosloven
sku vychází d o b rých novin přespříliš,
v exilu nedostatek. N ení m i taky zcela
jasné, jak si redakce p ra k tic k y p ře d 
stavuje svoji čin n o st v ČSFR.
Technická stránka i ekonom ické
problém y, spojené s uskutečněním
záměru tiskn o u t Západ v Č eskoslo
vensku se jistě nakonec da jí řešit. Je
však jedna základní věc, která se vy
řešit nedá: i když se stále považujem e
za Čechy, přece jen v zahraničí žije 
me a budem e žít v jin ý c h p o d m ín 
kách, jin ý m i problém y. A více versa.
Ten, kdo bude sedět v Praze, bude
obklopen jin o u atm osférou než ten,
kdo sedí v Ottawě. N oviny p ro e xil ne
ní možné dělat na druhé straně zem ě
koule. C hvíli nás vzájemné problém y
m ohou zajímat, ale jenom chvíli. Jak
to dopadne potom , lze už vidět na
osudu australských Hlasů, které ce
lých deset let vydával v M elbourne a
potom v Sydney Petr Rada. Když de
m okracie zvítězila, přestěhoval se i
s novinam i do Prahy. D iky Petrově vy
trvalosti H lasy p o řád ještě vycházejí,
ale už to nejsou noviny australských
Čechů a Slováků, sp e cifičn ost zm ize
la absolutně a nenávratně, už je to jen
výběr p ře tiště n ých článků z českého
tisku. Jakási dobrá česká redaktorka,
která nemá p o n ě tí jak lidé v exilu žiji,
nám s vážnou tváří d oporučuje k pře 
č te n i knížky, které te ď vycházejí do 
ma jako novinka, ale v exilu vyšly už
p řed deseti lety...
Západ stále p a tři mezi to málo, co
se nám z d obrých p e rio d ik v exilu ješ
tě zachovalo. Redakce Západu má ke
svým čtenářům zodpovědnost — m ě
la by o d lo ž it růžové brýle a pořádně
se zam yslet dřív, než udělá krok do
propasti.
Marcela Čechová, Austrálie
Poznámka redakce:
Časopis Západ vždycky oceňoval
b řitký a kritic k ý hlas australské novi
nářky M arcely Čechové. K jejím u do 
pisu jen několik doplnění.
Hlavní důvod, proč chcem e vydá
vat Západ v Československu, není
otázka změny obsahové náplně, ale
výrobní nutnosti. Až dosud jsme bez
jakékoliv propagace posílali Západ
do Č eskoslovenska zájemcům zdar
ma. To si teď, se vzrůstajícím počtem
zájem ců už nemůžeme dovolit. Proto

jsme se rozhodli, že budem e Západ
vydávat přím o v Č eskoslovensku.
Obsahová náplň bude však i nadále
připravovaná v Kanadě a jen malá
část bude obsahovat příspěvky na
šich čs. dopisovatelů, kteří budou ho
norováni v korunách.
Pokud se týká averze pí Čechové
vůči K. Pacnerovi: jeho článek jsme
přijali pro obsahovou zajím avost (ne
za honorář); jeho osobnost a m in u 
lost redakce nezná.
Svobodné referendum?
B ylo 21. srpna 1970. V sokolovně čes
koslovenského spolku v New Yorku
se konal vzpom ínkový večer. Starý
fu n kcio n á ř m lu v il chvějícím se h la 
sem o událostech, které sám nezažil.
Jeho proje v b yl d ů sto jn ý a smutný,
hlavou m i táhly vlastní vzpom ínky: na
tanky, na přátele, na tatínka, kterého
už možná n ikd y neuvidím. Najednou
b yl starý pán hrubě přerušen. Do sálu
vpochodovala řada m ladých Slováků
a vykřikovala: "Drž hu b u ! Nekecají
Chceme svoj vlastný š tá t!" D okonce
to vypadalo tak, že se je jic h vůdce na
řečníka vrhne. N aštěstí tom u ně ko lik
lid i zabránilo. Večer se rozpadl a lidé
začali odcházet. Užasle jsem se zved
la také. V A m erice jsem byla teprve
necelé dva měsíce a zatím jsem se bá
la pouze černochů.
Většina lid i odešla dem onstrovat
před sovětský konzulát. Tam b y li ti
m a ldi S lováci už připraveni. Také new
yorská p o licie připravená, kd yb y se
někdo ch tě l na sovětský ko n zu lát vrh
nout. N ebylo třeba. Nezačti jsm e vů
bec dem onstrovat, ale nadávali a rvali
jsm e se Češi a S lováci m ezi sebou.
Slováci tam rozdávali letáky se svým i
požadavky a m apou nového státu,
Češi jim na ně pliv a li a vykřikovali, co
si s n im i vytřou. Já jsem jenom bez
m ocně zírala a bála jsem se otevřít
pusu. Oprávněně. Když jsem na dotaz
“A o d kia l si ty ? ” odpověděla, b ylo m i
řečeno "B er sa preč, tu n e m a jú Čehúni čo ro b iť!" M ůj úžas nebral konce.
To b y lilid i stejně staří ja k o já, o S lo 
venském státě jsem zatím slyšela
pouze v hodinách dějepisu, mezi S lo 
váky jsem měla ně ko lik d obrých p řá 
tel, ale že tom u po zkušenostech s
ruským i vojáky, s Traiskirchenem a s
černochy norm ální, m ladí a docela
obyče jní lidé skutečně věří? A zvlášť
teď, kdy bychom m ě li aspoň na jeden
večer držet pohorm adě? Absolutně
jsem to nedovedla p o c h o p it a upo
slechla jsem výhružně míněné rady.
Odešla jsem. Konzulátu si n ikd o ne
všímal, ale p olicie měla dost práce s
těmi, co neodešli.
Proto si myslím, že m yšlenku nezá
vislého Slovenska nepřivezli do Bra
tislavy fu n kcio n á ři kanadsko-slovenských spolků. Ta tam vždycky byla.
Když byla v lidech, kteří p řiš li do em i
grace před pá r měsíci, je jistě i v li
dech, kteří na Slovensku zůstali. Už

