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JAKEŠ V ČELE KSČ MÍSTO HUSÁKA
Na Československé politické scéně
se ve čtvrtek 17. prosince 1987 ode
hrála už delší dobu očekávaná „udá
lost roku“, když po osmnácti letech
odstoupil z nejvyšší stranické funkce
pětasedmdesátiletý Gustáv Husák,
přičemž se mu podařilo zůstat ales
poň prezidentem republiky. Podle
oficiální formulace CTK „Ústřední
výbor KSČ posoudil žádost Gustava
Husáka o uvolnění a po zvážení
důvodů, které vedly k tomuto roz
hodnutí, jeho žádosti vyhověl.“ No
vým generálním tajemníkem byl „jed
nomyslně“ zvolen o deset let mladší
Miloš Jakeš, typický komunistický
funkcionář, jehož jedinou předností
je „zájem o ekonomiku“.
Střídání stráží na vltavském ná
břeží vyvolalo - jak jinak - velkou
odezvu ve světě. Sdělovací prostřed
ky - pochopitelně západní - se vzácně
shodují, že Miloš Jakeš je politicky
nevýraznou postavou, jejíž kariéra
zahrnuje mj. i funkci náměstka minis
tra vnitra a jejímž vrcholem - až do
zvolení generálním tajemníkem bylo předsednictví v kontrolní a
revizní komisi ÚV KSČ, kde se Jakeš
nenápadně, ale tím usilovněji, účast
nil čistek po roce 1968, které stály
tisíce lidí přinejmenším existenci.
Jeho přičiněním - jak napsal Die Welt
• získali v uplynulých téměř dvaceti
letech mnozí občané Českosloven
ska, umělci, vědci, novináři, učitelé a
další a další, neobvyklé zkušenosti
jako čističi oken nebo topiči. Chartista Jiří Dienstbier charakterizuje
Jakeše jako dovedného administrá
tora bez vlastních idejí, který ko
rektně a účinně dělal to, co mu bylo
přikázáno, aby dělal. V roce 1968
např. rehabilitoval oběti stalinské éry
s touže horlivostí a aktivitou, s jakou
v sedmdesátých letech postihl a
vyloučil z KSČ půl miliónu lidí za
normalizačních čistek. K tomu je
třeba dodat, že Jakeš „nenormalizoval“ pouze mezi straníky. Počet
postižených mimo KSČ byl nesrov
natelně vyšší. V posrpnovém období
roku 1968, ale i před nim, patřil Miloš
Jakeš k opovrhované skupině zrádců
a kolaborantů - stačí nahlédnout do
tehdejšího tisku - na jehož úlohu v
„bifakovském křídle", které požá
dalo o smutně proslulou „bratrskou
pomoc“ a neblaze působí dodnes,
nelze zapomenout.
Muž „bašty stalinismu“, jak je na
Západě nazýváno Československo,
se te dy stal nejvyšším komunistic
kým a tedy i státním představitelem
země, která se slovy hlásí k reformám
po vzoru Gorbačova, jejich prove
deni však oddaluje pro údajnou
„důkladnou přípravu“ až na počátek
roku 1991. Je Jakeš tím pravým
mužem? Je jen přechodným a nedů
ležitým článkem řetězu, jehož konec
je zatím v nedohlednu? Zdá se, že spíš
to druhé, stačí pohlédnout do nedáv
né minulosti.
Československá delegace, vedená
Gustávem Husákem, odjela z oslav
výročí bolševické revoluce těsně před
moskevskou vojenskou přehlídkou,
takže se jako jediná ze socialistických
zemí nezúčastnila tradičního vyvr
cholení a tím i závěrečných „poho
vorů“. Odjela z vlastního rozhodnu
tí, Či z jiného důvodu?
Československo bylo poslední so
cialistickou zemi, kterou Gorbačov
navštívil. Dokonce o několik dní
později, než původně ohlásil. Omlu
vil se sice nachlazením, leč jeho gesto
zřejmě mělo svůj význam. Rakouská
televize vysílala o několik týdnů
později krátký záběr z Pražského
hradu, kde v čele nastoupené řady

nejvyšŠích funkcionářů stál Gustáv
Husák s Silákem. Gorbačov vešel do
místnosti a v chůzi podal Husákovi
ruku, celou funkcionářskou garni
turu nechal stát a odešel do vedlejší
místnosti.
Zdá se, že Moskva projevila přáni,
aby si pražští funkcionáři vybrali
mezi sebou nového generálního ta
jemníka - funkce prezidenta není z
komunistického hlediska rozhodují
cí - a KSČ odpověděla volbou nená
padného, leč stejně zprofanovaného
Jakeše. Z tohoto hlediska bude vývoj
vztahů mezi Prahou a Moskvou jistě

zajímavý a pozice nového generál
ního tajemníka KSČ přinejmenším
nejistá. Zákulisní boj o nejvyšší
funkci v Československu ostatně
nezůstal utajen a už několik týdnů se
spekulovalo např. se jmény Františka
Pitry, tajemníka ÚV KSČ a kandi
dáta předsednictva, Vladimíra Her
mana, kandidáta předsednictva a
Miloše Jakeše, jehož výchozí pozice
byla nejsilnější. Je totiž jak členem
předsednictva, tak sekretariátu a
ačkoli jeho protikandidáti jsou mlad
ší, nehrála tato skutečnost rozho
dující roli. „Zájemců“ o nejvyšší

funkci bylo pochopitelně mnohem
víc, jejich politický profil však ne
mohl soutěžit s nejvíce oceňovanou
schopností Miloše Jakeše - účinně
vykonávat to, co je momentální linií
strany.
Zajímavý je v této souvislosti bla
hopřejný telegram Michaila Gorba
čova, který Jakešovi přeje mj. mnoho
úspěchů při demokratizaci politic
kého života a při hospodářských
reformách. Tedy jasně formulované
stanovisko.
Jakeš zřejmě ani nic jiného neočeDokončeni na str, 2

1516 čs. žádostí o azyl
Ministr vnitra v Bonnu oznámil,
že v roce 1987 požádalo ve Spolkové
republice Německo o azyl 1516 čs.
občanů. K této suché zprávě je
ovšem třeba dodat, že mnozí žada
telé o azyl byli a budou zklamáni,
protože podmínky pro udělování
azylu byly neobyčejně zostřeny. Azyl
se uděluje jen zlomku žadatelů.
Spolková republika Německo není
ovšem jediná, která zavedla přísnější
stanovisko vůči žadatelům o azyl.
Ve zprávě Bavorské pohraniční
stráže, vydané v Mnichově, se uvádí,
že v roce 1987 jen z autobusových
zájezdů, projíždějících Západním
Německem, zůstalo na Západě 289
čs. občanů, o 77 víc než v roce 1986.

OHLAS DUBČEKOVA PROJEVU
Mohla být předehra k 20. výročí
Pražského jara výmluvnější? Tiskový
orgán italské komunistické strany
L’Unita zveřejnil v neděli 10. ledna
obsáhlý rozhovor s Alexandrem
Dubčekem a hned dalšího dne úvod
ník, který vyslovil naději, že „tento
dokument vysoké mravní hodnoty a
nediskutovatelného politického výz
namu bude mít hmatatelné a důleži

té politické odezvy“. Výrok úvodníkáře Unity musíme interpretovat na
pozadí skutečnosti, že Dubčekovo
interview se soustředilo na údajnou
podobnost čs. reformismu z roku 68
s Gorbačovovou perestrojkou. V
tomto ohledu byl komentář komu
nistického historika Paola Spriana v
deníku Corriere della Sera skep
tický: Interview, otištěné v Unitě, má

sice „význam důležité výpovědi o
traumatu s osudnými následky“, ale
Dubčekův obdiv pro perestrojku
hodnotí Spriano jako „riskantní hy
potézu“. Nic prý nenaznačuje, že by
Gorbačov chtěl nebo mohl dnešní
vládnoucí skupinu v ČSSR odstra
nit, anebo hodlal veřejně zavrhnout
Brežněvův postup z roku 1968: „Vel
mocenské zájmy, potřeba zachovat

“Zbabělost a strach nedůstojné křesťana“
V Československu koluje mezi
katolickými věřícími petice, připo
mínající v 31 bodech požadavky,
které v dopise z 30. dubna 1986
předložil kardinál dr. František To
mášek českému ministrovi kultury
M. Klusákovi.
Petiční akce začala loni v prosinci
na Moravě. Základním požadavkem
této „moravské petice“ je odluka
církve od státu. Z toho vyplývají
další požadavky: jmenování biskupů
a kněží v duchovních správách je
vnitrocírkevní záležitostí, stát nemá
právo zasahovat do života teologic
kých fakult; žádá se obnovení řádů a
laických spolků, výuka náboženství
mimo školní budovy, povolení kněžím navštěvovat nemocnice a vězení,
pořádat excercicie pro laiky, vy
tvářet farní rady, vydávat literaturu,
nakupovat nábož. literaturu ze za
hraničí, právo věřících na zvláštní
relace v rozhlasu a televizi. Petice
dále žádá, aby stát přestal rušit vysí
lání vatikánského rozhlasu a nedělní
mše ze stanice Svobodná Evropa,
aby křesťanům dovolil beztrestně
polemizovat s marxleninismem, cír
kvi vrátil konfiskované budovy, do-

volil jí stavět kostely a používat na
veřejnosti nábož. symbolů (křížů).
Konečně petice rovněž žádá rehabili
taci odsouzených kněží, řeholníků a
aktivních laiků, zastavení diskrimi
nace věřících v zaměstnání (zvláště
ve školství) a též doplnění ústavy a
zákonů v souladu s mezinárodně
uznávanými občanskými právy.
Pražský arcibiskup kardinál Fran
tišek Tomášek se podepsal pod
petici 4. ledna. Současně adresoval
věřícím krátký otevřený dopis: „Ne
ní žádným tajemstvím, že na mé
vícekrát podané žádosti na příslušná
místa státní správy v záležitostech
hlavních požadavků církve u nás
jsem dosud nedostal žádnou odpo
věď Protože naprostá většina členů
církve jste vy, věřící, je velmi vážnou
povinností vašeho svědomí, aby byl
slyšen na příslušných státních mís
tech váš hlas, Podněty katolíků k
řešení situace věřících občanů v
ČSSR s 31 body návrhů, jak je
třeba řešit současné problémy, které
existují mezi státem a římskokato
lickou církví. Rozšiřování a podepi
sování uvedené petice je v souladu s
naší ústavou a ostatními našimi

platnými právními předpisy a jsou o
ní informovány státní a stranické
orgány. Velmi důrazně připomínám,
že zbabělost a strach jsou nedů
stojné opravdového křesťana. V tom
duchu jsem s vámi a z plna srdce vám
žehnám. Váš František kardinál To
mášek, arcibiskup pražský a metro
polita český.“
Celkový počet podpisů nelze po
dle francouzské agentury AFP (15.
ledna z Prahy) zjistit, ale akce vyvo
lala vlnu solidarity zvláště na Oravě.
Slovenští signatáři připojili k svým
podpisům dopis kard. Tomáškovi, v
němž vysvětlují, že se o akci dovědě
li teprve 8. ledna a „vzhladom na
skorý termín rokovaní (mezi ČSSR
a Vatikánem) sa přiložené podpisy
zbierali len tri dni.“ Slovenských
podpisů od Oravy bylo 4925...
(Před uzávěrkou novin jsme se
dověděli, že počet podpisů na Slo
vensku přesáhl dvacet tisíc; čísla o
podpisech v Čechách a na Moravě
nejsou známa. Do Prahy zavítala
uprostřed ledna delegace z Vati
kánu, vedená státním sekretářem
Colasuonnem, k rozhovorům s čs.
úředními místy.)

