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Dopis, kterg pFISel do redakce z Mnichova. 

CO ODHALIL DOPIS Z MNICHOVA 

Scénář a· režie Několika vět 
Od p"aloh Ga"aaccnýoh dal, kdy Jsme „ euiaotob Kdo aeJe vltr a Co 

majl sa lubem Informovali GHk01ttoveo1koa nf.eJoott o obsahu Nlkollka 
vět, pllemao11l, v all »charta• wyllfri ke »akatel!atm a dtlltladntm 1mAa6m 
ayatěma«, dostáváme do redakce vetkě maolotvl doplail, SvědGI o tom, Je 
kaldt normálai! avalaJicl Glovi!k poela6nl »obarty• od1nnje. SemoafeJml 
dottáv4me I dopllf Jlaěbo druhu. JeJloh obsah vypoYldá o pollllokě nalvltil 
plsalelll, ale l o lěla hromaděně nenll.vltfl k aoclallatlDkěma zflzeal. Sem 
patfl ony ar4tllvé, wlgllrnl a ol1Ge1 l ilbealcaml a h6kovfml kfl!I pomala, 
vaně dopisy, větllnoa napodapsaaé. Vedle hromady polltivalcb ohtastl aa 
oba aaša el6nky pledttavajl dak 1ceta saaedbahllaoa meallna a konGI 
- poohoplta!Bli - ., kolt. 

V těchto dnech dostal šéfredaktor 
Rudého práva dopis z Milichova. Dli· 
vody, proč zastal nepodepsán, nenl 
tl'eba dlouho zva!ovat. lllovi!k, kte• 
rt ho poslal. lije na »druhé str&• 
ni!•. •Vá!en9, I kdy! nesouhlaslm se 
všlm. co tvrdlte, mysllm, l!:e by Vás 
mohlo zaJlmat skutečně pozadt pro• 
vol4nl Ni!kollk vět. Zde se na celé 
vDcl přl!lvuJI lldě, se ktoryml JI! 
nemohu souhlasit vObec. Přltel.« 

Jeho prostl'ednlctvlm Jsme ·dostali 
do rukou materiál, ktery osvětluje 
mnohé. Nebyl určen československé 
vefeJnostt. Naopak, byl vytvofen -
Jak se v materiálu plše hned v dvo• 
du - Jako součást »lntormačnl stra• 
tegle, na kterě ~me se - opřeni 
o · všechny dosavad ni zkušenosti -
dohodil Jako na qpttmlilnl•. 

pozn. rad.), ale co! bychom semo
zfeJml! uvltel! I u BBC a Vo!A (Hlas 
Ameriky - pozn. red.J.• 

Scéo4f Je ovšem vypraeovlln do 
neJmenšlch podrobnostt: · •Za textem 
samotným [ NGkollk v!t - pozn. 
redakce) by mi!lo zhruba následo• 
vat toto:· Toto provot4nl, kterli ne
dávno v Praze vznlklo a které Je 
trvale otevřeno k dalštmu pode• 
plsovllnl všem čs, občantlm bez roz
dllu povoláni, atd~ podepsalo k to
muto dni 1800 československých ob• 
čano. Mezl nimi Jsou např. Lubomlr 
Jašek, di!lnlk, Jana Petrová, knihař
ka, Hana Zagorovi!, zpl!vaGka, Hana 
Ponlckll, spisovatelka, V4clav Sla• 
vlk, politik,• atd, V sobotu 1. čer
vence měl seznam začlnat Jmény: 

Jakékoli rozhlasové komentdře k ca- 1 

Jé věci rovni!! vltdme,« 
Nabllednl je ovšem Ještě Jeden 

dllvod, o nl!m! však se Jll!: v mate• 
rldlu nehovoř!. Rozebrat velkou 
hru, v nl!t figurkami na šachovnici 
budou ti, ktofl ve své politické 
I morálnl nezralosti uvl!řl, a tak 
zaštltl osobnl záměry a amblcl6znl 
clle autorll výzvy, ktefl sl JI! dáv
no a dlouho vyblraJI honorafe v bo, 
nech, markách, dolarech ••• 

•V sobotu by mllla RFE ve svém 
sobottUm pl'ehledu týdennlcb udá• 
lostt znovu pi'ečlst to, co přinesla ve 
čtvrtek, to znamená text provollinl 
včetně nasJedných Informaci, pod• 
plsO a adres. Dále by měla Jako 
aktualitu dodat, !e z Prahy došla 
zprava, !e Několik vět u! podepsalo 
pl'es 2000 občanll.• 

Obdobně po!adavky Jsou vzneseny 
I na BBC a VotA. 