se tom u nedivím a soudím , že by se na
Slovensku m ělo u dělat svobodné re 
ferendum . A ť se S lováci ro zh o d n o u
sami. Pokud skutečně c h tě jí nezávis
lost, nevidím důvodu, p ro č by j i n e 
m ěli mít. Jako laik si dokonce troufám
tvrdit, že nejlepší doba p ro o d trž e n i
Slovenska je právě teď, kd y je chaos v
ekonom ii. Rozhodně je to doba vhod
nější než po ruské invazi. Jenom si
netroufám odhadnout, ja k se náš stát
potom bude jm enovat. Česko? nebo
Č eskom oravsko? č i snad Č eskom o
ravská fe d e ra tivn i republika? C oby
rodilá brňačka p o va žu ji nezávislost
M oravy za nesmysl. Mluvím e přece
stejnou řeči, i když Pražáci zpívají ale
tvrdí to o nás. Doufám, že se nedožiju
toho, že bu d o u naše d ě ti vykřikovat:
"Češi, dite do k é lu l"
Jiřina Kokešová, USA
Návraty
Ó ty svátá p ro s to to ! Po jednadvaceti
letech opět v Československu. Náv
štěva starých, k nepoznáni zm ěně
ných míst, kde člověk žil, krása na ně
kterých m ístech ještě nezdevastované přírody, radost ze setkání s p říb u z 
n ým i a znám ým i, ale i ro z č ilo v á n i nad
arogancí prodavaček, im p e rtin e n c i
obsluhujícího personálu v restaura
cích, fro n ty na vše a všude. K ontrasty
a konfuze na všech stranách.
C htěli jsm e si s m anželkou dát u d ě 
lat výpis z m atriky. Záležitost, na k te 
rou má "n eupravený", ale i každý jin ý
občan svaté právo. Zvláště, když se v
Brně narodil, oženil a 25 let žil. Věc,
která je vyřízená v norm álně fu n g u jí
cím státě během pěti, deseti m inut.
Začátek anabáze v 9 hod. ráno. Ná
ro d n í výbor Brno-m ěsto. Referentka
na dovolené. Z ástupkyně na schůzi.
Přijďte odpoledne. N ový pokus ve 13

hod. Z ástupkyně přítom ná, příjem ná,
ochotná, ale nejistá a nerozhodná.
D o p oručuje m ísto výpisu z m atriky,
což je zřejm ě ú k o l nadlidský, je d n o 
dušší m ístopřisežné prohlášeni, že
jsm e se nezbavili státního občanství.
Ale: ověřeni p o d p is u na Zem ském
úřadě. O dch o d tam. O d tu d odkázáni
na M ěstský notariát. Jelikož však bez
občanky, o p ě tn ý odkaz na S tátní n o 
tářství — Rooseveltova. Přesun tam,
m ezitím je již 16 hod., v úm orném ve
dru nachozeno cca 5km.
Konečně na správném místě. Ale
ouvej, p ro vyřizu jící s o u d ru žku jsm e
bez identity, neb: 1. švýcarský pas s
fo to g ra fii a podpisem n ení p ro n i žá d 
ný d o kla d 2. p ravost m ého a ženina
p o dpisu nem ůže soudružka stvrdit,
n e b o ť te xt p ro h lá š e n i se neshoduje,
dle je jic h slov, se zájm y státu (sic!).
No, má úcta! P rohlášeni, že jsm e ne
byli, ani sam i n e požádali o zbaveni
čs. občanství o d p o ru je zájm ům státu.
A d renalin v k rv i na bod u varu. G ubernátorka rozhodla, ale snad p o m ů 
že apelace u nadřízeného. U dělila
nám a u d ien ci soudružka Dr. S., takto
vedoucí notářství. Ale pouze dvoum ínutovou a m ezi dveřm i, zřejm ě již in 
form ovaná in te rn ím telefonem . A že
se vám zachtělo o vě ře n i podpisu, h o 
loubkové? Tak to tedy ne. Zřejm ě dle
m otta: ^ naší norm alizačně n o rm á ln í
kanceláři si žádné sam etověrevolučni
m anýry zavádět nenecháme. A se
škodolibým úšklebkem nám d o p o ru 
čila, aby nám to "o vě řili Švejcaři". No
a potom , že n ení m ožno na če sko slo 
venském úřadě něčeho dosáhnout.
Po návratu do Basileje jsem šel na
nádražní lam párnu, ale a n i tam jsem
neuspěl. Poslal: mě na vyšetřeni.
Občánku, co teď?
Jiří Brunclik, Švýcarsko