Chartistické fórum zmařeno policií
Charta 77 svolala na neděli 17.
ledna do Prahy své druhé fórum.
Plnila tak usnesení z loňského roku,
že bude každé dva měsíce pořádat
rozsáhlejší shromážděni (fórum)
chartistických aktivistů za účasti
zástupců z různých částí republiky.
Lednové fórum bylo svoláno do
restaurace Na rychtě v Praze. Na
pořadu mělo diskusi o současné poli
tické situaci a možnostech přeměny
společnosti. Asi 45 minut po zahá
jení přepadla shromáždění policie,
vyvedla na 65 účastníků ze sálu a
všechny vyzvala, aby se legitimovali.
Účastníkům z venkova nařídila, aby
opustili Prahu. Některé další poslala
domů. Sedmnáct chartistů policisté
dovezli na kanceláře VB na Mírovém

náměstí v Praze, podrobili je výsle
chu a propustili.
Několika vedoucím chartistům
policie účast na fóru zmařila, což
platí především o letošním mluvčím
Charty, Stanislavu Devátém. Byl
zadržen ve svém bytě v Gottwaldově
už v párek a propuštěn až po 48
hodinách. Druhý letošní mluvčí,
Miloš Hájek, byl zadržen ve svém
bytě v neděli ráno. Policie mu vy
hrožovala, že bude zavřen na dlouhou
dobu ve vězení. Chartistu Jaroslava
Šabatu z Brna policie donutila vy
stoupit z autobusu, jímž chtěl odjet
do Prahy. Byl zadržen a zkonfisko
vány mu rukopisy, včetně před
nášky, kterou chtěl pronést na fóru.
Byl propuštěn na svobodu, až když

bylo jisto, že se fóra v Praze nemůže
zúčastnit. Nejdéle byl policií střežen
- až do pondělí 11. ledna - Tomáš
Hradílek z Lipníku nad Bečvou.
Signatáři Charty Petr Uhl, Václav
Benda, Václav Havel, Ladislav Lis a
František Stárek byli skupinou, kte
rá byla zadržena v bytech v neděli
ráno. Loňský mluvčí, dr. Libuše Šilhánová, odmítla s policisty jít a odů
vodnila to nemocí. Anna Marvanová
byla tak churavá, že ji policie ani
nevyslechla.
Při vyšetřování se policie soustře
dila hlavně na otázku, zda chartisté
chystali v lednu nějakou akci ve
výroční den úmrtí Jana Palacha,
který zemřel mučednickou smrtí
před devatenácti lety.

klid na periférii a teze .omezené svr
chovanosti' zemí reálného socialis
mu nejsou dnes pro Moskvu méně
závažné než kdysi.“
Podle francouzského deníku Le
Figaro poleje Dubčekovo interview
oleje do tak už silného ohně pole
miky o shodách mezi Pražským
jarem a perestrojkou. Polemika prý
stěží skončí splněním Dubčekova
přání, že „on a jeho soudruzi se
dočkají politické rehabilitace".
Francouzský deník Le Soir napsal,
že si lze představit odchod Sovětů z
Afghánistánu, ale ne že by Sovětský
svaz respektoval skutečnou autono
mii kterékoliv země v komunistické
východní Evropě. V tomto ohledu
prý zapůsobí Dubčekovo interview
jako rozbuška: vyprovokuje debatu
o samé podstatě vztahů mezi Mosk
vou a hlavními městy východní
Evropy.
Římský deník La Reppublica při
kládá interviewu historický význam:
A. Dubček v něm jde „daleko za
prostý požadavek primogenitury“.
Jeho výroky se přidržují logiky,
která spojuje minulost (jeho minu
lost) s přítomností a promítá ji navíc
do budoucnosti. To by přece nebylo
možné „bez Gorbačovova imprimatur“.
Britským novinám Independent
neunikl jeden závažný rozdíl: „Dub
čekova revoluce probíhala zdola, byl
to intenzívní zážitek demokratič
nosti. Dubčekovým problémem by
lo, jak přesvědčit prosté lidi, že se
musí krotit ve svých požadavcích a
nadšení, a uklidnit tak Brežněva.
Naproti tomu Gorbačov se pokouší
zavést řízenou (a značně stranickou)
revoluci shora. Zatím se zdá mít
větší zájem o modernizaci a efekti
vitu (a jen tomu úměrnou svobodu a
individuální iniciativy), než o hlu
boké demokratizující reformy. Li
dem se něco z jeho reformismu
zamlouvá, ale zbytek (disciplino
vanější pracovní morálka) není suro
vina pro masové hnutí.“
Západoněmecké noviny Stuttgarter Zeitung se nepozastavují nad
obsahem Dubčekova interviewu, ale
nad jeho samou existencí. Politický
signál tohoto interview se však prý
nesmí přeceňovat: „Bude nyní Dub
ček rehabilitován, bude moci do
konce hrát důležitější úlohu v poli
tickém životě? Může si Praha dovo
lit větší otevřenost? Na místě je
nedůvěra. Dubček nepromluvil v
žádném případě ve východním blo
ku, ale příležitost mu daly italské
komunistické noviny. Italští komu
nisté Pražské jaro silně schvalovali a
později stejně důrazně odsoudili
invazi."
Rakouské noviny Die Presse poDokončeni na str. 2
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Ke schůzce Gorbačov - Reagan
Zpráva Rady Svobodného Československa

Po zakončení schůzky prezidenta Reagana s
generálním tajemníkem KSSS Gorbačovem ve
Washingtonu poslala Rada svobodného Čes
koslovenska prezidentu Reaganovi dopis, ve
kterém ocenila pozitivní výsledky této schůz
ky a zejména vyzvedla pozornost, již prezident
Reagan věnoval otázce lidských práv a vídeň
skému zasedání Konference o bezpečnosti a
spolupráci v Evropě.
Rada však zároveň vyslovila zklamání nad
tím, že v těchto otázkách nedošlo na schůzce
ve Washingtonu ke znatelnému pokroku a že
nebyly vypracovány směrnice pro další postup
ve věci lidských práv a vídeňské konference.
V dopise Rady se dále praví: „Jsme obzvláště
zklamáni, že při žádné příležitosti během Vaší
schůzky s generálním tajemníkem Gorbačo
vem nebyla vznesena otázka sovětské nadvlády
nad střední a východní Evropou. Naše zkla
mání je tím větší, že ústředním problémem
Vaší schůzky s generálním tajemníkem KSSS
bylo odstranění atomových raket středního a
krátkého doletu z Evropy, to jest v politických
termínech otázka Evropy, evropské bezpečnos
ti a evropského pořádku. Historicky Spojené
státy vždy považovaly dnešní rozdělení Evro
py a sovětskou nadvládu nad střední a vý
chodní Evropou za prvotní pramen nejis
toty v Evropě a za pramen napětí a sporu
mezi Západem a Východem. V tom smyslu
nedošlo v Evropě k žádné změně. Proto nechá
peme, jak se stalo, že tato otázka nebyla na
pořadu Vašeho jednání s generálním tajemní
kem Gorbačovem. Protože jsme přesvědčeni, že
Spojené státy neopustily věc svobody, demo
kracie a opravdové nezávislosti, o něž národy
střední a východní Evropy usilují ode dne, kdy
na ně dopadla sovětská a komunistická nad
vláda, prosíme Vás, abyste tento postoj Spoje
ných států prosazoval ve všem příštím styku s
vládou a vůdci Sovětského svazu.“
Dopisy podobného znění byly zaslány vice
prezidentu George Bushovi, poslanci Steny H.
Hoyerovi, státní podtajemnici pro lidská práva
Paule Dobrianski, velvyslancům Williamu Zimmermanovi ve Vídni a Williamu Luersovi,
který byl velvyslancem v Československu, a A.
M. Rosenthalovi z New York Times, který ze
shora uvedených důvodů schůzku prezidenta
Reagana s generálním tajemníkem Gorbačo
vem také kritizoval.

Nový administrátor
arcidiecéze v Trnavě
Trnavská arcidiecéze, listopadovým úmrtím
biskupa dr. Gábriše osiřelá, má nového admi
nistrátora. Příslušné církevní grémium do
úřadu administrátora zvolilo sereďského děka
na Jána Sokola. Čs. úřady však odmítly volbu
uznat. Státní souhlas získal Ján Sokol až
krátce před vánoci. Do úřadu administrátora
byl slavnostně uveden za účasti všech kněží
arcidiecéze 9. ledna v kostele sv. Jana Křtitele
v Trnavě. Jedním z důvodů, proč se čs. úřady
zdráhaly udělit státní souhlas, mohlo být, ze
Ján Sokol není členem prorežimní kněžské
organizace Pacem in Terris.

Únik nafty a ...smetany
Ekologickým haváriím není v Českosloven
sku konce. 6. ledna uniklo z lokomotivního
depot v Meziměstí u Broumova do přilehlého
potoka přes 100 000 nafty. K asanaci havárie
byli povoláni i vojáci. Škoda přesahuje dva
milióny Kčs. Velké množství nafty uniklo do
podzemí. Odborné úřady zjišťují, zda nejsou
ohroženy zdroje vody, jež zásobují Náchod a
přilehlé obce pitnou vodou. Jiná havárie se
udála ve dnech 20. až 28. prosince na Váhu
mezi Nosickou a Hričovskou přehradou.
Nedokonale fungující čistička vod způsobila,
že nafta, olej a chemické odpady zamořily Váh,
kde uhynuly ryby. Loni došlo na Slovensku k
zhoršení kvality vody ve 167 přépadech, bylo
to o 26 případů víc než v r. 1986. K havárii
zcela mimořádného druhu došlo 3. ledna v
České Lípě. Závada na počítači způsobila, že z
mlékárny uniklo do kanalizace dvacet tisíc
litrů smetany v ceně 50.000 Kčs.