,Clm pravidelněji a čast!JI bude 
v rllzn9ch souvislostech Několik vět 
pl'lpomlnáno (včetně adresl), tlm 
budeme radDJI. Hlavni návaly pod• 
ptsll z celé republiky oeekáv4me to• 
li! al!: pozdlijl, na zlikladil vysllánl.« 

Kdo Jsou Jejich zehralitčnl pfate
lé? Přátelé •venku«, od nich! oče• 
klivaJI pomoc? I o tom se v mate
riálu hovoi'I: Rakušanová, Kyncl, 
Tigrid, Pellkán atd. - emigranti 

.z obdob! tzv. pralfskěho Jara stejně , 
Jako li podnorovl a pracovnici rllz• 
ných orgánO a slul!:eb na druhé str&• 
nil hranic, s nimi! udr!ujl dlouho•. 
době styky. . . i 

o co Jde autorllm tohoto textu, 
tedy scěnáfe pro dalšl rozšll'OV4nl 
výzvy Několik vlit, v nDm! d4vaJI 
Instrukce a současně se omlouvaJI 
vedeni Svobodné Evropy a dalšlch 
amerických vysílaček za to, l!:e se 
Jim pletou do femesJa? •Pl'edsta
wJeme •~ !e to bude trvale otevfe- . 
no k podepisováni všem občenllm, · 
tedy !e pl\Jde o permánentnl a dou• 
feJme masovou v!c, co•I Jako nli• 
rodnl referendum, cos~ co by mohlo 
pflpomlnat 2000 slov v roce 1988, 
co! . Je ostatně naznačováno I. v n4• 
zvu provol4nl. Masovost dalšlbo po
depisováni Je však bezprostfedni! zá· 
vts14 na tnformačnl strategii .•. « 

Milan . Polomskf, elektromechanik, 
Zdenl!k Svěrák, scenárista, Ladislav 
SmoJJak, re!lsěr, Ladislav LIS, po• 
lltlk, • , • v dterý 4, července s tlm, 
!e ve vystláni se steJn9m obsahem 
se připoj( I BBC, lludou · zvefeJnGna 
Jména: Jlfl DDdeček, plsntčkář, Vla
dimir Kabrna, d&lnlk, Ladislav Mrk· 
vlčka, herec, Jan Trefulka, splsova• 
tel. •• v pátek 7. července má se• 
znam začlnat Petrem Zhořem, toto. 
grafem, Arnoštem Goldflamem, rafl· 
sérem, Tom41lem Vles4kem, dl!lnl• 
kem, Janem Falttnkem, hercem, a 
tak dále. Americké štvavě vys!lačky 
tento scěn4ř přijaly a také podle 
nlll pl'esn& postupovaly. 

»V dterý 4. července večer tiy· 
měla RFE v ,Uddlostech a názorech ·• 
zase připomenout Několik vlit (hlav- ··· 
ně opakovat stále . adresy, na kti!J!.ě 

' 
Ve čtvrtek 29, června zazn§la pro• 

to ze Svobodné Evropy poprvé vý
zva Několik vět. v JeJrm čtvrtém 
bodu •chartisté« po!aduJI: •Aby by• 
ly sdi!lovacl prostl'edky I veškerá 
kultul'lll činnost zbaveny všec)I to
rem politické manipulace .•• a ote• 
vfeny svobodné výměně názorll ••. • 
v Jak přlkrém kontrastu s ttmto 
•po!adavkem• je ona •lntormačnl 
strategie« tollkrlit opakovaná v ma
teriálu, který byl psán pro vnltfnl 
potřebu vysllaček. Soclel!sllcká l!:ur
nallstlka pojem •lntormačnl strate• 
gle• nezná a neu!lvll ho. Je totl! 
v pflkrám rozporu s vefeJnou tnfot-
movanosU, obsahuje v sobě veške
rou manipulaci s mlnDnlm a vědo• 
mim človlika, posluchače, čtenlife. 

