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Dvû ztráty
Stalo se jakousi smutnou tradicí, Ïe pfii náv‰tûvách Prahy se
nemohu vyhnout stra‰nickému krematoriu. Není to pokaÏdé,
ale také to nebylo poprvé, co jsem se zde setkal se sv˘mi
znám˘mi, kdyÏ jsme se s nûk˘m louãili. Jak ãas bûÏí,
poznávám stále ménû lidí a stále ménû lidí poznává mne.
JestliÏe jde o nûkoho z disidentÛ, pak se vût‰inou z tûch

star‰ích sejdou stejní lidé jako pfii pohfibu profesora Jana
Patoãky na jafie roku 1977, ale to bylo v Bfievnovû.
Tentokrát v pátek 14. kvûtna 2010 se velká obfiadní síÀ

zaplnila pfiáteli Jarmily Bûlíkové.  Byla zakládající ãlenkou
VONSu a po roce 1989 nikdy nevstoupila do politiky, ale
vûnovala se sociální práci.
Bylo symbolické, Ïe pohfiební bohosluÏby vykonával biskup

Václav Mal˘, kter˘ byl rovnûÏ ãlenem VONSu. Jan Ruml ve
vzpomínce pfiipomnûl slova Svatopluka Karáska, Ïe teì jiÏ
není pouze „underground“, ale i „overground“.
O tfii dny pozdûji se v Divadle na Fidlovaãce rozlouãila

vefiejnost za pfiítomnosti prezidentÛ Klause a Ga‰paroviãe s
ochráncem lidsk˘ch práv ombudsmanem Otakarem
Motejlem. Na rozdíl od Jarmily Bûlíkové, s kterou jsem se
se‰el, pokud se pamatuji pouze jednou na pfielomu rokÛ 1979
a 1980, jsem se s doktorem Motejlem znal velice dobfie.
Na‰e první setkání naprosto bezv˘znamná byla poãátkem

‰edesát˘ch let. Jako v˘raznou postavu si ho pamatuji ze
závodní jídelny na Ovocném trhu, kam chodil na obûd a kam
jsme chodili i my jako studenti SP·ST. Svou postavou a
sv˘m vzezfiením byl nepfiehlédnuteln˘. O deset let pozdûji
byl opût nepfiehlédnuteln˘ pfii prvním normalizaãním
monstrprocesu se skupinou Petra Uhla. Jednou o pfiestávce,
kdyÏ jsme ãekali na dal‰í zprávy ze soudní sínû, pfii‰el dr.
Motejl a hovofiil s nûk˘m z pfiíbuzn˘ch obÏalovan˘ch.
Pamatuji se, jak kritizoval jednoho z klientÛ a pfii tom zaãal
slovy: „Nesuìme, abychom nebyli souzeni, ale on to chce
mít jiÏ za sebou a proto je nedÛsledn˘!“
A pak jiÏ dr. Motejl vstupoval do mého Ïivota ãastûji a

ãastûji. Pfii procesu, kter˘ je nepfiesnû oznaãován jako proces
s Plastic People v roce 1976 zastupoval SváÈu Karáska, kter˘
mûl pobufiovat vefiejnost vulgárními v˘razy. K humoru
doktora Motejla patfiilo, Ïe sebral mnoÏství vulgárních v˘razÛ,
nejen od spisovatelÛ jako Havlíãek ãi Vanãura, ale i od
komunistick˘ch velikánÛ jako byli Marx ãi Lenin.
JenÏe doba se pfiiostfiovala a kdyÏ zavfieli Franti‰ka Matulu

pro odmítnutí vojenské sluÏby, zapracoval dr. Motejl zcela
jinak a kdyÏ k Vojenskému soudu na Pankrác pfii‰la na proces
dohlédnout skupina bohoslovcÛ, tak mne povûfiil jedin˘m
úkolem, aby v‰ichni do dvou minut zmizeli a nedovolil ani
mnû vstoupit do soudní sínû. Pfiítomna byla pouze Franti‰kova
sestra Vûra.
Bûhem procesu si prokurátor Kozák vyÏádal

dvacetiminutové pfieru‰ení a po pfiestávce navrhl podmínku,
kterou soudce Moutelík pfiijal. KdyÏ jsem se dr. Motejla
zeptal, co fiíkal ve své obhajobû, fiekl s humorem sobû
vlastním: „Mluvil jsem velmi dojemnû, udûlal jsem z pana
Matuly úpln˘ho blba!“ A soudce Moutelík, po pfielíãení
poradil Franti‰kovi, aÈ to radûji nikde nefiíká. Dr. Motejl pak
pfiiznal, Ïe si podmínku neodváÏil navrhnout ani on sám a
vysvûtlil, Ïe pfiestávka nebyla kvÛli tomu, Ïe prokurátor
Kozák by zrovna potfieboval na záchod, ale Ïe si nûkam nutnû
potfieboval zavolat.
JenÏe takov˘ rozsudek se neutajil a ãeskoslovensk˘ stát byl

pochválen zahraniãním rozhlasem, Ïe koneãnû jednou
dodrÏuje Helsinské dohody a Franti‰ek Matula byl pfiedvolán
k Nejvy‰‰ímu vojenskému soudu, aby se obnovilo soudní
fiízení. A Franti‰ek tam nemusel pfiijít, ale on se rozhodl jim