Dům obětí manželského sváru
Dne 13. ledna večer podnapilý nájemník v
prvním patře domu v Ulici průkopníků v Plzni
chtěl řešit nesváry ve svém rozvedeném
manželství plynem. Při tom dvě propanbutanové láhhve vybuchly. Vznikl požár. Bilance:
dva lidé zraněni těžce, osm lehce, čtyři byly
výbuchem zdemolovány, panelku chybějí ně
které boční stěny. Z dvanácti rodin, které
zůstaly bez přístřeší, byly třem už obstarány
nové byty.
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Jakeš v čele KSČ místo Husáka ČESKÉ SLOVO
Dokončeni ze str. 1
kával. V „nástupním projevu“ hovořil už s
předstihem o lidských a a občanských právech,
neopominul však prohlásit, že bude pokračovat
v politice svého předchůdce. To Husák
ostatně, když vystřídal Alexandra Dubčeka,
prohlašoval také.
První hodiny a dny Jakešovy vlády naznačují,
že přes velká slova zůstane vše při starém.
Frázemi o „historickém milníku“, o nutnosti
změnit hospodářský mechanismus při za
chování socialistických vymožeností a o
„dalším" rozvoji demokracie se nic změnit
nedá. Nelze ani zapomenout na minulost, která
Jakešovi vynesla přezdívku, kterou jej obdařil
deník Liberation - Velký inkvizitor. Vystihuje
až příliš přesně obsah a podstatu jeho
nezáslužné činnosti před a po srpnu roku 1968.
Nezměnil-li zásadně svůj postoj k problémům
československé společnosti - a o tom lze
úspěšně pochybovat -máme se na co těšit. K
dokreslení charakteru nejmocnějšího muže
Československa snad dostatečně poslouží
příběh z dob, kdy pracoval mezi mládeží a v
kultuře. Tenkrát odpověděl na žádost o boty
pro lidový soubor písní a tanců téměř
památnou větou: „Ať tancují bosi.“ Jak bude
odpovídat dnes?
Díky změně na nejvyšší pozici KSČ se
Československo, alespoň na přechodnou dobu,
stalo tématem číslo jedna světového tisku.
Některé komentáře oplývají humorem až
českým. Např. Reuterova tisková kancelář
připsala Husákovi, jehož odstoupení lidé přijali
naprosto apaticky, zajímavé prvenství. Je
jediným komunistickým vůdcem, který se
vzdal své pozice dobrovolně. Britský týdeník
Economist zase považuje za povzbuzující, že
konec Husákovy éry nebyl spojen ani s jeho
smrtí, ani s palácovou revolucí. Reuterova kan
celář má po Husákově odchodu obavu, zda
mezi starými kádry v čele komunistických stran
nedojde k řetězové reakci - maďarskému
Kádárovi a Honneckerovi z Východního
Německa je 75 let, bulharský Živkov je ještě o
rok starší. Pokud jde o Jakeše, je pokládán za
příliš nevýrazného byrokrata, který se nahoru
dostal postupně jako poslušný vykonavatel
vůle mocných a je nepravděpodobné, že by
zrovna on se měl stát iniciátorem radikálních
změn. Zajímavá byla i odpověď mluvčího so
větského ministerstva zahraničí Gerasimova,
který dopisovateli AFP zdůraznil, že vztahy
mezi Moskvou a Prahou jsou dobré a zůstanou
takové i za Jakeše. Na otázku, do jaké míry byla

Moskva předem informována, Gerasimov řekl:
„Víme toho dost a dost. Jde o proces, který byl
domluven.“ Také odpověď. V této souvislosti
nelze zapomenout na pozvání, které přišlo z
Moskvy krátce po Husákově předčasém odletu
z oslav VŘSR Lubomíru Strougalovi. Ten
pochopitelně „vyhověl“ a měl pak dlouhý
rozhovor s Gorbačovem. Podrobnosti nebyly
uveřejněny. Zdá se však, že Štrougal měl rovněž
Šance - a snad ještě stále má - na získání nejvyšší
funkce v KSČ. Stačí vzpomenout, že také mezi
Brežněvem a Gorbačovem v Sovětském svazu
byly dva mezičlánky - Andropov a Černěnko.
Je tedy Jakeš podobnou, pouze přechodnou
figurkou na šachovnici, či se projeví jako pilný
pěšák ve složitých plánech odpůrců
demokratizace a přestavby v Sovětském svazu a
následně i v Československu? Odpověď leží přes všechny spekulace - v budoucnosti, možná
nedaleké. Chce-li Jakeš, který se pravdě
podobně bude slepě řídit Gorbačovovými
přáními, skutečně dosáhnout výrazných změn
k lepšímu, musí především překonat trauma
roku 1968, na němž má lví podíl. A to jak u
obyvatel, tak u stranických funkcionářů. Češi a
Slováci se po roce 1968 stáhli do vnitřní
emigrace a nejeví zájem ani o oficiální politiku,
ani v širším měřítku např. o hnutí Charty 77.
Jakeš má tři možnosti. První je setrvání v
Husákově kursu velkých slov o reformách s
výslednicí praktické nečinnosti. Něco
takového už naznačil. Druhou možností je
pokus o určitou hospodářskou změnu v rámci
stávajícího politického klimatu. Pokud se
„zajímá o ekonomiku“, musí vědět, že tato
cesta k úspěchu vést nemůže. Třetí a jedině
nadějnou cestou by byla důkladná hospodářská
přestavba, spojená s demokratizací a
překonáním strachu z minulosti. Jen tak by
KSČ mohla překročit svůj stín, motivovat
obyvatelstvo ke spolupráci a vytvořit
podmínky k pozitivnímu obratu. Tato třetí
cesta je v Jakešově případě značně
nepravděpodobná. A také politicky
nebezpečná. Češí a Slováci by si opět mohli
uvědomit, že mohou dosahovat úspěchů bez
komunistů. Tedy raději neúspěchy ve znamení
a pod vedením KSČ?
Co tedy lze očekávat pod vedením Miloše
Jakeše? Agentura UPI uveřejnila výrok
dramatika Václava Havla, který jistě stojí za
zaznamenání: „Bylo by pošetilé hledat v
Jakešovi Dubčeka. Ale v naší situaci je každá
změna dobrá. Dokazuje, že situace není bez
pohybu. A že to, co máme, není navěky.“

Ohlas Dubčekova projevu
Dokončeni ze str. I
rovnaly stručně Dubčekovo interview s
rozhovorem s prof. Šikem (St. Gallen). Dubček
vidí pozitivní podněty, zatímco Šik vidí černě.
Důvody jsou dva: v Praze rozhoduje o všem
stále stará garda a nezdá se, že by se měl změnit
starý systém plánování. Ti, kdo by mohli
pomoci, byli buďodstraněni z funkci, nebo jsou
v cizině.
Uvodníkář britského deníku Guardian
zaznamenal, že Gorbačov postupuje méně
nápadně, ale důsledněji než kdysi Chruščov.
Chybí však záruka, že Gorbačovův postup
bude mít delší trvání než dřívější výkyvy
sovětského kyvadla. Současný zájem Moskvy o
východní Evropu je zaměřen na její
hospodářský potenciál. Takový je úděl malých
národů, žijících na hranicích velkých říší: „Pro
Čechoslováky je hořkou ironií, že budou muset
letos děkovat Moskvě za úlevu od toho, co jim
bylo v roce 1968 na příkaz Moskvy vnuceno.“
Západoněmecký deník Die Welt
konstatoval, že „v případě Československa se
bezprostředně střetávají Gorbačovova
reformistická přání s imperiálně a ideologicky
hegemoniálním požadavkem Sovětského sva
zu. Československé téma je stále brizantní - to
dokazuje manipulace, které se dopustilo Rudé
právo s textem Gorbačovova blahopřejného te
legramu Jakešovi. Sovětský generální tajemník
mu přál hodně úspěchů v .obnově socialismu“ v
ČSSR, ale Rudé právo formulaci přeložilo (ne
bo zfalšovalo) jako, upevnění socialismu'.“
Přehled uzavřeme citátem z týdeníku The
Economist, který s britským sarkasmem
poznamenává, že Gorbačov má přátele a
nepřátele na „zcela zvrácených místech: mezi
nejhorlivějši konvertity k perestrojce jsou
Ronald Reagan, Margaret Thatcherová a Franz
Josef Strauss, zatímco nejodhodlanějši odpůrci
perestrojky sedí v horních vrstvách ko
munistické strany Sovětského svazu. A tu se
dostavila chvála z poněkud nepříhodné
končiny:
Alexander Dubček přerušil své
mlčení a v Unitě prohlásil, že invaze

Varšavského paktu z roku 1968 by byla
nemyslitelná, kdyby byl tehdy u moci
Gorbačov. V otázce hranic sovětské
snášenlivosti před 20 lety se Dubček
katastrofálně zmýlil. Lišila by se opravdu
.Gorbačovova doktrína“ od ,Brežněvovy
doktríny“? Na to nedokáže nikdo na Západě
odpovědět, protože to asi nedokáže ani sám
Gorbačov. Cena další sovětské intervence ve
východní Evropě by byla obrovská a první obětí
by se okamžitě stala Gorbačovova popularita
na Západě. (...) Konvenční moudrost učí. že z
Východoevropanů se stali dokonalí cynici,
nevěřící, že to, co probíhá v Rusku, by mohlo
změnit něco podstatného u nich doma. V
takovém případě se může Gorbačov
spolehnout, že jeho spojenci zůstanou v klidu, i
když to bude znamenat pokračování
hospodářské stagnace. Přesto by mohl vzor
kremelského rušitele šablon povzbudit některé
Východoevropany k představě (naivní nebo
nikoliv naivní), že mají konečně naději rozbít
šablonu jedné politické strany. Gustáva Hu
sáka bude v odchodu do důchodu následovat už
brzy několik dalších. (...) A to dá mladým lidem
příležitost prosazovat ve jménu glasnosti a
perestrojky nové myšlenky. Dávejte pozor,
jestli se neobjeví noví Dubčekové. Pozor bude
dávat také Velký bratr.“

Noví mluvčí Charty 77
Od Nového roku má Charta 77 tři nové
mluvčí. Jsou jimi Stanislav Devátý z Gottwal
dova, odborník na samočinné počítače, za
městnanec v JZD ve Slušovicích, potom 661etý Miloš Hájek, za „pražského jara" rektor
Vysoké školy stranické, žijící v Praze. V Praze
žije i třetí mluvčí, Bohumír Janata, který v
posledních jedenácti letech pracoval jako
vrátný, dělník, uklízeč a topič. Noví mluvčí
vystřídali Jana Litomyského, dr. Libuši Šilhánovou a Josefa Vohryzku.
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Odešel dobrý člověk
13. prosince 1987 přišel při automobilovém
neštěstí o život dlouholetý zástupce Českého
Slova v Jižní Africe, pan Jan Majer ve věku 49
let. Jeho manželka utrpěla vážné poranění.
Sokolská jednota Johannesburg, jejímž byl
zakládajícím členem a stálým členem výboru, v
něm ztratila obětavého pracovníka a Češi a
Slováci v Jižní Africe dobrého člověka a vzác
ného vlastence. Mimo manželky zůstala dospělá
dcera a syn, kterým krajané vyslovují upřím
nou soustrast. Paní A. Majerové přejí brzké
uzdravení.