•Text Je pl'lSlll! embargován do 
čtvrtka 29. června do 18 hodin. Od 
této chvíle by mllly čs. vysllačky 
( amel;'lcké vysllačky v české a slo• 
venské l'ečl - pozn. red.) oznamo• 
vat Jeho exlslencl pflmo ve zprá
vách a pak bo celý «st Jako neJdll· 
le!!tl!Jšl vile srych ·programll, co! se 
týká pl'edevšlm pořadu Události a 
n4zory v RFE (Svobodná Evropa -

Vrafme se však k saměmu zač4t· 
ku, k návodu zaslanému do zabranl• 
čl, Prav! se v nDm děle: •V p4tek 
bychom r4dl, kdyby cel9 text pro• 
voláni vyšel no-U v ni!kol!ka, tak 
aspo!I v Jednom světovém denlku 
(Le Monde, FAZ, The Tlmes, The 
New York Tlmes apod., v přlpadll 
Le Mondu mo!no u! ve čtv.rtek ve• 
čar). Dále by v rllza9ch novinách 
m!ly b9t pl'avzaty agenturnl ln!or• 
mace o existenci tohoto provoláni. 
připadni! komentáře k n§mu.• 
Vědt také, kdo by byl neJvbod

ni!Jšlm člověkem pro komentováni 
výzvy, o DU se snal!:I čsskosloven• 
ské veřejnosti namluvit, l!:e Jejlm 
smyslem Je uskutečnit »touhu po 
společensk9ch zmDnách•, vrátit 
•dUcb svobody, dllvěry, tolerance a 
plurality«. •Kdyby Tigrid nebo ni!• 
kdo Jiný z čs. ex!lu stihl v!c v nl!JB• 
k9ch světových nov1oacb v patek 
komentovat, uvttall bychom to, Rov
ni!! bychom uvttall, kdyby · čs. sla• 
nice (rozuměj štvavě zahranlčnl vy• 
Silačky - pozn. red.J, pl'edevšlm 
RFE, ve sv9ch večemlcb p4tečnlch 
relaclch pfednostni! referovaly o za
hr'arill!nl publlcltll provoláni. Dllvod 
Je zřeJmý: potřebujeme, aby to bylo 
neustále přlpomlnáno i!s. veřejnosti. 

' •1· ; . 
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'l' r.)ztj-cll ao-.,1:nd..:h. c;Jly ~ýt p~c-nó.t-J at;eetur,d 1~t'omac.e o eXi~- · 
t:'end ťohoi:o p:-0•1.ol:án!, pi·!padn{ ko::ent!fc ~ :i=l.::.u • .!&-!:¼i •~ 
Qp>~ •) J ~• 2$~~tas 1:2?;:G:;a:+??(...19 :':dyt-J is.s
rid' noto. nčkt:o jU".j :; t:: •. exi'lu stihl . vik: '-l ·nt!ja:cych svGto\'Jc!l · 
tnwJ:n~c::l •; piite~ kc.'2entovat.•, uvíta:.!. b,1clio~. to .• . Se:.roěť bychoa. 
u~ítaJ.1, ~ť~hy čs„ ttt:n!.:o, pf°ede•1,P!c. R.::!,· ve svých vt~e:-r.icli 
p(tt~'čn!ch =elec!e. lf!IEi Lti3♦-!&Q!8 p!cd,r.o·:.t:1.i :-e.tc:-o•ni.1 ,.. o zuhra-
nt<,e.c::f bl ·· ,. "· -- :,u 1cHu. provolán! /ll.-""'E - I>!-ehled zah:-;rr.H!~:U:o t14~1.:/. 
D.lved :ia. _ztoj'ey: pottebu:icmcr, ab:; to. b-Jlo no..i.&t~!c pfino~foftn6 
é.!• \.e~eJn~3t1-• .:etékoli :-.:::i:hlťlsov(. ►.o::ie:i-:áte k :elé v~o!. :o•mll! 
, .... "té::z.e .. 
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se posila JI podpisy!'). · Dále by ·byl& '' 
standardnl vl!ta, !e provoláni pode-
psali mezi jlnýmť - seznam b~if.e 
následovat. V rámci svých matnosti 
a zvyklosu by IJIOhly toté! udělát 
BBC a VofA.« 