to tam vysvûtlit. Nebylo problémem pro Nejvy‰‰í vojensk˘
soud z toho udûlat okamÏitû soudní proces, na místû ho
zatknout a odsoudit ho na dva roky. Rozsudek byl vykonán
ihned. Jediné, co mu povolili pfiedat klíãe od své chaloupky
své sestfie. A jelikoÏ byl i v kriminále neposlu‰n˘, pfii‰el z
vûzení o tfii mûsíce pozdûji. Dr. Motejl jen litoval, Ïe Franti‰ka
dÛraznûji nevaroval, Ïe z toho mÛÏe b˘t exemplární soud.
Kdyby to Nejvy‰‰í soud musel dát k niÏ‰ímu soudu, nedostal
by podle nûj tolik a mohl by se na to v klidu pfiipravit.
Pak jiÏ jsem pfii‰el na fiadu já. Pfiedvolání jsem dostal na

pondûlí 18. dubna 1977 a v pátek jsem se u dr. Motejla v
kanceláfii zastavil. Podíval se na moje papíry a já se ho zeptal,
jestli tam mám jít. Dr. Motejl mnû fiekl: „Pfieãtûte si, co jste
napsal v pfiedposledním odstavci, Ïe jste ochoten následky
svého poãínání nést. Tak nemÛÏete zaãít kliãkováním! Ale
vemte si s sebou v‰echno potfiebné, hlavnû hodnû cigaret. To
je tam platidlo.“
Po pár dnech ve vazbû se objevil dr. Motejl. Podle svého

zvyku pfiinesl dvoje cigarety. Drahé ameriky a partyzánky.
Ameriky poloÏil na stÛl, partyzánky koufiil on sám. Hlavní
otázka znûla: „Tak co pane Bfiezina, chcete z toho vyjít s
nejniÏ‰ím trestem anebo z toho udûláme show. KdyÏ se
rozhodnete pro show, tak to bude nejlep‰í show jakou

umím.“ Odpovûdûl jsem, Ïe z toho udûláme show. Sbalil si
partyzánky a mnû nechal ameriky. Po pár dnech se objevil
opût. Pohovofiil se mnou, co ãtu, pfiinesl ameriky a kdyÏ jsem
mu fiekl, Ïe je to dlouhé, tak se rozãílil. „Vy musíte b˘t
pfiipraven sedût roky a ne vzdychat po pár t˘dnech. Jestli je
to dlouh˘, tak vám dám hned na místû pfies hubu!“ Opût se
zastavil tûsnû pfied procesem a zeptal se, jak se budu hájit.
¤ekl jsem, Ïe si v‰e nechám na závûreãnou fieã. Den po
procesu se opût zastavil, abychom to zhodnotili a jestli se
budeme odvolávat. „Va‰e fieã byla dobrá, ale pfiíli‰ na
intelektuální úrovni, aby to soud mohl pochopit a ke v‰emu
jsem vy‰el ven a hned pfied budovou mnû ji nûkdo ze zavfien˘
ta‰ky ukradl a veãer to uÏ vysílal zahraniãní rozhlas!“ „Víte
pane doktore, lidi jsou kurvy“ a oba jsme se usmáli. Odvolání
probûhlo v Pfiíbrami a tam jsem vidûl doktora Motejla
naposledy.
KdyÏ pfiijel po revoluci do Kanady, tak mi zavolal z Ottawy

a to jsme spolu hovofiili naposledy. Jak sám fiíká, jedin˘ on
vûdûl, co z toho, co se o nûm fiíká, byla skuteãnost a co byl
m˘tus, ale obojí mûlo svÛj skryt˘ v˘znam. KdyÏ se ho nûkdo
ptal pfied smrtí, jestli jsou nûjaká práva v âesku po‰lapávána,
odpovûdûl s humorem jemu vlastním: „Ano, práva kufiákÛ!“

Ale‰ Bfiezina - Praha
***

Jifiíkovo referendum

V âechách a snad i na Moravû se na dálnicích, silnicích v podzemní dráze i v postranních uliãkách na vás v tûchto
dnech usmívá jedna tváfi. Je to Jifií Paroubek a musíte bedlivû sledovat, co tam dali jeho kumpáni a co jeho
protivníci. Zatím jsem totiÏ nikde nevidûl jasné heslo jeho protivníkÛ jako tfieba PAROUBEK ÎERE MALÉ DùTI,
pouze jeho b˘valí kumpáni Zemanovci varují, Ïe jiÏ brzy mÛÏe ovládnout tvÛj Ïivot. Bylo by to jasné a
srozumitelné. Místo toho Paroubek slibuje v‰echno moÏné. Nûkdy to slibuje on jindy jeho protivníci. Paroubek
slibuje, Ïe vrátí Elvise. To je docela hezk˘ slib. ¤ekl bych, Ïe tak hodn˘ zase není. A ejhle, oni to dali jeho
nepfiátelé a nepfiejícníci. Jindy zas slibuje bezplatnou péãi o zvífiátka. Nemohu si pomoc, sympatick˘ slib, ale
koãiãky a pejskové nevolí. Proti tomu vypadá vÛdce ODS jako suchar.
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