Hodiny hrůzy v Kyjově
Obyvatelé jihomoravského Kyjova prožili v
neděli 3. ledna od večera až do pondělního
odpoledne dlouhé hodiny děsu a chmurných
obav. V neděli ve 22.15 hodin se vznítilo agro
chemické skladiště, umístěné asi půl kilometru
za městem. Požár se projevil zprvu vysokými
plameny, vzápětí nato mračny hustého, čer
ného dýmu. Hořely chemické postřikové a
ochranné látky pro zemědělské fsotřeby. K
ohni se sjely místní požární sbory, k nimž se
připojily další sbory z okolních okresů. Na
pomoc byli přivoláni také vojáci. Od půlnoci
zasedal městský Národní výbor, ale zprávu
obyvatelstvu vydal až v pondělí v 9 hodin ráno.
Lidé nevěděli, co se stalo. Museli do práce jako
obvykle, ač v té době bylo ještě město za
mořeno mlhou, způsobenou výpary z požáru.
Plynové masky měli jenom policisté a vojáci.
Na záchranných pracích ani jinak se neproje
vily jednotky civilní obrany. Děti z jeslí a z
mateřských škol byly v pondělí ráno z Kyjova
dopraveny do sousedních obcí, odkud se odpo
ledne vrátily, když už byl požár lokalizován.
Lidem, když šli do práce městem, zamořeným
štiplavým, jedovatým smogem, bylo dopo
ručeno, aby se chránili tím, že si dají na ústa
navlhčený kapesník. Kyjovští byli pobouřeni
také tím, že čs. rozhlas a televize o případu
referovaly velice zkresleně.

DOMA ZEMŘELI: Pani Ludmila Clementisová, dne 4. ledna ve věku 77 let, vdova po
někdejším ministru zahraničních věcí, Vla
dimíru Clementisovi, který byl popraven.
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Dr. Hubert Ripka
Vzpomínka k výročí jeho skonu
Před třiceti lety, dne 7. ledna 1958, zemřel v
Londýně dr. Hubert Ripka, český politik
mezinárodního formátu. Vystudoval na Kar
lově univerzitě histori a jako doktor filozofie
se v roce 1919 stal knihovníkem ministerstva
národní obrany. Zanedlouho však přesedlal na
žurnalistiku a po několika letech působení v
legionářském deníku Národní osvobozeni pře
šel do Lidových novin. Pěstoval čilé styky s
Jugoslávií a s Francií. Jeho manželka, Noemi
Schlochová, profesorka na Ústavu Arnošta
Denise v Praze, uměla výborně česky. Po mni
chovském diktátu se Ripkova rodina odstěho
vala do Francie a po kapitulaci Francie v
červnu 1940 do Anglie. Dr. Ripka byl povolán
do čs. exilové vlády, nejprve jako státní
tajemník ministerstva zahraničí, později jako
ministr zahraničního obchodu. Stykem s
cizími politiky se Ripka, dík znalosti cizích
jazyků, vypracoval v moderního diplomata.
Náležel k nejbližším spolupracovníkům dr. E.
Beneše. Z jeho pověření zůstal v Londýně,
když dr. Beneš s několika dalšími ministry
odjel do Moskvy a později do Košic.
Po návratu z exilu v roce 1945 byl dr. Ripka
poslancem za čs. stranu národně socialistic
kou, ale už jeho první projev v parlamentě byl
z ministerské lavice, protože byl ministrem
zahraničního obchodu.
Někteří podjatí kritikové vytýkají dr. Ripkovi, že je odpověden za únorovou krizi čs.
demokracie. Neprávem. Ripka právě naopak
se konstruktivně snažil o oddálení krize a
nebýt jeho trpělivosti, bylo by došlo ke krizi v
Gottwaldově vládě mnohem dřív než v únoru
1948.
Ripka byl ovšem mezi dvanácti nekomunistickými ministry, kteří rezignovali na protest
proti porušování zákonů a proti stranickému
postupu ministra vnitra Václava Noska. Po
puči odešel do exilu a žil střídavě ve Francii, v
Anglii a ve Spojených státech. Přednášel na
univerzitách, burcoval západní veřejnost proti
komunistickému nebezpečí. Napsal několik
politických knih, některé vyšly v angličtině a
francouzštině, např. „Boj za osvobození Čes
koslovenska“, „Problém střední Evropy“, „Munich Before and After", „Československo v
nové Evropě“ aj. Ripkova kniha o mni
chovském diktátu z r. 1939 se stala jedním z
nejzávažnějších dokumentů o politice, vedoucí
k rozkladu mezinárodního řádu, jak jej Evropa
znala od podepsání versailleského míru. Prvo
řadým Ripkovým politickým programem bylo
zajistit postavení malého státu, ležícího na
křižovatce velmocenských zápasů. Jestliže se
lhaly jeho naděje, pak nebyla chyba v koncepci,
nýbrž v nedostatku vnitřních i vnějších záruk,
které by československou nezávislost zajistily.
Tyto záruky hledal dr. Ripka ve svém druhém
exilu po r. 1948 a jeho federalistické úvahy a
myšlenky o neutralitě střední Evropy jsou v
mnohém směru průkopnické.
Dr. Hubert Ripka, více než kterýkoliv jiný
československý politik, ztělesňoval politickou
tradici pokrokové a realistické demokracie. V
tomto smyslu navazoval na T. G. Masaryka a
dr. Beneše. Byl členem výboru Rady svobod
ného Československa a mnoha mezinárodních
organizací.
Když dr. Ripka zemřel, jeho životního díla
vzpomněly všechny významné světové deníky.
Dr. Hubert Ripka se svou záslužnou činností,
především za druhé světové války, trvale
zapsal do československých dějin.
Jožka Pejskař

„TO BYL SOKOL“
Pod názvem „To byl Sokol“ napsala Ma
rie Provazníková, bývalá dlouholetá náčelnice
Čs. obce sokolské, paměti. Vyjdou nákladem
Českého Slova v brzké době. Podrobnější
zprávu, o nich přinese článek v příštím čísle.
Paměti budou podstatným obohacením české
memoárové literatury a třebas vycházejí v
exilu, nejen exilové. Autorku, která se loni 24.
října dožila 97 let, potěšila četná blahopřání a
gratulace, jež k narozeninám dostala. Bylo jich
tolik, že na některé bohužel nemohla odpově
dět a prosí tudíž, aby za to byla omluvena a
všem gratulantům vyslovuje upřímný dík.

Jubileum vídeňského Sokola
Sokolská jednota Vídeň XII.-XV., dnes
nejstarší, ještě činná jednota ve Vídni, slaví
letos sto let trvání. Byla založena v roce 1888
(tehdy jako Jednota Tyrš). Jubilejní oslavy
zahajuje šibřinkami 23. ledna, v dubnu
volejbalovým turnajem, v říjnu slavnostní
akademií a nářadovými závody evropské
sokolské oblasti.
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Tajné zpravodajské služby
Víte něco o „Sirovy Mission“? V květnu r.
1939 dostalo britské ministerstvo zahraničí ze
dvou pramenů (od agenta kpt. M. Christieho a
od velvyslance v Berlíně N. Hendersona)
seriózní tvrzení, že čs. generál Jan Syrový dělal
Hitlerovi prostředníka při jednáni se Stalinem
o kolaborantském paktu o rozdělení Evropy
ba celého světa. Pakt byl v srpnu 1939 sice
podepsán, ale „Sirovy Mission" byla zpravo
dajská kachna, jak píše Christopher Andrew ve
své knize z r. 1986 „Her Majesty’s Secret Ser
vice“. Je to kritický rozbor činnosti britské
SIS prakticky od jejího začátku; potvrzuje, že
mnohé legendy o jejích úspěších byly až na
výjimky skutečně jen legendy. Dr. Andrew
mimo jiné upozorňuje na to, že podíl na
Chamberlainově politice mnichovanství měla
také SIS, když ve svých zprávách přecenila síly
tehdejších německých armád a podcenila obran
ný systém předmnichovského Československa.
Píše také o Kanadanu W. Stephensonovi,
který byl za války spojkou SIS s Američany v
New Yorku; daleko střízlivěji než W. Stevenson, autor knihy „Muž, který se jmenoval
Intrepid", na kterou jsem zde upozornil už

před rokem naše historiky. V této knize se
totiž mimo jiné tvrdí, že Stephenson-Intrepid
„shodil“ našeho generála Eliáše Gestapu, pro
tože prý byl zrádce. (Mezitím však byl upo
zorněn na to, že v novém britském vydání

knihy „A Man Called Intrepid“ je malé upo
zornění: „Tento román je fikce. Jména, cha
raktery a příhody jsou... produktem autorovy
představivosti.“ Tedy další legenda SIS byla
hozena do odpadového koše.
Dr. Andrew věnuje také střízlivou pozor
nost britskému vyzvědači, který je známý jako
„Sidney Reilly“ a kterého knihy, noviny a v
poslední době televize představují veřejnosti
jako „Eso špiónů“, legendárního vyzvědače,
který nemá v moderní historii zpravodajských
služeb obdobu. Dr. Andrew uvádí některá tato
tvrzení na pravou míru, avšak konečný úsudek
ponechává budoucím historikům, protože, jak

kapitola je věnována ve výroční zprávě lidem,
trestně stíhaným na svobodě, o podmíněně
propuštěných vězních a o podmíněně odsou
zených, u nichž soud dosud pravomocně ne
rozhodl. Citované výroční sdělení Výboru
se celkem zabývá osudy 96 trestně stíhaných
čs. občanů. V závěru Výbor na obranu nespra
vedlivě stíhaných připomíná, že ve stávajících
podmínkách VONS může registrovat jen zlo
mek případů nespravedlivé soudní a mimo
soudní represe. Může registrovat jen případy,
o nichž se podaří získat potřebnou informaci.
Je proto důležité, aby všichni občané, jimž
není lhostejný osud nespravedlivě stíhaných,
poskytovali Výboru víc informací.
Karel Srp na svobodě

Na Nový rok byl po šestnáctiměsíčním
věznění propuštěn na svobodu Karel Srp,
který byl spolu s dalšími čtyřmi obžalovanými
odsouzen v procesu proti Jazzové sekci. Karla
Srpa přišlo uvítat na svobodu a pozdravit v
jeho bytě na padesát přátel, mezi nimiž byl i
spisovatel Václav Havel. Přišli také korespon
denti zahraničních tiskových agentur, jimž Srp
poskytl interview. Nechtěl hovořit o politice a
o změně ve vedení KSČ a odůvodnil to tím, že
se nejprve musí orientovat v situaci. Pokud se
vyhlídek do budoucna týče, není ani pesimis
tický, ani optimistický. Přesto, že mini
sterstvo vnitra v prosinci zamítlo žádost
Jazzové sekce, aby byla znovu zaregistrována
jako kulturní organizace. Jazzová sekce roz
hodnutí nepřijímá jako poslední slovo a bude
dál naléhat, aby byla oficiálně registrována a
zákaz z roku 1984 aby byl zrušen. V tom
směru se Karel Srp chystá rozvinout aktivitu.

