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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

70. v˘roãí úmrtí Tomá‰e Garrigue Masaryka

Pfiátelé, obãas si ãtu ve Va‰em periodiku, dík za nûj. Mám k Torontu trochu zvlá‰tní vztah (mÛj Ïák z rychnovské prÛmyslovky Martin Jelinowicz, vnuk Karla Poláãka, u Vás Ïije, nu
a Richard Krpaã z Vamberka - znám se s jeho maminkou, místostarostkou Vamberka - je generálním konzulem âR u Vás). ByÈ jsem star˘ pán, docela Ïiju aktivnû a dûlám novinafiinu
(mj. na www.dolnik.net). A protoÏe je tento mûsíc 70. v˘roãí úmrtí TGM, posílám Vám nûco, co zafiazuju do pfiipravovaného 15. vydání svého DVD prÛvodce na‰ím mûstem (o nûm
www.rychnovskypruvodce.info) -  tajnû pofiízenou fotografií sochy Tomá‰e Garrigua Masaryka z roku 1975, kterou jsem dostal pfied pár dny od jednoho obãana. Na ní je vidût, jak tento
artefakt - odvezen˘ v období tzv. normalizace z nedalekého âeského Mezifiíãí - byl potupnû “uloÏen” na tfietím nádvofií kolowratského zámku v Rychnovû nad KnûÏnou s hlavou ovázanou
hadrem. Teì je znovu na svém pÛvodním místû v âeském Mezifiíãí.

Tak trochu o propagaci a hanobení symbolÛ
V dobû, kdy nastupovala normalizace, tedy na podzim roku
1969, jsem jel odnûkud nûkam stopem. Byla to zlá doba po
období vzdoru a po tom, co komunisti v srpnu rozmetali,
alespoÀ jak si mysleli, jak˘koliv odpor, vkrádala se atmosféra
strachu. Lidi se uzavírali do sebe a to se projevilo i v tom, Ïe
uÏ radûji nechtûli u silnice nikoho brát. I stopafiÛm nastaly zlé
ãasy. Po del‰í dobû ãekání mnû zastavilo auto a k mému
pfiekvapení fiidiã mûl vepfiedu na zrcátku povû‰enou vlajeãku.
V tu dobu policajti pokutovali kaÏdého, kdo mûl
ãeskoslovenskou vlajku. Brali to jako tich˘ projev protestu
proti okupaci. Tento sympaÈák v‰ak nemûl vlajku
ãeskoslovenskou, ale americkou, coÏ byla dvojnásobná
provokace. OkamÏitû jsme se dali do fieãi a on mnû vysvûtlil,
Ïe 21. srpna 1969 dostal pokutu 100 Kãs za hanobení
ãeskoslovenské vlajky, kterou mûl nad volantem. „Pochopil
jsem svou chybu a rozhodl jsem se tímto zpÛsobem hanobit
americkou vlajku. Já tûm americkejm pacholkÛm dám,“ fiekl
tento nenapraviteln˘ renegát. Jak dlouho s tím vydrÏel, to
nevím. Byl to na dlouhou dobu jeden z posledních projevÛ
rezistence, kter˘ jsem vidûl.
JenÏe ãasy se mûnily a normalizace pokraãovala. Lidé

nejenÏe nesmûli pouÏívat symboly, které by chtûli, ale bylo
jim nakázáno klanût se komunistick˘m symbolÛm. Jako
jedovaté muchomÛrky po de‰ti se zaãaly objevovat sochy
LeninÛ, tanãíky rudoarmûjcÛ, Klementové, rudá hvûzda byla
nad kaÏdou ‰kolou. Veliãenstvo Kat, jak zpíval Karel Kryl, si
pfiálo, aby komunistické vlajky vlály i nad církevními budovami
a bohosloveck˘mi semináfii. Jeden v˘znamn˘ ãesk˘ psycholog
mi tehdy fiekl: „To svinstvo je jedno, ale kaÏdému se nûkdy
jindy obrátí Ïaludek.“