A Jak Je to vlastnil s podpisy_? 
I o tom scenáristé a re!lséf! Něko
lika vit podrobně Informuji: •Pl'l. 
výběru pl'lhll!lme k mnoha zřete· 
!lim. Prvnl zřetel: neustále kombinu
jeme zlistupce rllzn9ch slo!ek , spo
lečnosti, to znamená napflklad zná• 
nil umělci, neznámi dělnici. illslden
tt rllzné orientace angawvanl v rOz
ných nezávislých Iniciativách, .. lidé 
rOzných protest, komunlstě· (tedy 
bývali členově -strany - pozn, ,red,J) 
I katoUcl, !Idě zakázanl I povoleni 
a tak dále átd., to vl!e schválně 
smlcbéno do metouc! směsice. !tlru-
hý zi'etel: přlhll!lme k 'toniu, které 
Jméno oslovuje• til kterou vrstvu .. 
společnosti. Mnoho Jmen . Je vllm a 
vllbec venku zcela· neznámých; ale 
tady za nimi jdou a v:ztahull ~e 
k nim velké soclálnll kulturnl- vrst-
vy, subkultury čl Ílěkově vrstvy_ a 
mezivrstvy. Nemá smysl te<!. zde 
zdr!ovat v9kladem, • kdo mil v kte• 
iých prostl'edlch autoritu a proč I! 
mli; v tom Je nám prostě třeba vě• 
fit, Budeme se sna!lt I dál vybl· 
rat Jména sami; pokud to z nDJa-
k9ch dOvodO nepOJde, ale venku bu-
dou kompletnl seznamy slgnatál'O, 
prosfme, aby pf! výběru čtených 
Jmen byli trvale kombtnOVl\nl lidé 
známi čl slavní s lidmi nezn4mtml; 
chceme Um zd!lrazňovat všeobecnost 
a občanskost celé věci; nejde o ma• 
nlfest hvězd, ale o stanovisko ob• 
čenO této republiky.• 

NáRl&duJI Instrukce pro dalšl sta• 
nice: ,Uvltall bychom něJak9 výběr 
ze všech dosavadnlch várek Jmen, 
pokud u! napOJde opakovat všechna 
dosud člena Jména,• i přislib delšl 
aktivity: •Domluvlll jsme s Poláky, 
·fe brzy po publikováni Několika vlit 
to vařoJnD podpofl parlamentní trak
ce Solidarity; pokusíme se sohnat 
podporu Ma<!arll; md·li nl!kdo z pfll· 
tel venku m~nost zafldlt veřejnou 
podpbru rllzných politických sil 
z rllzných zemi, hlavně socialistic
kých, proslme ho, eby to udělal.• 

A dokonce doporučení odvysllat 
text dopisu Josefa Kemra, Jen! byl 
odeslán Rudému právu počátkem 
tohoto roku a Jen! má být určitou 
citovou •obhaJobou« Jednoho z pl'ed
nlch •cbartlstO.« a Jeho rodiny. Prý 
je třeba ho odvysllat •Jako text, 
kter9 v Praze koluje•, a Um vlastnD 
doclllt, aby skutečně v lleskostoven• 
sku koloval. 

Ale to u! ne.ni Jen scénlli' pro ma
nipulaci s vel'eJným mlněnlm, to u! 
Je organizováni nlitlaku a vydlran1, 
organizováni vměšovánf. »Doufejme, 
!e celá věc vyjde tak, Jak chceme. 
Ddte nam patce,« přeji sl v závěru 
materiálu organtzlltořl vtzvy Něko
lik vllt. 

Tohle pl'ánl Jim ovšem náš pracu
jte! lid tě!ko spin!. 

MAllIE BOUDOVA, 
JAROSLAV KOJZAR 
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