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Publicistika

Několik vět, Sověti odjíždí...
Krátce

� V Infomacích o Chartě
(INFOCH) vyšel článek o soudním procesu s vydavatelem časopisu Vokno a Voknoviny Františkem
Stárkem a Ivou Vojtkovou. Charta
77´ vydává seznam svých nových
signatářů.
� V pražské Královské oboře se
koná ekologická manifestace asi
250 lidí proti výstavbě silnice vedené Stromovkou. Zakročí násilně
policie a organizátora Petra Placáka odváží do lesů za Prahou. Zde jej
surově zbije a ponechá osudu.
� Na Ústecku krouží sup. Pracovníci ZOO po odchytu zjišťují,
že je označen. Kontaktují majitele
- rakouského hraběte Johana Hoyse.
� V červnu se konají tzv. nácvičné pro Československou spartakiádu 1990, cvičitele školí přímo autoři skladeb.
� U sv. Víta v Praze se koná pontifikální mše k devadesátinám kardinála Františka Tomáška. Účastní se
na pět tisíc věřících, 11 kardinálů a
20 biskupů ze zahraničí. Jubilantovi
blahopřejí Václav Havel a Alexander
Dubček. Gratulaci posílá i Charta
77´.
� Na pražské Ruzyni má technické mezipřistání obří sovětské
letadlo Miria 225 s raketoplánem
Buran na trupu. Přiletělo z Paříže,
kde bylo hitem Aerosalonu 89´.
� Na přechodu Petržalka celníci odhalí jeden z největších kontrabandů za deset let. V osobním voze
polské st. značky, který mířil do
Rakouska, naleznou skrýše s valuty
a zlatými šperky za 5 mil. Kčs.
� V Bratislavě je popraven 29letý
masový vrah Štefan Svitek. To za
obzvlášť brutální vraždu své těhotné manželky a dvou dcer. Svitek je
posledním popraveným vězněm v
ČSSR před zrušením trestu smrti v
roce 1990.
� Kardinál František Tomášek ve
svém dopise prezidentu Gustávu
Husákovi vyjadřuje postoj katolické
církve k připravované ústavě. Odmítá zakotvení marxismu – leninismu
coby oficiální ideologie a doporučuje do ústavy zahrnout článek o
svobodě vyznání.
� Příslušníci bývalé americké
divize přijíždí do ČSSR, aby na místech, která v roce 1945 osvobozovali, položili kytice padlým druhům.
Asi padesátka vysloužilců prošla
znovu cestu přes Francii a západní
Německo, v Praze se setkává s americkým velvyslancem. Lidé je u nás
nadšeně vítají.
� V Praze Na Příkopě se koná
Korzo dvou tisíc lidí za lidská práva
Nechybí asistence StB.
� Premiér Ladislav Adamec
přiznává Parlamentu, že pětiletka nebude splněna o 100 miliard a
ekonomice hrozí inflační spirála. To
jsou úplně jiné informace, než hlásá
Miloš Jakeš...
� Federální vláda rozhoduje o
zvýšení ceny nafty od ledna 1990,
a to z 5.50 Kčs/l na 7.50 Kčs/l.
Důvod - poptávka převyšuje nabídku, dodávku nafty je třeba řídit dle
dodávkových limitů.

Jak jsme žili ve Žďáře - 6/89´

� StB zasahuje proti účastníkům
schůzky mluvčích Charty 77 v Praze. Šestnáct z nich na několik hodin
zadrží, mezi nimi i Václava Havla.
Součástí represe jsou domovní prohlídky.

Zahraničí

� V Iránu umírá ajatolláh Rúhol-

láh Chomejní. Šíitský vůdce protišáhovské revoluce v Íránu.
� Polská Solidarita vysílá krátký
rozhovor s Václavem Havlem v oficiální polské televizi. Interview s
Havlem vysílá posléze i maďarská
televize.
� Komunistický režim v Polsku
padá o půl roku dříve než v ČSSR.
První polosvobodné volby se konají 4. 6. 1989. Ze 460 křesel ve sněmovně jich opoziční Solidarita získá 252, ve stočlenném senátu 99.
Prvním nekomunistickým předsedou vlády je Tadeusz Mazowiecki,
katolický intelektuál.
� Ministři životních prostředí
států Evropského společenství se
shodnou, že do konce roku 1992
musí být všechny osobní vozy
vybaveny katalyzátory.
� V Budapešti je rehabilitován a
manifestačně pohřben Imre Nagy,
předseda vlády, zatčený po maďarském povstání v roce 1956 sovětskou KGB a narychlo popravený.
� Hosty kongresu Socialistické internacionály ve Stockholmu
jsou signatář Charty 77 Jiří Hájek a
zástupce exilového periodika Listy
Zdeněk Hejzlar.

