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Z výročního setkání novinářů-osmašedesátníků
Na výročním setkání 30. ledna 2014 projednali přítomní členové KNPJ informaci
o činnosti v uplynulém roce a plán pro rok 2014. V jeho úvodu doplnili výbor
Klubu, který byl oslaben několika úmrtími v závěru roků 2012 a 2013, jakož i
rezignací několika členů z rodinných, zdravotních nebo pracovních důvodů.
Ve funkci zůstávají členové výboru: Jindřich Beránek (mluvčí klubu), František
Helešic (jednatel a pokladník), Richard Seemann; nově byli zvoleni: Karel Lánský,
Miroslav Langášek, Hana Kuchařová (zástupce členů z regionů).
Činnost v roce 2013
se soustředila především na dokončení kolektivní monografie o novinářích a médiích v Pražském jaru 1968 Souboj slova a obrazu s mocnými. Práci zkomplikovalo, že v prosinci 2012 zemřel editor I. sborníku Miroslav Sígl, na podzim 2013
Jarmila Cysařová (původně v něm byl ještě Václav Vrabec, ale ten se záhy omluvil pro zdravotní komplikace), a tak editorem zůstal Jindřich Beránek za pomoci
několika dalších členů KNPJ (Heleny Pecharové a Jiřího Svejkovského z Čs. televize, Richarda Seemanna a Karla Lánského z Čs. rozhlasu, Václava Krause, Mileny Geussové a Olgy Šulcové z tištěných médií, Vladimíra Brabce z ČTK aj.).
Na setkání 26. 6. byl změněn titul sborníku (podle návrhu kol. Pecharové) i výběr grafických objektů na obal knihy (koláže Nadi Komendové, někdejší redaktorky kulturní rubriky krajského deníku Svoboda). 19. 8. jsme představili elektronickou verzi sborníku na tiskové konferenci v Jazzové sekci, kde byla za účasti
novinářů otevřena tradiční výstava Srpen 1968.
Pokračování na s. 2.

Poslední čtvrtek v březnu jsme hosty Armády spásy
Ve čtvrtek 27. března nás očekává ve 13;30 hod. na stanici metra B Hůrka
zástupkyně národního velitele Armády spásy major Ruth Stanett. Přijďte,
můžete se seznámit, jak vykonává dnes komplexní sociální služby jedna ze
světových organizací, které se starají o lidi vyčleněné ze společnosti.
Setkáme se ve vstupním areálu stanice Hůrka – metro B.
Hana Kuchařová
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Podrobnosti na poslední stránce tohoto bulletinu.