Které noviny a časopisy čtete?
Ludvík Vaculík: "RESPEKT, a k d yb ych z a č ín a l n o v in a řit, d ra l
bych se právě tam
Eda Kríseová: "RESPEKTu s i vážím p ro to , že a u to ři js o u tak
cele zaujatí... že jim jd e v každém č lá n k u a re p o rtá ž i o
všechno. Ono to tiž o všechno o pra vd u jd e ".
Petr P ith a rt: "O b d iv u ji RESPEKT p ro je h o n e ú p ro s n ý tah za
sp ra v e d ln o s tí".

RESPEKT
V yn ik a jíc í nezávislý týdeník. N á k la d 120 000 v Č esko slove n 
sku o k a m ž itě vyprodán. Vám bud e zasílán letecky. Vaše
p ře d p la tn é p o m ů že z a jis tit p ro re d a k c i z á k la d n í vybavení.
Č tvrt ro ku : $19.50, p ů l ro k u : $38.50, ro k $77,-, dva ro k y (m oc
d o b rý skutek): $139,-. Prosím , zašlete šek v US $, vystavený na
"R e spe kt": RESPEKT, PO Box. 65111, W a sh in g to n , DC
20035-5111.

IN A WORLD OF
RISING ENERGY
PRICES

HERE'S HOW YOU CAN
MAKE EVERY DROP C0UNI
HEADNG

Ó
he situation in the
Middle East has driven
up the world price for
oil and every country is
feeling the effect.
But there are a lot of things you can
do to use less energy and help reduce
your costs. You can make every drop
count. Right now.
Not only will you be reducing your
costs, you’ll be helping the environmentt
by cutting back on greenhouse gases
and the use of fossil fuels.
H ere are just a few tips.

6

YOUR CAR

H eres how to drive down costs.
■ Walking will save 100% of your fuel
costs.
■ Using public transportation will save
a lot, too.
■ H aving.your car well tuned and
serviced regularly can save you 10% in
fuel costs.
■ D o n t exceed speed limits. Reducing
your speed from 120 km /h to 100 km /h
will save 23% in gasoline costs.
■ C utting back from 100 km /h to
80 km /h will save about 18%.

A

YOUR HOME

m If you lower your therm ostat from
22°C to 20°C during the day and to
17°C at night you could save up to 15%
on your heating bills.
■ Oil furnaces should be tuned up once
a year.
■ Clean or replace furnace filters
regularly.
■ Seal your furnace ductwork with duet
tape and insulate hot air ducts passing
through unheated spaces.

WEATHERPR00FING
■ W eatherstrip windows and doors.
■ Caulk windows and dooř frames.
■ Insulate attic, walls and basem ent to
recom m ended levels. Install a vapour
barrier where necessary.

YOUR WORLD
Just about every piece of plastic that you
use is derived from a fossil fuel. T he
production of páper, m etal and glass
uses enorm ous am ounts of energy. So
the 3R‘s of environmental protection are
vital as well. Reduce your energy needs
whenever you can. Reuse bags. containers, bottles and wrappings when
possible. Your comm unity probably has
local recycling programs in which you
can get involved.

WE CAN HELP
We've got a lot m ore helpful tips on
how to conserve energy. Ajid theyre free.
Just send us the coupon. We'll rush a
package of brochures to you.

0R CALL OUR TOU. FREE ENERGY UNE
1- 800 - 267-5166

A major am ount of our annual energy
use goes to heat our homes. Here are a
few tips on how to take some of the heat
off your home energy costs.

During business hours from
M onday to Friday
H earing lm paired

1- 800 - 267-4248
lf you can t get through, please try again
a little later. We'U make it worth your
while.

FREE INFORMATION

'NT
Please rusli m e .vour Energy Savings Package today.

N a m e ___
A ddress _

C ity _

Province _

Postál C o d e _

Send lo: Energy P u b lieatio n s, 580 Booth Street, O ttaw a, O n ta rio K IA 0E4
I J L l
■
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