Hudba, kultura
� Na Bratislavské lyře šokuje
americká folková zpěvačka Joana
Baezová. Nejen, že svým zpěvem
podporuje polskou Solidaritu a
čsl. Chartu 77´, pěje i u nás zakázané písně. V závěru na pódium
zve Václava Havla a slovenského
zpěváka Ivana Hoffmana (ten nesmí vystupovat už 20 let). Estébáci znemožní tiskovou konferenci a
Baezová do samizdatových Lidovek pošle článek s názvem „To byl
ale večer…“
� Supraphon pouští na trh LP
skupiny Bacily „Pod komandem
lásky“. Opus kontruje LP Pavola
Hamola a Mariána Vargy Všetko je
inak, s texty Kamila Peteraje. Jarek
Nohavica vydává desku Darmoděj.
Slovenská skupina Vidiek vydává
LP Nechajte si ju. Žatvu zajímavé
hudby dovrší Michal Prokop a Framus 5 – Snad nám naše děti…
� S novinkami přichází i americké skupiny. Nirvana vydává LP
Bleach, Faith More má LP The Real
Thing a Prince album Batman.
� Jaroslav Hutka s Jaroslavem
Jeronýmem Neduhou (nedoceněný český folkový zpěvák a rocker,
zakladatel skupiny Extempore), hrají pro české publikum v Budapešti.
� Při svém vystoupení v TV přenosu z Děčínské kotvy promluví
Michael Kocáb o ztracených lidských právech u nás. Jeho otec,
evangelický kazatel Alfréd Kocáb je
jedním z prvních signatářů Charty
77´.

STAVBA vysočanské prodejny finišuje. Brigádníci pokládají dlažbu. Zleva Karel
Zimola, Jan Berouška a... ?
Zdroj: archiv SOKA (týdeník Vysočina)
Krátce

� Narodilo se 21 nových občánků, 16 Žďáráků zemřelo, 23 občanů
slaví jubileum (nejstarší žena narozena 1899) a 35 snoubenců si řeklo na
Staré radnici své Ano.
� Na Vysočanech je po 26 měsících
usilovné práce dokončena nová prodejna budovaná v akci „Z“. Zbývá už
jen položení venkovní dlažby.
� V červnu začíná letní přehlídka
s názvem Žďárské kulturní léto 1989.
Přináší pořady, koncerty i výstavy
určené pro pracující a mládež.
� V atriu Merkur se koná Velká
módní přehlídka. Předvedeno je na
60 modelů z Ústředí umělecké výroby Brno.
� Svými výtvory lákají okresní
výstavy vědeckotechnické tvořivosti
mládeže ZENIT a technické tvořivosti Svazarmu ERA.
� Rada města schvaluje výstavbu
prodejny ve Světnově a vodovodu ve
Vysokém. Také zvyšuje sazby za pronájem ledové plochy na zimním stadionu z 350 na 450 Kčs / hod.
� Kino Vysočina v roce 89 spolu s
přidruženým Videoklubem a Videokavárnou dosáhne tržeb 1.004 683
Kčs. Představení navštíví neuvěřitelných 166 629 diváků. V republikovém hodnocení kin je kino Vysočina
pod vedením ředitele pana Šustra na
50. místě, v kraji je 12. nejlepším.
� Závodní jednotka Lidových
milic podniku Žďas pořádá soustředěný výcvik v Zubří. Kromě odborného proškolení z SNB a OÚNZ
je jim promítnuto video z průběhu
„socialismu nepřátelských projevů
na Václavském náměstí“. Jsou poučeni o aktuálním dění a mezinárodní
situaci. Následuje taktické cvičení.
� Do Žďáru přijíždí delegace župní
rady z Debrecenu. Maďarské soudruhy vítá předseda ONV Antonín Žák.
Řeč je o spolupráci národních výborů
se zemědělskými podniky a výměna
zkušeností z poslanecké praxe.
� S. p. Žďas spouští výrobu hydraulických válců pro vodní dílo Gabčíkovo na Dunaji. Válce budou pracovat v hloubce až 30 metrů. Tomu
je přizpůsobena konstrukce a opracování.
� Odbor výstavby eviduje 450
žádostí o přidělení stavební parcely.

Rada MěNV jedná o přípravě lokalit budoucí individuální výstavby do
roku 1990. Plán: sídliště pod Zelenou horou (171 řadovek); sídl. Přednádraží (34 řadovek); Bezručova ul.
(25 RD); Veselská ul (60 b. j.).

Mírová slavnost na Cikháji

PŘI mírové slavnosti v Cikháji nadchnou „Jůheláci“ z televize.
Zdroj:
archiv SOKA (týdeník Vysočina)
Pod heslem „Se Sovětským svazem
na věčné časy“ se koná v partyzánské
obci Cikháj Okresní slavnost míru a
československo-sovětského přátelství, spojená s oslavou Mezinárodního družstevního dne. Slavnosti navštíví na 10 tisíc lidí.
Okresní straníci hostí delegace z generálního konzulátu SSSR
v Brně ze Svazu družstevních rolníků, ale i z partnerského slovenského
okresu Vranov nad Topľou.
V programu účinkují soubory
zájmové umělecké činnosti i profesionálové jako I. Prachař, P. Kotvald
či J. Molavcová. Největší úspěch u
dětí mají televizní „Jůheláci“ ze studia Kamarád. Ti malé kamarády, co
je mají rádi, na obrazovkách baví už
od roku 1981.

Zlato z Finska
Družstvo mladších hokejistů oddílu TJ Žďas s trenérem M. Brůhou
odlétá na výměnný zájezd do Finska na oslavy 70. výročí tamní tělovýchovné organizace. Předtím naši
hostili finské celky ve Žďáře. Nedaleko Helsinek kluky čeká tréninková
škola pod vedením devítinásobného
mistra světa a člena Sborné Vjačeslava Staršinova. V soutěži pak bojovní
Žďáráci vítězí ve své věkové skupině
nad čtyřmi finskými celky.
-lko-