Nejhor‰í na tom bylo, Ïe o otázce svûdomí se rozhodovalo
jaksi administrativnû. Nûjaká úfiednice rozhodla, Ïe tehdy a
tehdy tam a tam budou viset tyhle a tyhle komunistické
symboly a visely. To jiÏ se psal únor roku 1971 a nad
bohosloveck˘m semináfiem se objevily okupaãní vlajky. Byli
jsme z toho zdû‰eni a tehdy jsme poÏadovali, aby o tom, co
vlaje z na‰ich oken rozhodovali studenti a vlajky jsme sundali.
Nedostudovali jsme.
Pfiedkladatelé návrhu na zákaz pouÏívání komunistick˘ch

symbolÛ senátofii Mejstfiík a ·tûtina tyhle problémy kvÛli
komunistick˘m symbolÛm  nemûli. Pokud vím, problémy kvÛli
komunistick˘m symbolÛm nemûl ani nikdo z V˘konného
v˘boru âSSK v Kanadû, kter˘ je podpofiil v tomto návrhu a
zaslal na jejich podporu dopis, kter˘ otiskujeme v tomto ãísle.
Snad neprozradím Ïádné tajemství, Ïe jeden ãlen se zdrÏel

hlasování a jeden byl proti. Tím, kdo byl proti zákazu pouÏívání
tûchto symbolÛ jsem byl já. Ne kvÛli tomu, Ïe bych se do nich
po letech zamiloval, ale z principu mnû vadí, kdyÏ nûkdo
zakazuje nebo pfiikazuje, jaké symboly se mají pouÏívat.
V rozpravû k tomuto zákonu senátor Jaromír Voln˘ (ODS)

oznaãil novelu za „‰patnû sepsané dílo“, navíc za „protiústavní“
s odkazem na postoj Ústavního soudu k obdobn˘m pfiedlohám.
Do‰lo i na osobní v˘pady. Volného rozãílilo vyjádfiení jednoho
z pfiedkladatelÛ, pfiedsedy senátní Komise pro posouzení
ústavnosti KSâM Jaromíra ·tûtiny (za SZ), kter˘ pfiiznal, Ïe
novela vznikla z „vnitfiní potfieby signatáfiÛ“ petice Zru‰me
komunisty.
„Zatímco já jsem sedûl v komunistickém vûzení, tak kolega

·tûtina byl ãlenem Komunistické strany âeskoslovenska,“
prohlásil Voln˘. V souboji obou JaromírÛ vystoupil veãer

senátor ·tûtina v RadioÏurnálu a vysvûtlil, Ïe v KSâ byl
pouze v roce 1968 a Ïe si to kaÏd˘ mÛÏe pfieãíst na jeho
webov˘ch stránkách, pak Ïe ale zmûnil svÛj názor a zjistil, Ïe
komunismus je nereformovateln˘.
Celá tato epizoda ukazuje nesmyslnost tohoto zákona, kdyÏ

pfiedkladatel musí vysvûtlovat, Ïe uÏ tento názor nesdílí a
odvolávat se na své webové stránky, jak to vlastnû myslí
dnes. To má mít skuteãnû kaÏd˘ obãan webové stránky, aby
vysvûtlil, jak to myslel nebo myslí?
Jak chtûjí pfiedkladatelé tento zákon aplikovat? Bude trestné,

kdyÏ se objeví v exhibiãním utkání ãeskosloven‰tí fotbalisté v
historick˘ch dresech? VÏdyÈ mûli komunistick˘ státní znak s
hvûzdou nad lvem na prsou?  A co historické odznaky Sparty
s rudou hvûzdou? Budou se zakazovat v˘stavy, kde se na
plátnû objeví komunistické symboly jako to dûlají ironicky
ru‰tí umûlci Komar s Malomidem? Soudce pak pok˘vá hlavou
a fiekne tu skvûlou vûtu: „KdyÏ je to ze srandy, tak to je nûco
jiného!“
A co kdyÏ si nûkdo ze srandy vezme triãko se srpem a

kladivem. A co kdyÏ to nebude ze srandy, ale bude to myslet
váÏnû? Zavfieme ho? Dáme mu pokutu. Strhneme to z nûj?
Nebo ho necháme b˘t a kdyÏ ho necháme b˘t, tak proã
bychom tu mûli mít zákon, kter˘ to zakazuje.
Komunistické symboly nikoho nepfiesvûdãí, aby tímto

zpÛsobem myslel, po rud˘ch hvûzdách na kaÏdém rohu se
nikomu dnes nest˘ská. Nejvût‰í propagace doby normalizace
je v stále rostoucí oblibû Dietlov˘ch seriálÛ, které si tak chválil
svého ãasu dr. Gustáv Husák blahé pamûti, ale proti nim
nikdo neprotestuje.

Ale‰ Bfiezina
***

Zdraví Josef Krám