Společnost pro přátelství s USA do ilegality?
Z domova přišla další zpráva o úsilí čs.
úřadů mařit snahy, aby byla v Československu
založena Společnost přátel USA. Podle této
zprávy se 11. ledna 1988 konala v Gottwaldově
schůze členů všech přípravných výborů Spo
lečnosti přátel USA. Účastníci projednávali
zamítavé stanovisko českého ministerstva vni
tra k zamýšlené činnosti Společnosti a o
pozdějším rozhodnutí ministerstva o zákazu
činnosti Společnosti. Členové přípravných
výborů vydali toto prohlášení;
Pokud nebude Společnosti přátel USA
povolena její legální činnost, zahájí dnem 7.
března 1988 činnost bez ohledu na rozhodnutí
ministerstva vnitra ČSSR.
Člen přípravného výboru Společnosti přátel
USA, Stanislav Devátý, je v souvislosti se svou
činností v této Společnosti v práci JZD Slušo
vice perzekvován, a jeho zaměstnavatel mu
doporučuje, aby sám požádal o rozvázání pra
covního poměru. Současně mu bylo ozná
meno, že nepodá-li žádost o rozvázání pracov
ního poměru sám, bude z práce v JZD
Slušovice propuštěn. V případě propuštění ze
zaměstnání zahájí pracovně-právní spor, v
němž ho bude zastupovat dr. Josef Průša.

Datum 7. března - den úmrtí prezidenta
T.G.Masaryka - zvolené jako termín, kdy hodlá
Společnost rozvinout Činnost, ať dělá minister-

poznamenává, britské tajné archívy, pokud jde
o Reillyho a mnohé jiné věci (např. „Ultra")
nebyly ještě zcela otevřeny a zůstanou tajné
nejméně do konce tohoto století, budou-li
vůbec někdy přístupné.

a naše národní minulost (III)

PERZEKUCE
Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných
(VONS) vydal v Praze koncem minulého roku
obvyklou zprávu o své činnosti za uplynulý
rok. Výbor letos 24. dubna oslaví deset let
trvání činnosti. Byl založen v duchu poslání
Charty 77, aby sledoval případy osob, které
jsou trestně stíhány nebo vězněny za projevy
svého přesvědčení nebo se staly obětmi poli
cejní či justiční svévole. Členové Výboru a
jejich spolupracovníci byli od začátku za svou
činnost dlouhá léta žalářováni, ale přesto se
jim podařilo Výbor nejen udržet, nýbrž upev
nit jeho postavení a rozšířit jeho působnost
tak, že orgány státní moci musí nyní při
postizích občanů přihlížet k reakcím domácí i
zahraniční veřejnosti v případech odsouze
ných, jež VONS hájí nebo by mohl hájit. Kdy
koliv je to možné, Výbor seznamuje s případy
nespravedlivého stihání veřejnost i úřady a
postiženým pomáhá. Od prosince 1979 je
Výbor členem Mezinárodni federace pro lidská
práva a je oprávněn užívat označení Českoslo
venská liga pro lidská práva. V listopadu 1984
zvolila Mezinárodní federace člena VONSu,
Ladislava Lise, svým viceprezidentem a udělila
mu současně pověření zastupovat zájmy
Mezinárodní federace u orgánů Organizace
spojených národů ve Vídni.
Výbor má v Československu 29 členů, další
členové jsou ve Francii, v Anglii, ve Spolkové
republice Německo, ve Švédsku a dva v
Rakousku.
Výroční zpráva uvádí, že kromě čtrnácti
politických vězňů, jejichž případy se registrují
i s adresami příbuzných, okolnostmi trestního
stíhání a předpokládanými konci trestů, je
zmínka o pěti dalších případech „vyzvědačů“,
u nichž jsou pochybnosti o vině. Další velká
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stvo vnitra co chce, nezaručuje členům příprav
ných výborů beztrestnost. Avšak v případě, že
je postihne policejní perzekuce, zaručuje jim
ve světě a především ve Spojených státech, tak
rozsáhlou publicitu, až budou ministerským
úředníkům uši zaléhat. Československo si zby
tečně udělá velkou ostudu. Ani starousedlí
američtí krajané, jejichž návštěvami ve vlasti
se čs. sdělovací prostředky rády ohánějí, nepo
chopí, jaké důvody přiměly české ministerstvo
k tak zápornému, ba urážlivému postupu vůči
zemi, která poskytla statisícům emigrantů nový
domov a která - nad to - tak rozhodujícím podí
lem přispěla před 70 lety ke vzniku Česko
slovenska. Jsou tu však ve hře i jiné momenty,
nejen citové. Čs. vláda si stěžuje, že čs.
výrobkům kladou na americkém trhu pře
kážky, že se na ně uvaluje větší clo, než
na výrobky z jiných, i některých socialistických
zemí. Usiluje, aby jí byla poskytnuta doložka
nejvyšších výhod. Je zákaz Společnosti pro
přátelství se Spojenými státy vhodná cesta,
jak tuto doložku od Spojených států získat?

Podle posledních informaci (21.1.8B)dojíždéji
denně do Prahy delegace slovenských katolíků,
aby předaly kard. Tomáškovi podpisové archy.
Podpisů jen ze Slovenska se nyní odhaduje přes
95 000. Číselné údaje z Cech a Moravy zatím
neexistují.

My bychom snad měli se svým úsudkem
také počkat, avšak mezitím vyšlo několik knih,
které na základě různých dostupných pramenů
poukazují na to, že Reilly byl sice pozoru
hodný zpravodajce, znalý nejméně sedmi
jazyků, že však mnohá ta „legendární dobro
družství a zpravodajské úspěchy" byly výtvo
rem jednak jeho vlastní fantazie, jednak
KŘESOMYSL

