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Události před třiceti lety - Leden
Na počátek revolučního roku
1989 vzpomíná žďárský disident V.
B. Homolka. Zde je pár důležitých
momentů jeho očima.
� Dne 17. 1. 89 byl ve Vídni podepsán Závěrečný dokument o spolupráci
a bezpečnosti v Evropě. Po Helsinkách
to byla třetí následná schůzka.
� Na vlády signatářských států se s
Prohlášením k lednovým událostem
obrátila Charta 77. Mluvčím byl Tomáš
Hradílek (další mluvčí Dana Němcová a Saša Vondra byli ve vazbě). Charta
77 tak reagovala na brutální potlačení
pokojných demonstrací na Václavském
náměstí, spontánně pořádaných k uctění památky Jana Palacha.
� V Mladém světě brojí Bohumil
Lipert s článkem Republiku si rozvracet
nedáme, proti tzv. provokacím ze strany
nezávislých organizací(např. Nezávislý
mírový výbor, Charta 77 atd.) Závěrem
článku vyjadřuje ocenění příslušníkům
VB, za včasný a obětavý zásah.
� V Gramorevue (převzala redaktory z rozprášeného měsíčníku Melodie)

vyšel v čísle 1 (6. 1. 89) 12. díl seriálu
Kdopak by se rocku bál. Na poslední
straně byla recenze na skupinu Půlnoc
a jsou jmenováni i její členové Milan
Hlavsa, Josef Janíček, Jiří Kabeš (ex The
Plastic People of the Universe), což byla
v tehdejším tisku nevídaná věc.
� Neoficiální Lidové noviny přinesly článek Václava Havla Pravda a perzekuce. Informují o Janu Palachovi a jeho
smrti. Rubrika poslední slovo přináší
zamyšlení Jiřího Rumla.
� Vokno, časopis pro druhou i jinou
kulturu, přináší intervium s E.Bondym,
fejeton J. Tichého Jak jsem se nestal
hrdinou, články o industriálním rocku.
� Vyšla čísla samizdatové revue Jazz
8 a 9. Ve Žďáře se lidé přihlašovali do
Unijazzu, nástupnického spolku po Jazzové sekci.
� Ve žďárské samizdatové edici vyšla
v lednu básnická sbírka Jana. A. N.
Moravy Kladivo. „Titulní báseň zhudebnila naše skupina Atomová Mihule,“
vzpomíná Homolka, sám textař a básník.
-lko-

Žďárskou vyšetřovnu Stb...
(Dokončení ze str. 4)
V květnu 2016 byl Vít Bohumil
Homolka coby účastník třetího odboje oceněn ministrem obrany Martinem
Stropnickým.
Za aktivní odpor proti komunismu, včetně rozmnožování a distribuce
samizdatové literatury obdržel pamětní medaili.
„s panem ministrem jsem si tehdy přátelsky pohovořil a se mnou tu medaili
obdrželo 35 dalších, např. Pavel Zeman

z Plastiků,“ vzpomíná.
Na otázku, co na to rodina - vždyť
před listopadem nesla rizika společně
s ním, signatář odpovídá: „Moje vlastní rodina, tedy má manželka, je přes svou
babičku příbuznou profesora vladimíra krajiny, takže to snad mluví samo za
sebe. Jinak mí rodiče stáli při mně, neboť
to byli reakcionáři jako já,“ říká. (Václav
Krajina byl český vědec a exilový politik, kterému r. 1990 Václav Havel udělil Řád Bílého lva I. třídy).

Mladí tenisté již trénují doma

Sen žďárských tenistů se splnil.
Dočkali se očekávané nafukovací haly,
takže zejména mládežnická družstva
mohou trénovat i v zimním období.
Doposud mladí tenisté museli přes
zimu dojíždět trénovat jinam, ale i přes
zhoršené podmínky se v soutěžích
umisťovali na velmi solidních příčkách.
„A to bylo i jedním z důvodů, proč jsme se
do stavby tenisové haly pustili,“ uvádí starosta města Martin Mrkos.
Zkušební provoz haly začal 3. prosince a potrvá do poloviny dubna
2019. „Předchozímu vedení města se
podařilo získat dotaci v objemu 15 mil.
kč z Ministerstva školství, mládeže a
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tělovýchovy, která nám zčásti napomohla výstavbu haly a rekonstrukci
areálu financovat,“ vysvětluje starosta.
Tenisová hala je součástí modernizace zázemí pro fotbal a tenis v objemu
44 mil. korun. Mládežnická družstva
hojně trénují v obou sportovních
klubech. Nyní se dočkají moderních
šaten se sprchami.
Sportovní zóna na Bouchalkách se
skládá ze dvou fotbalových hřišť. Větší hřiště s atestovaným umělým trávníkem slouží k ligovým soutěžím, na
menším hřišti fotbalisté trénují. Ve
sportovní zóně je i sedm tenisových
kurtů.
-lko-

výsTřižek z Mladého světa. Leden 1989 a článek Republiku si rozvracet
nedáme.
Foto: soukromý archiv

Napsali nám
Když rozum pláče
V příspěvku Když demokracie pláče uveřejněném ve Žďárských novinách pan poslanec a radní města Zlesák odhodil poslední zbytek morálky
a obvinil každého, kdo s ním a jeho
praktikami nesouhlasí. Proti největšímu „zloduchovi“ tajemníkovi vytasil ty
nejostřejší zbraně.
Brání tím totiž demokracii, bojuje proti klientelismu, populismu a hájí transparentnost. Například imunita demokracie v jeho podání funguje
prostřednictvím vysílání tajemníka na
nesmyslné pracovní cesty v době konání rady.
Nevěříte? Ale je to bohužel skutečnost. Já to pokládám za nezralost, uraženost a hloupost. Nebo snad
„vyznavači transparentnosti“ mají na
radě města co skrývat?
Slovo klientelismus používá rád a
obviňuje bez upřesnění a bez důkazů.
Jednou jsem to já, jednou neschopní provinční novináři, kteří nepíší na
zakázku pana poslance. Rád ale zapomíná na klientelistické vazby kolegyně

Řezníčkové v údržbě zeleně. Neznalost
základního ústavního práva volit a být
volen opakovaně pan poslanec prokazuje útoky a očerňováním kandidátů
Změny 2018. Jeho tvrzení o jejich vylučování pro „morální selhání“ bez dalšího je jenom sprostým důkazem o zklamání z volebního výsledku ANO ve
Žďáře. To je demokracie v podání pana
Zlesáka. Možná by se mohl zamyslet i
nad tím, proč učitel se zrušeným členstvím ve žďárské ODS Brychta získal
od voličů více hlasů než on.
Měl by vysvětlit, proč pohrdavě
odmítal návrhy opozice v zastupitelstvu na odpuštění poplatků za odpady pro děti do 6 let nebo jejich snížení
jako populistické. A jako poslanec podpořil a podporuje vládní slevy dopravy
a obědy dětem zdarma. Sliby sází jeden
za druhým. Jeden místostarosta stačí! To bylo křiku právě z jeho úst. Prostě jednota slov a činů pana Zlesáka a
jeho kolegů neexistuje. Jeho krédem je
co nejvíce špíny hodit na druhého, aby
nikdo neviděl jeho křivý charakter.
Jan Havlík,
zastupitel Změna 2018