Z výročního setkání novinářů osmašedesátníků
Dokončení ze s. 1

TK byla připravena společně s aktivitou Lenky Procházkové Před lety tanky,
dneska banky. Po konferenci natočily přítomné televize několik čtvrthodinových
rozhovorů, ale nakonec byl vysílán jen krátký šot s kol. Šulcovou (o činnosti redakcí v provizorních sídlech). Oficiálního zahájení výstavy 21. 8. se v Jazzové
sekci zúčastnil prezident republiky Miloš Zeman. Z publikace bylo na výstavě 6
panelů, které byly laminovány, a tak mohly být ve vstupní části expozice.
14. 11. se panelové diskusi v Masarykově demokratické akademii zúčastnili děkan FSV UK dr. Jakub Končelík, historik dr. Jiří Hoppe z Ústavu soudobých
dějin AV ČR, předseda Syndikátu novinářů Adam Černý, politolog MDA Lukáš
Jelínek a mluvčí KNPJ Jindřich Beránek; moderoval ji koordinátor historické
sekce MDA dr. Jiří Malínský. Beseda měla jednu z největších návštěv, v auditoriu byli historici jako dr. Jaroslav Bouček, kunsthistorik dr. Jiří Kužel, politolog dr.
Miroslav Polreich, doktorandky FSV UK Tresterová a Štefaniková a další.
Další setkání měla na programu 27. 3. besedu s Jiřím Dienstbierem ml. o politické situaci po prezidentských volbách; 24. 4. setkání s předsedou Syndikátu
novinářů Adamem Černým o jeho otevřeném dopise prezidentu republiky; na 29.
5. pozvala Dagmar Vaněčková z Vídně šéfredaktora Listů Václava Buriana. Zároveň se uskutečnilo volební shromáždění, na němž KNPJ zvolil dva své delegáty
na VH 2013 (kol. Beránek, Zeman) a zbývající hlasy převedla na subskripční listinu Adama Černého. 28. 8. jsme se setkali s děkanem FSV dr. Končelíkem, který
se specializuje na období soudobých dějin médií, a hovořili nejen o sborníku, ale i
o spolupráci s jeho doktorandy.
Na rozšířených výborových schůzích 25. 9. a 30. 10. byly projednány změny,
které vyplývají pro klub z přijetí nových stanov a dalších závěrů valné hromady
SN. S hosty jednání, dr. Veronikou Tresterovou a dr. Sandrou Štefánikovou, doktorandkami děkana Končelíka. jednal klub o spolupráci s posluchači jejich semináře, zaměřeného na historii regionálního tisku. Bylo také rozhodnuto přeložit
pravidelná setkání ze středy na čtvrtek. První z nich - 28. 11. – pokračoval
v diskusi o změnách, které vyplývají z valné hromady Syndikátu novinářů ČR.
12. 12. na tradičním posezení u štrúdlu byla největší účast z minulých let – do
prezenční listiny se zapsalo 40 členů klubu. Kol. Velenský předal první příspěvek
do II. sborníku (o stávkových výborech odborů), další avizoval kol. Sekera.
Co chceme dělat v roce 2014
II. sborník 68 – 89. Druhý život Československého jara by měl vyjít ke čtvrtstoletému výročí 17. listopadu 1989. Řídící výbor SN ČR již schválil žádost KNPJ o
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přidělení grantu. Zaměří se nejen na osudy novinářů během nástupu a průběhu
normalizace, jejich spoluúčast na činnosti resistence a disentu, ale také na vztah
společnosti k ideálům Čs. jara, jak se promítal do průběhu událostí před čtvrtstoletím. Závěrečná část by rekapitulovala proměnu novinářské organizace, poznamenané službou totalitnímu režimu, na Syndikát novinářů ČR, tedy v organizaci
demokratického režimu. Konkrétní náplň sborníku zpracovala ediční rada, do níž
lednová schůze KNPJ navrhla kolegy: předsedu Syndikátu Adama Černého,
Františka Černého, Jarmilu Lakosilovou, Karla Lánského, Agátu Pilátovou, Richarda Seemanna a Blanku Stehlíkovou; redakci tvoří Helena Pecharová, Miroslav Langášek, Jindřich Beránek. Konsultantem redakce by byl kol. Rudolf Zeman, který byl prvním syndikem. Návrh se opírá o rozhovor s ním; s ohledem na
svůj osobní podíl při vydávání Lidových novin, které jsou symbolem novinářské
resistence v závěrečném období normalizace, je nejen subjektem zpracování, ale i
jeho předmětem.
Faktografie II. sborníku začíná ohlasem činu Jana Palacha v lednu 1969 (i proto,
že měl Palachův týden v lednu 1989 stěžejní význam pro rozvoj společenských
aktivit v listopadu 1989), pokračuje přes Slovo do vlastních řad, antichartu, seznamy
tzv. pravicových nepřátel až po aktivity v listopadu a po listopadu 89. Zvláštní
kapitoly věnujeme také šedé zóně, kterou tvořili kolegové, kterým mládí nebo
jejich specializace umožnily zůstat v redakcích. O spolupráci požádala redakční
skupina tyto kolegy, jakož i ty, kdo organizovali „ostrovy pozitivní deviace“.
Klub má mj. k dispozici vzpomínky iniciátorů vzniku Syndikátu v Praze, ale budeme rádi, když nám svědectví pošlou i kolegové z regionů. Mezi prvními se již
nabídl představitel libereckého Syndikátu Luboš Příhoda, jehož reportáž z 21.
srpna 1969 byla oceněna v novinářské soutěži, kterou organizují polští kolegové.
Sborník počítá i se statí o dílech, která vnášela polemiku vůči odkazu Čs. jara.
Prvním počinem bylo 27. února setkání s autorem knihy Myslet socialismus bez
tanků Matějem Stropnickým; patří mezi tu část mladé generace, která formuluje
svůj živý vztah k odkazu reformního hnutí 60. let. Závěr sborníku tvoří anketa
osobností z generace, která prožila reformní hnutí, prožívala mládí a studia za
normalizace i z nejmladší generace, která se narodila po listopadu 1989.
Setkání 27. března, které organizuje členka výboru z Moravskoslezského regionu Hana Kuchařová, věnujeme samostatnou informaci. Další pravidelná setkání
se uskuteční 24. 4., 29. 5., 26. 6., 28. 8., 25. 9., 30. 10., 27. 11.; 11. 12. bude opět setkání u štrúdlu. Na jedno z nich pozveme významnou investigativní novinářku,
členku Klubu Janu Lorencovou; na podzim byla zvolena do Poslanecké sněmovny, a čtvrteční odpoledne, kdy probíhají interpelace, se pro takové pozvání
hodí.
(bek)
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První naše setkání na jaře bude
v Praze-Stodůlkách, kde má své sídlo
Poslední březnový čtvrtek se setkáme o půl druhé po
poledni ve stanici Hůrka metra B. Pražské ústředí má
sídlo asi 5 minut od této stanice; Praha 5 Stodůlky, Petržílkova 2565/23. Vzhledem k tomu, že většina z nás se
s posláním Armády spásy za své novinářské činnosti
nesetkala a naše představy o ní formovala hra národního
umělce Františka Langra Obrácení Ferdyše Pištory z roku
1929 (i když třeba činohra ND ji inscenovala ještě v r. 1946 a Čs. televize natočila
dokonce v r. 1967 s Ivankou Devátou v roli Terezky), je dobré si uvědomit, jak se
tato světová organizace proměnila i jak se proměnilo poskytování komplexních
sociálních služeb:
- pro osoby bez domova nabízí možnosti pomoci v extrémní situaci, kdy nejsou samy schopné bez cizí pomoci tuto situaci řešit;
- komunitní centra jsou navázána na místní sbory Armády spásy a nabízejí aktivity
pro volný čas, ale také nedělní bohoslužby nebo modlitební hodiny;
- centrum mládeže Jonáš;
- domov Přístav je naopak pobytové centrum se zvláštním režimem pro lidi v seniorském věku;
- vězeňská péče představuje cesty za lidmi, kteří potřebují morální i materiální
podporu;
- humanitární pomoc;
- služba následné péče je určena lidem, kteří potřebují podporu v boji se závislostmi, ať už na alkoholu nebo gamblerství.
V současné době má u nás Armáda spásy své pobočky v Brně, Ostravě, Havířově, Krnově, Opavě, Šumperku, Přerově, Karlových Varech a v Praze vedle ústředí
ve Stodůlkách i pobočku v Libni; letos ji pak otevřela v dalším z problémových
regionů v Jirkově. Národní náčelník je manžel Ruth Mike (má tutéž hodnost).
Jeho žena – jak se můžeme ve čtvrtek přesvědčit - mluví už slušně česky. (brk)
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