produktem neodpovědných publicistů. Kromě
toho některé kapitoly v jeho životě se týkají
přímo naší národní minulosti, jak dále uvedu.
Sidney Reilly se narodil zřejmě r. 1874 v
Oděse, Petrohradě nebo někde v tehdejším
ruském Polsku jako Sigmund Georgievič
Rosenblum v zámožné polské židovské rodi
ně. Sám říkal, že byl nemanželským synem
ruské ženy. V jednom případě tvrdil, že otec
byl lékař dr. Rosenblum, v druhém irský
námořní kapitán. Podle celkem doloženého
životopisu, který vydal Michael Kettle v r.
1983, mladý Rosenblum studoval v Petro
hradě, měl nějaké potíže s rodinou a odjel
prostě do světa. Jeden pramen tvrdí, že odjel
do Brazílie, kde prý ho britští agenti získali
pro tajnou službu. Kettle však našel prameny,
podle kterých Rosenblum odjel z Ruska někdy
po roce 1890 do Londýna, žil tam mezi pol
skými exulanty a za nejasných okolností byl
získán pro tajnou službu. V Londýně se
oženil, přijal příjmení svého tchána a své
jméno změnil na Sidney: tedy Sidney G.
Reilly. Časem si pořídil nový rodokmen, který
sahal až do Indie. Studoval asi rok elektrotech
niku v Londýně a posléze i nějaké kursy na
„Trinity College“ v Cambridgi. To technické
studium mělo prý svůj důvod: Britská tajná
služba počítala prý s ním jako s agentem, který
by se zaměřil na výstavbu vojenského lodstva
(ruského, japonského a německého), případně
na plány s těžbou nafty na Středním východě.
Reilly později tvrdil, že se postaral o to, aby
Britové získali práva na těžbu nafty v Persii.
Jeho studijní pobyt v Cambridgi, v pozdějším
semeništi komunistů a sovětských „krtků“ v
SIS nyní vede některé autory k tvrzení, že
sovětskou tajnou službu upozornil na „krtčí
možnosti“ v Cambridgi právě Reilly, když se
r. 1925 dostal do rukou sovětské Čeky či
GPU.
Po studiích v Londýně a Cambridgi začíná
vlastní legenda. Jsou doby, kdy Reilly působí
jako agent na Středním východě a ve Francii.
Pak je podnikatelem někde na Dálném výcho
dě, kde prý působí jako trojí agent: britský,
japonský a ruský. Působí také j ako podnikatel
v New Yorku a posléze v Petrohradě, kde prý
získává plány německého válečného lodstva.
Pak je odvolán do Londýna. A když vypukne
r. 1914 válka, skáče prý z letadel (?) do němec
kého zázemí a v uniformě německého důstoj
níka se prý účastní dokonce vojensko-strategické porady s císařem Vilémem. To všechno
jsou věci, které mohou být alespoň do určité
n 'ry založeny na skutečnosti: zejména jeho
pobyt v Petrohradu a na Dálném východě je
určitými svědectvími doložen. Jeho poslední
manželka - měl nejméně tři - našla po jeho
odchodu do Sovětského svazu nějaké jeho
osobní záznamy a r. 1931 je uveřejnila jako
„Britain’s Master Spy"; r. 1986 vyšlo dílo v
New Yorku znovu jako paperback. Reilly se
tedy sám pilně staral o to, aby jeho sláva a
údajné zásluhy předčily i tradované legendy o
jeho Činnosti.
Po sovětsko-německém jednání v Brestu
Litevském v r. 1918 měli Britové obavy, že se
Němci zmocní ruské baltské válečné flotily a
že bolševici budou i jinak nápomocni Něm
cům, kteří chystali na západní frontě rozho
dující ofenzívu. Spojenečtí diplomati v Petro
hradu a v Moskvě - důležitou roli měl např.
známý přítel demokratického Československa,
Robert Bruče Lockhart, jako britský politický
atašé - se snažili přesvědčit Lenina a Trockého
že je i v jejich zájmu odporovat Němcům. 2
téhož důvodu vyslali Britové do Petrohradi
Reillyho, který ovšem mluvil dokonale ruský
německy a ruské poměry znal. Jeho poslánín
bylo především zajistit, aby se Němcům nedo
(Dohoření na příští straně
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Tajné zpravodajské služby a naše národ, minulost
Dokončeni
stala do ruky baltská flotila, případně přesvěd
čit bolševiky, aby ji raději potopili. Tak se
vyvinula tzv, „Lockhartova aféra“, ke které dal
podnět spíše Reilly než Lockhart. Reilly pak
tvrdil, že měl na mysli převrat a že se snažil k
tomu získat především lotyšské gardové plu
ky, které byly v té době v Petrohradě i Moskvě
prakticky jedinou solidní oporou Leninova
režimu. Druhým aspektem této věci byla snaha
Britů organizovat spojeneckou intervenci přes
Murmansk a Archangelsk. K těmto plánům se
zpočátku zdráhali dát svůj souhlas Francouzi a
USA byly z obavy z rostoucí expanze Japon
ska na Dálném východě původně zcela proti.
Francouzi, jak se zdá, pod tlakem vývoje na
západní frontě na britské plány postupně
přistoupili. A za těchto okolností se součástí
spojeneckých plánů na intervenci, která měla
zabránit německým plánům v Pobaltí a na
Ukrajině, staly i čs. legie. Britové chtěli, aby
jejich podstatná část byla dopravena do
Archangelska a dána pod britské velení. Toto
plánování se však zásluhou pletich S. Reillyho
najednou zhroutilo. V Petrohradě byl zavraž
děn velitel Čeky Urický a v Moskvě byl spá
chán atentát na Lenina. Ani spojenci, ani
Reilly s tím neměli nic společného. Avšak
Džeržinský nařídil krvavý teror jednak proti
nekomunistickým Rusům, jednak proti spoje
neckým zástupcům. Velitelé lotyšských pluků
se najednou přihlásili s tvrzením, že je Lock
hart s Reillym podpláceli. Trocký, který byl
proti jednání s Němci a původně měl prý
zájem o spolupráci se spojenci zejména v
věci baltské flotily, prý někdy v květnu 1918
nabyl přesvědčení, že jej chtěli spojenci zne
užít ve svých intrikách proti bolševickému
režimu, dal zatknout velitele flotily a 25.
května vydal mezi jiným rozkaz, aby čs. legie
byly úplně odzbrojeny a legionáři zařazeni do
pracovních útvarů. (Předtím - jak píše např.
George Kennan ve své knize z r. 1958 - Trocký
dal souhlas k žádosti spojenců, aby útvary čs.
legií na západ od Omska odjely směrem na
Murmansk.)
Naše historická literatura do velké míry
tvrdí, že rozdělení legií bylo záludným plánem
bolševiků; a Trockého rozkaz z 25. května a
zatčení představitelů Národní rady v Moskvě
jednak jako intriky čs. komunistů, případně
jako důsledek incidentu v Čeljabinsku, kde
legie obsadily 17. května celé město. Kettie
však vysvětluje, že Trocký vydal svůj rozkaz,
jakmile prý prohlédl spojenecké plány (zejmé
na v souvislosti s baltskou flotilou), případně
intriky S. Reillyho.
Lockhart byl dvakrát zatčen a pak vyměněn
za Litvínova. Britský námořní atašé Cromie
byl zastřelen a většina spojeneckých osobností
musela odejít nebo uprchnout ze země. Reilly
pak vystupoval jako agent Čeky a nakonec
jako německý občan, uprchl na malé lodi do
Revalu a pak přes Helsinky se vrátil do Lon
dýna, kde dostal vyznamenání. Pak odjel na
nějakou dobu do jižního Ruska, kde pokračo
vala občanská válka. Po svém návratu do Lon
dýna prý přestal pro SIS přímo pracovat. Měl
nějaký byznys v New Yorku, avšak hlavně
působil v protibolševickém odboji v západní
Evropě. Při tom se sblížil s bývalým ministrem
války Borisem Savinkovem v Kerenského
vládě, který tehdy organizoval protibolševické
„Zelené gardy“ v Polsku. Problémem byly
ovšem finance a Reilly se snažil Savinkovovi
radit, jak získat potřebné peníze od sympati
zujících vlád. To je kapitola, která vedla Savinkova a Reillyho také do Prahy, kde čs. vláda
ruským a ukrajinským exulantům dost pomá
hala. Savinkov zřejmě dostal r. 1921 v Praze
nějaké peníze také pro svou organizaci „Svaz
pro obranu vlasti a svobody“, což pak naši
komunisté po roce 1948 využili ve svém pamf
letu „Dokumenty o protilidové a protinárodní
politice T. G. Masaryka“. Tvrdili v něm, že
Masaryk dal „Savinkovovi 200.000 rublů, aby
zabil Lenina“.
Ve Velké Británii dával Savinkovovi před
nost před Kerenským dokonce sám Churchill,
s nímž si Reilly po návratu Savinkova do
Ruska vyměnil nejméně dva dopisy.
V Praze dělal Reilly r. 1921 nejen protisovětskou politiku, ale i úspěšný byznys.
Robin Lockhart i dr. Andrew uvádějí pra
meny, podle kterých čs. vláda nabídla britské
mu generálu Edwardu Spearsovi (který zřejmě
pomáhal čs. zahraničnímu odboji za války) aby
organizoval vývoz rádia z Jáchymova, tehdy
jediného zdroje této látky budoucnosti. Gen.
Spears teprve začínal podnikatelskou činnost a
jelikož neměl dost zkušeností s obchodem,
požádal Reillyho, aby mu asistoval. Reilly byl
zřejmě velmi efektivní, jak pak gen. Spears
uvedl ve svých neuveřejněných pamětech.
Vůbec některé kapitoly Reillova života je

těžko hodnotit - zda šlo o zpravodajskou
činnost nebo o čistý byznys. Také jeho roman
tické sklony by si vyžádaly zvláštní knihu.
Jeho intimní přátelé tvrdí, že měl bonapartistické sklony: měl velkou sbírku napoleon
ských památek, z níž část rozprodal, aby
pomohl financovat Savinkovův odboj. Jeho
někdejší sekretářka tvrdila, že měl mesianistické sklony; a jeden pramen uvádí, že se
vážně zajímal o buddhismus.
Další kapitola patří do historie ruské emi
grace, kterou bolševici prošpikovali svými
agenty. Džeržinský dokonce organizoval faleš
nou protibolševickou ilegální organizaci v
Moskvě, známou v zahraničí jako TRUST,
která řadu let udržovala styky s předními emi
granty, jež lákala nebo unášela do Moskvy.
Savinkov - a zde zase nejsou všechna fakta
jasná - jednal se zástupci TRUSTu v Paříži a
pak se na jejich výzvu vrátil přes Finsko do
Ruska, aby s vedením protisovětského odboje
dojednal další postup. V Minsku byl však
zatčen, odsouzen k trestu smrti, který byl
zmírněn na deset let žaláře; a pak došla úřední
zpráva, že Savinkov byl omilostněn, protože
se prý zcela přiznal ke svým politickým
omylům a rozhodl se budovat socialistické
Rusko spolu s bolševiky. Autoři zmíněných
knih nabízejí dvojí vysvětlení: Savinkov byl
skutečně ochoten spolupracovat s bolševiky
(napsal o tom dokonce dopis Reillymu) nebo
Džeržinský chtěl udržet naživu legendu o
TRUSTu: prý má v Moskvě spolupracovníky
na nejvyšších místech, takže mohl prosadit
dokonce i omilostnění Savinkova. Jenže další
zpráva z Moskvy tvrdila, že Savinkov spáchal
sebevraždu, když Džeržinský nemínil dodržet
slib o úplném omilostnění a držel Savinkova
dále (i když ve slušné) vazbě. Řada odpověd
ných lidí na Západě začala pochybovat o
„odbojové činnosti“ TRUSTu; a zde začíná

nejpodivnější, ovšem také poslední kapitola
života S. Reillyho. Reilly byl tehdy za byzny
sem v USA, avšak vrátil se, když mu jeho
kolega Ernest Boyce, který měl v SIS na staros
ti Rusko, soukromě vyřizoval vzkaz zástupců
TRUSTu, aby přijel ďo Ruska a dokončil to,
co začal Savinkov. Mezitím vypukla v Lon
dýně aféra s tzv. Zinověvovým dopisem, která
pomohla k pádu první laboristické vlády. Do
dnes není jasné, zda šlo o podvrh - ale jedno je
jisté: Reilly v tom měl prsty a dokonce se tím
chlubil. Dr. Andrew však ve své knize tvrdí, že
Reilly si dělal i v této věci větší zásluhy, než
skutečně měl. Po osobním jednání s Boycem a
se zástupci TRUSTu v Paříži Reilly odjel
konečně v září r. 1925 do Finska. 25. září 1925
přešel hranice, aby se v Moskvě sešel s protibol
ševickou „stínovou vládou". Po schůzce s
generalitou TRUSTu byl však zatčen. „Izvestija“ přinesly pak zprávu, že z 28. na 29. září
1925 se snažila překročit hranice z Ruska do
Finska skupina pašeráků. Dva prý byli zastře
leni a třetí (Reilly) smrtelně zraněn, při
převozu do Leningradu zemřel. Byla to noc,
kdy se měl Reilly vrátit do Finska. To byla
jediná oficiální zpráva Moskvy, týkajícího
Reillyho. Avšak pozdější sovětská literatura
naznačuje, že Stalin nařídil, aby se na Reillym
vykonal v Moskvě trest smrti, který byl nad
ním vynesen už r. 1918. Reilly byl vyslýchán
asi dva měsíce a podle různých pramenů prý
chtěl zachránit svůj život tím, že ochotně
vypovídal o struktuře britské a americké tajné
služby a o poměrech mezi ruskou emigrací v
západní Evropě. Ale to prý mu nepomohlo.
Vedle Kettlovy střízlivé biografie S. Reil
lyho vyšla r. 1967 poněkud melodramatická
kniha „Reilly: Ace of Spies", kterou napsal syn
diplomata B. R. Lockharta, Robin Bruče
Lockhart. Kniha pak byla podkladem pro tele
vizní melodramatický seriál o „Esu špiónů“,

