
Reakce na čIánek
,Váženi 0bčané mésta Vrch]abí a okoli"

Od í moVé íež sérky Lib!še RUdinské

0t štěný V PLrsu č, 6, 20l7.
VýzVa k občanúir V novinách, coby textová
forma, ie Ýždy vážirá Věc, Nic na tom neměn]
anito, že se iu jedná o po!hý dokumentární
ntm, ]ehož prómitnuti V tetevizi si mají Vrch-

tabšri občané koncesionáři nd české tetevizi
Vy.irt t, Kdo ]e auiorka zíniňovdného texiu,
že !oLí takovolto folm!?

j kdyb,r'.h o ni nic nevědět, i kdybych nevi-
dětie ín!m PaVel Wonka 5e žavazuje, tak po

př€čterri a!ánku ,,Váženi občané městd Vrch

tabi a o{oi]" bych pořádně zbystiil, Ně.o iu
nehra]€l

Na jedia sil.iě pani dokumertarktka
hleddiír:j p,.r.] z ,ai5iého attr!ismU", iak se
Vyjádiila, a ]s L!jl.i o osvobozeni Vrchlabá
ků od břímě sira.iu a úzkost, na straně dru-
hé osoba ne!ěl!lrooiě argUmeiiují.j svými

dom|ě.kei], iež qdáVá ža íakta za pravdU,

L]buše RUdiIská nazn.čUje, jakýže to byt

ten hld n.ý Pavel Wonka (P W), ktelého
nechati botševic] v královéhradeckém kli
mináte posttpně Umirar jako z cesty odkop
nUié ía!rě]ré zvíře, Vtastlrě ničema, Plý jej

Úkolovala 5tB na 5aínotnou otqu HaVloVou,
Zasvěcený čtenář 5amozřejmě Vi, že P W ni-
kdy žádrrýfir spolupíacovn]k€ín (podle regis
tl! siB)nebyt, átaktápe V úvar€, nakotikjej
mohla konr!nistická rajná polcie ofciálně

úkotovat, Předevšim ale chápe, že j€diné dů-
ležité j€, jestLiien dotyčný úkot5ptrila jesiti
opravdu škodit, A tady pláVě, a to ie plosím
P, W sndd nejplověienějši československý
dlsident, historici ani poticeini orqánv za
dob! l€titého působeni P W, a za takřka
30 tet od jeho smřli nic nezjjstili, svěie div
se, ato aniza dobU, ktelou jako potiiickýVě
zeň stláViLza mňžemi, aniza dobu, kdy byt

takzvaně na svobodě. A že o iom workovi
existuji celé šiosy úiedniclr materiátů.

Čieiái se jisiě dokáže vžjt do zkLarnánj au

iolky frlmU. který sice Česká tetevDe Zapla

tila, ale pakjejievysílá. ]e io kVzteku, když

Si čLověk Uvědom1, co práce a čdsL] je ža ta-
kovým dokúm€niem, Fl!strovaiá režkélka
předkládá čienáii sloi domiěrrku o tom, že
Ví, kdo za ro může, kdo a iak ČT zasrrašit. Te

tevize však dúvod zruš_"ného vysílánj nesdě
lila. A pokUd by Se opravdu neclrala zastrašit,
nesvědčilo by to spiše o poclrybnostech nad
píavdivost] předmětného ntmu?

zk!šený čreiái dobře Vj, že potovični
plavda je horši nežL lež, Podobně jako ,á
měrně zamtčená pravdá, A tadv bV se mět
citit Vážený črenář PLrtsU, když ne př]íno

obethán, pak !rčitě maijputová]r, Vžd}t ve
Vý,vě Vlchtabákim od pani r€žisérky Libu
še Rudjnské neni ani zminka o drtivé kíi-
t]ce jej]ho dokumentu o P, W. z řad našich
neitepšjch dokumentaristů, lenomovaných
lr jstoíiků a bývatých Výz]ranrirých disidenrů,
Kíitice naktádáni s histoíickými údaji á fakty,
kt€íé si paní ř€žjsélka přizpůsobuje podLe

svého 5cénáře. Kíitice frlmoVého dokum€n,
tu založeného jednoslranně na Výpovědjch
Vybraných esiébáků, Na mistě je tU tak otáz
ka, zdalipíáVě flasrantn] porušen] ?ásdd do,
kUínentaristiky nebyio tím, co V čT lozhoilo,

Nuž€, zhodnocení předmětného čtánku
V Pulsu se zde timto pňmo nabjzi: Zvotila lj

toiiž paní režisérka LibUše Rudinská Ve sVém

filmú obdobný přisttp jako V článkt ,,Váže
ni občané měsla Vlchtabí a okolj", pak to
s oním aLi.uj5mem a htedánim pravdy nerrrá

lautr co dě|at, zato s rozsévánim seminek
ztovoLné nedůvěíy a poclrybnost] ano- ln!,
hledání plavdy dá íUšk!, io drUhé zvtádre
každý ]en ia to mUsi mít žal!dek, Ate iohle
ne.j pro zkUšeného čt€náie PUlsu j]stě nic
noVélro pod st!ncem

r!1 Petí, autor knižky
o P W Rozhovoíy př€d 5mrtj

5ltNOV/5(o FEDt(cE
Na člóneh paní režisérhy Libuše R!djnské,

isme dostali íři hlitiché, a paněně absáhlé
pňspěýhy od pánŮ lt. Petra,l\l. vániše a

Rednh.e čdsopls! PUls l'ybrala člóneh ad
pana lý- Petrc, jelihož došla h názaru,že ob
sah ýšech ířj přispěvhů v pódsl,1lě shrnuje

Dóle dašla k lozhadnuti, že dishuse no
|oto téma bude vzhleden h obsóhlostii€xti
a našich onezenýCh prastoravých nažnasíí
na síňnhách PlLsD uzavřena-

Děhujefie za pochapení-
l.d
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