Sháňka po lidech
Na počátku sedmdesátých let českoslovenští
ideologové ubezpečovali celý svět, že státu ne
jsou a nebudou zapotřebí žádné nové cesty k
ekonomice. Dnes to říkají právě naopak.
Dochází tam snad k zásadní změně? Kdyby
tomu tak bylo, daleko více lidí by pro
přestavbu přímo zahořelo, mladí lidé by se
vehementněji hlásili k novému trendu. Zatím
se však nic takového neděje. Pár českosloven
ských podniků sice vstoupilo do takzvaného
L. ŠKRABÁNKOVÁ
experimentu, ale to je jen direktivně nařízená
změna, o níž sami zaměstnanci nerozhodli.
Zdá se, že v praxi jde přestavbě jen o to, co
komunistická ekonomika musí řešit stále
znovu, a co je její staronový problém: získat
lidi pro kvalitnější práci, ale za nezvýšenou
odměnu. Už údemické a stachanovské hnutí, i
jejich renesance v 70tých letech, měly obdobné
cíle: povytáhnout laťku pracovních výkonů
výše a získat tak pro stát vyšší zisk bez vyšších
výdajů na platy. (Zaplacení několika úderníků a
vybraných jedinců se stále vysoce rentovalo.)
Tehdy se dařilo prostřednictvím úderníků
zvýšit pracovní výkony, ale dnes příklad
úderníků ztratil na účinnosti, proto bylo nut
no hledat nové motivy pro agitaci.
Ale vyvolat nadšení u lidí dnes, to je pro
agitátory a ideology stále těžší úkol. Proto se
už neslibuje jen vybraným jedincům, ale
VŠEM. Neznamená to pochopitelně žádné
zlepšení platů, či konkrétní rozšíření svobod,
ale pouhé zlepšení slibů, protože nikdo vyšší
plat, ani větší svobody zatím neviděl. Ideolo
gové sami nazývají přestavbu květnatě: „vzru
šivým obdobím přeměn“ - ale jejich sliby ve
skutečnosti vzrušují pouze papír, lidi ponechá
vají lhostejnými. Režim doufal, že po vy
hlášení přestavby vyjde do ulic nadšená mládež
„s bubny“, že bude přestavbě nadšeně fandit,
ale aplaus se odnikud neozývá. Ona totiž ideo
logy slibovaná životní úroveň i svobody, které
mají v budoucnu nastat, měly být už dávno
tady. Mládež proto není ochotna dobíhat
ujíždějící vlak, zvlášť proto ne. když ani není
jasné, zda ten vlak jede dopředu nebo zpátky.
Tedy dopředu nebo zpět v životní úrovni.
Vyvolá přestavba dostatek nebo utažení opas
ků? Takové otázky lidi logicky napadají, jsou
tu přece zkušenosti z neoúdernických hnutí
70tých let: pár vybraných úderníků (nyní pár
vybraných podniků) zvýši kvalitu výroby a až
budou pracovní nároky všeobecně posunuty
výše, budou muset na vyšší kvalitě pracovat i
ostatní. Ovšemže ty ostatní podniky už nedo
stanou žádná finanční zvýhodnění, protože

kvalita se stane samozřejmostí. A tak lidé,
zaměstnaní v podnicích, které bůhví čí vinou
kvality nedosáhly, budou nakonec finančně
postiženi: za více dřiny méně peněz.
Právě proto se do přestavby nikdo nežene.
Naivové, kteří to dříve s komunismem myslili
dobře, se dnes velmi špatě shánějí. V 70tých
letech se úderníci obětovali, vyhrnuli si rukávy
a nechali v továrnách půl zdraví, dnes jsou z
nich fyzické trosky. Zklamaní, že zůstalo jen u
drobných výhod, kterými jim stát reparoval
všechno to úsilí. Abychom lépe pochopili
současný stav u nás, je nutné srovnat míru a
stupně obětavosti mladých lidí pro věc komu
nismu v různých dobách. V 50tých letech
nezřídka docházelo i k obětem nejvyšším, ať v
dolech nebo při budování přehrad. V 70tých le
tech už nebyl prakticky nikdo ochoten oběto
vat pro komunismus život. Lidé byli ještě tak
ochotni obětovat svou pověst, když se za to
stali dobře placenými hrdiny socialistické
práce. Dnes je však situace taková, že už nedají
ani svou pověst, a najde-li se hrstka takových,
nestačí to k udržení hladiny národního důcho
du. Proto muselo dojít k ústupkům v ideolo
gii, která už se ani nepokouší slibovat jakýsi
imaginární komunistický ráj, ale slibuje pouhý
hospodářský pokrok. Ovšem vtip je v tom, že
se tak ideologie dostává sama do začarovaného
kruhu, poněvadž hospodářský pokrok nemusí
být zrovna ten komunistický...
To si sice ideologové uvědomují, ale ne
zbývá jim nic jiného, než. hovořit právě o něm,
protože současná mládež není ochotna pro
komunismus obětovat už vůbec nic, na všech
no má své kupecké počty, neobětuje už ani
trochu volného času. (Jak se nedávno stalo v
Královopolských strojírnách, kde SSM uspo
řádal diskusi k přestavbě, a mládež se poscho
vávala do umýváren z obavy, že by se diskuse
mohla protáhnout přes pracovní dobu.) Ještě
nedávno se zdálo, že všeobecnou zaostalost
výroby ve státě bude možné napravit vymý
cením lajdácké práce a neschopných ředitelů.
Ovšem tak jednoduché a laciné to nebude:
ukazuje se, že prodejnosti čs. výrobků na svě
tových trzích nepomůže ani zvolený, mladý a
vzdělaný ředitel podniku, ani žádná rada pra
cujících, ani pot dělníků. Bude to chtít dotace,
a to pořádné: nové stroje, materiál, nápady,
konkurenci a kdos i co ještě. To ostatně víme i
z režimního tisku. Ale o čem se režimní tisk
neodvažuje napsat, je fakt, že ze všeho nejvíce
chybějí lidi! Nebo lépe řečeno: lidí je dost, ale
chybějí peníze na platy na světové úrovni, a
pokud ty nebudou, nebude nic. To je totiž
pravý důvod toho, proč ideologové nemohou
pro přestavbu nikoho sehnat.
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promítaný ve Velké Británii a USA. To však
stále není konec. Pod dojmem nejnovější lite
ratury o pěti sovětských ..krtcích" v SIS (Maclean, Burgess, Philby, Blake a Blunt) Robin
Lockhart napsal novou knihu: „Reilly: The
First Man" („Reilly: První muž“, Penguin
Books, 1987). Píše v ní, že řada odborníků
zejména v britské kontrarozvědce M15, dospě
la k názoru, že Reilly byl vlastně první sovět
ský „krtek“ v SIS Objevují se např. tyto teze:
1) Reilly byl r. 1918 v Petrohradě agentprovokatér Sovětů. Reilly však ještě za svého
života tvrdil, že jeho plán „spiknutí" dodal
Sovětům denunciant, francouzský žurnalista
René Marchand, tehdejší moskevský dopisova
tel listu „Figaro“. - 2) Zinověvův dopis brit
ským komunistům z r. 1924, uvádí se v další
tezi, prý byl více méně pravý (přinejmenším
kombinace různých autentických sdělení Kominterny), avšak Reilly svým zásahem (ruský
přepis dopisu je pořízen jeho rukou) úmyslně
zpochybnil jeho pravost. - 3) Reilly prý věděl,
že TRUST byl organizací Čekistů. Pokud
však mohl, pomáhal dokazovat jeho legitimnost. Když však se na Západě začalo o
TRUSTu pochybovat, dojednal s Dzeržinským svou tzv. tajnou cestu do Moskvy a dal
se tam sovětské tajné službě zcela k dispozici.
Robin Lockhart o tom pochybuje. Je však
ochoten připustit, že Reilly nakonec dospěl k
názoru, že jeho místo je v Rusku a že jeho
povinnosti je budovat komunismus. Tuto tezi
zakládá Lockhart na dopise, který Reilly
napsal asi rok před svým posledním odjezdem
do Ruska, jeho otci, Robertu Lockhartovi.
Reilly v něm píše, že sovětský systém, bez
ohledu na to, že se bolševismus běžně označuje
za super-marxismus, je správná cesta k spo
lečenskému přebudování světa, k sociální spra
vedlnosti a k reálné demokracii. Robin Lock
hart je však zcela přesvědčen, že - ať již
dobrovolně nebo po fyzickém nátlaku - Reilly
s Čekisty v Moskvě na podzim r. 1925 zcela
spolupracoval, že jim dal nápady, jak pronikat
do západních zpravodajských služeb, zejména
do britské, a jak třeba v Cambridgi ziskávat
pro spolupráci mladé britské intelektuály. Ve
své knize Robin Lockhart dost přesvědčivě
argumentuje, že rok 1925 či 1926 byl důleži
tým mezníkem ve vývoji agresivní sovětské
tajné služby a v její organizaci zejména v
západní Evropě.
Pokud jde o to, zda bolševici Reillyho sku
tečně popravili, Lockhart se dovolává různých
neoficiálních pramenů, které naznačují, že
Reilly žil ještě několik let buď v mírné vazbě,
případně na volné noze v Moskvě, ovšem
dobře utajen před zahraničními hosty. Za
války byl Reillyho spolupracovník z r. 1918 v
Moskvě, George Hill, britský expert na party
zánskou válku, v sovětském hlavním městě
hlavní britskou spojkou se sovětskou tajnou
službou: Jeden jeho sovětský přítel v Moskvě
mu tehdy tvrdil, že Reilly stále ještě žije, ale v
blázinci.
A vrchol všeho: Někdy roku 1968 byl roz
šířen v Moskvě samizdat „Kak ja iskal špiona
Reili“. Autor studie, akademik Revolt Piměnov, po prozkoumání přístupných dokumentů
a mnoha sovětských knih o kontrarozvědce
(Mikulin, Ninajev, Pogodin, Golnikov atd.)
dospěl k přesvědčení, že Reilly byl skutečně
super-double-agent, že by mu měl být v
Moskvě postaven pomník a pořízen o něm film
jako o hrdinovi Sovětského svazu, který se
přinejmenším rovná Philbymu. Piměnov byl r.
1970 postaven před soud a odsouzen do
GULAGu pro ilegální činnost. Tak alespoň
píše Robin Bruče Lockhart.
Sidney Reilly, kdyby se byl toho dožil, jistě
by měl velkou radost z toho, jak i v Moskvě se
začaly šířit nové legendy o „Esu špiónů“. Jiná
věc je, co by tomu všemu měly říci oběti těchto
reillovských intrik a fantastických plánů.
Myslím, že dr. Andrew udeřil hřebík na hla
vičku, když ve své knize napsal:
„...Největší slabostí britské zpravodajské
služby za Občanské války (v Rusku) bylo jed
noduše to, že nevykonávala svou základní
funkci - sbírání informací. Od Lockhartova
odjezdu v září 1918 do podepsání anglo-ruské
obchodní dohody v březnu 1921 Velká Britá
nie neměla v bolševickém Rusku žádného ofi
ciálního zástupce, který by posílal informace o
tom, co se tam děje. Tajná zpravodajská služba
nebyla vůbec schopna tento nedostatek nahra
dit. V říjnu 1919 předložilo ministerstvo
zahraničí pro politické zpravodajství bristké
vládě memorandum, v němž uvedlo: ,O
podmínkách v Sovětském svazu nebylo před
loženo žádné autoritativní prohlášení. A ne
existuje žádná jiná věc, v níž by se lidé tak
široce rozcházeli.’ Dobrodružství a romantika
v Rudém Rusku,“ dodává dr. Andrew, „ne
mohly nahradit účinné zpravodajství...“ „Do
brodružství a romantika v SIS v Rudém
Rusku“ je název pamětí agenta SIS Paula
Dukese, který byl poslán do Ruska po Lokhartově aféře.
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Pro čs. vysílání rozhlasově stanice Svobodná
Evropa v Mnichově uspořádal opět redaktor
František Tomáš čtenářskou anketu. Účastnici
odpovídali na otázky, jaký byl v roce 1987 jejich
největší čtenářský zážitek: I) z naší literatury,
2) z cizí literatury. Nemáme bohužel v novinách
dost místa a otiskujeme proto pouze odpovědi
na první otázku.

Zbyněk Benýšek, malíř, vydavatel revue
PATERNOSŤER, Vídeň
Až nedávno jsem si přečetl knihu Jana
Křesadla Mrchopěvci, vydanou v červnu 1984
torontským 68 Publishers - a to byl můj
čtenářský zážitek pro rok 1987. Krutý příběh na jehož zpracování se ve vzácné vyrovnanosti
podílí jak intelektuální nadhled a zázemí
autora, tak i jeho čirá umělecká imaginace neobyčejně přesně představuje nutnou defektnost psychiky lidí, vržených do zvrácených
struktur totalitní moci.
Ivan Binar, spisovatel, Mnichov
Moc se mi líbil román Jaroslava Putíka Muž
s břitvou, který vyšel už před rokem v
kolínském Indexu. Životní příběh svérázného
podivína, charakterního člověka ve světě pl
ném nástrah a paradoxů, v našem světě.
Báječně se to čte, knížka je nabitá humorem a
především životní moudrostí, mně tuze blíz
kou; podobnou kolem sebe trousil můj děde
ček sadař a rolník z Moravy.
Teprve rozečtenou - a přesto ji zmiňuji mám knížku Jindřicha Chalupeckého Na hra
nicích umění. Ta vyšla v prosinci v mnichov
ském Arkýři - v příkladném provedení. Osm
příběhů o umělcích mimo oficiální struktury.
Zasvěcené, informativní a srozumitelné.
Dr. ing. Jiří Breber, výzkumný pracovník,
Los Angeles
Z české literatury: Divadelní hra Václava
Havla Largo desolato, která byla otištěna v 74.
čísle Svědectví již v roce 1985, ale kterou jsem
si se zájmem pročetl znovu a porovnal s vel
kým zážitkem, kterým pro mne a moje přátele
bylo shlédnutí této hry v divadle Taper, Too v
Hollywoodu v březnu 1987. Hra byla nastudo
vána v anglické verzi Torna Stopparda vyni
kajícím režisérem Richardem Jordánem. V
hlavní roli exceloval Robin Gammel a výkony
všech ostatních herců byly opravdu „holly
woodské“ v tom nejlepším slova smyslu. Přek
vapilo nás plné pochopení československé
situace jak herci, tak diváky. Všechna předsta
vení byla vyprodána.
Pavel Březina, redaktor Svobodné Evropy,
Mnichov
Z Českých věcí, vydaných v posledních
měsících na Západě, mě už tématicky zaujaly
eseje Jindřicha Chalupeckého Na hranicích
uměni. Vydal je mnichovský Arkýř. Začal jsem
číst knihu Rio Preisnera Až na konec Česka,
z edice ROZMLUVY, Londýn. Preisnerznáasi
německou filozofii a literaturu jako z jeho
českých a slovenských vrstevníků málokdo.
Na téma vlivu německé filozofie na středoev
ropské politické myšlení jsem slyšel diskutovat
v Praze na tajných seminářích už koncem 50.
let. Ale Preisner se dotýká také jednoho
tématu, kterému se zatím české diskuse vyhý
baly, totiž vlivu gnosticismu.
Jan Douba, Svobodná Evropa, Mnichov
Z české literatury to byly Proluky Bohumila
Hrabala. To byl opravdu literární zážitek, pro
mne osobně navíc i proto, že se částečně ode
hrává i v kraji, který dobře znám.
Jan Drábek, spisovatel, Vancouver
Z české literatury to byly Hrabalovy Pro
luky. Je to plné literární vynalézavosti a
přístup ku story z hlediska autorovy ženy je
přímo geniální. My všichni, co se živíme
psaním, máme se od Hrabala co učit. Je to
nesporně jeden z našich superstárů.
Jaroslav Dresler, redaktor Svobodné Evro
py, Mnichov
Byl to rukopis knihy Doktor Karel Steinbach
- svědek století, kterou napsal po čtrnácti
denním vzpomínání, vyprávění a zpovídání v
New Yorku básník Viktor Fischl. Lékaři Karlu
Steinbachovi, příteli Jana Masaryka, Ferdi
nanda Peroutky a Karla Čapka, bude v červnu
1988 94 let. Básníku Viktoru Fischlovi bylo 75.
Prof. dr. Ivo Ducháček, publicista, New
York
Největší čtenářský zážitek v roce 1987:
Bohumil Hrabal - Proluky a podruhé a s
hlubším porozuměním. Ludvík Vaculík - Český
snář.
Ota Filip, spisovatel, Mnichov
Z naší literatury: Jan Trefulka - Svedený a
ponížený. Román vyjde na podzim 1988
německy v nakladatelství S. Fischer, francouz
ský u Gallimarda v Paříži.
Viktor Fischl, spisovatel, Jeruzalém
Nečetl jsem v roce 1987 nic tak dobrého
jako rukopis dosud arci nedokončeného histo
rického románu Karla Vrchoveckého Bůh
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tomu nechtěl. Je to vynikající a kdybych byl
nakladatel, hleděl bych si tu knihu zajistit k
vydání.

Vilém Hejl, spisovatel, Mnichov
Odpovím letos jenom na první otázku, pro
tože v roce 1987 vyšlo tolik pozoruhodných
knih, že není snadné jednoznačně odpovědět.
Nelze nepomyslet třeba na Hrabalovu trilo
gii, vydanou v Torontu, ale zároveň též na
knihu Hany Ponické, na Lukavické zápisky z
roku 1977, jež dosud bohužel nevyšly nikde.
Nakonec však za nejvýznamnější pokládám
dvě knihy o Masarykovi. Kolínský Index vydal
práci Jaroslava Opata Filozof a politik, zabý
vající se Masarykovým působením v létech
1882-1893. Torontské nakladatelství SixtyEight Publishers přišlo s jiným Masarykem vydalo knihu Jiřího Kovtuna Masarykův
triumf věnovanou vrcholu Masarykova života
a úsilí,, době před vznikem samostatného
československého státu. Jaroslav Opat píše o

doby, která se u nás nazývá temnem. „Nikdo
nemá větší lásky než ten, kdo dá život za své
přátele.“ Umírání v láskyplné oběti. Tak
zemřel Pater Friedrich Bridel, kněz Tova
ryšstva Ježíšova při ošetřování nemocných
morem, ke kterému se stejné jako jeho četní
spolubratři dobrovolně přihlásil. Jejich smrt
patří k základům našeho českého křesťanství.
Díky Otci Koláčkovi za tuto knížku.
Václav Hora z knihkupectví Dialog ve
Frankfurtu n. M.
Mohu tu vydat posudek jako knihkupec. V
našem knihkupectví jsou nejprodávanější kni
hy: 1) Pavel Kohout - Kde je zakopán pes
(Index). 2) a 3) Viktor Fischl - Všichni moji
strýčkové (Polygon) a od stejného autora Figu
rová zlatá svatba (Index).
Profesor Jan Koblasa, sochař, Hamburk
Z česky psaných knih to byla především
knížečka Jana Kotíka s krátkými ve volném
verši psanými filozofickými traktáty - moudrá

ANKETA
Masarykovi - filozofovi a politikovi, Kovtunův
Masaryk, to je politik a filozof. Obé práce se
navzájem doplňují netoliko časově, jsou mi
mořádně aktuální dnes, kdy se leckde rozmáhá
a šíří filozofie poraženectví a i přímo progra
mové malosti, a obě budou zřejmě patřit k
tomu nejcennějšímu, co naše písemnictví
přítomných časů odkáže budoucnosti.
Václav Hesoun, krajanský pracovník, Cleveland
Každým rokem přečtu půl tuctu i více v
exilu vyšlých publikací. Letos moji pozornost
zaujala obzvlášť kniha: Tomáš Baťa - Úvahy a
projevy. Byla vytištěna v Kanadě, u Moravia
Press v Torontě. Je to kniha věru exilová vždyť její slova a myšlenky zazněly a byly
vytištěny v lepších časech ve svobodné vlasti.
Při četbě této knihy jsem si uvědomoval, k
jakému hospodářskému rozmachu Čs. repub
lika by byla i po II. světové válce šla, kdyby se
v ekonomii řídila Baťovými zásadami, místo
nesmyslné cesty socializace. I když od Baťovy
smrti uplynulo více než půl století, jeho eko
nomické zásady i výrobní metody by mohly
pomoci staré vlasti z hospodářského marasmu.
Jiří Hochman, novinář, profesor Ohio State
University, Columbus, USA
Masaryk - Beneš - Hrad, v redakci dr. Jaro
slava Pecháčka. Pro člověka mé generace a poli
tického pozadí mimořádně významný doku
ment o první republice. Vydalo České Slovo.
Václav Hyvnar, předseda Národního svazu
českých katolíků v USA, Cleveland
Pro mne to je kniha: Tomáš Baťa - Úvahy a
projevy. Zase jednou potvrzuje, co dokáže
silný jedinec, mající představy o soukromém
podnikání ve velkém, mající zároveň na zřeteli
hmotně-sociální zajištění dělníkovo. Měli by si
tu knížku přečíst všichni hlasatelé znárodňo
vání, velkého či malého. Knížka mi také
připomněla tvrdou ironii dějin. Zlín, město
Baťovo, byl přejmenován na Gottwaldov, po
hlavním hrobaři čs. demokracie. Boží mlýny
mají co napravovat.
Karel Jezdinský, redaktor Svobodné Evro
py, New York
Zde jsem neměl nejmenší utrpení volby a
nemám ani ostych upozornit na skvělou práci
dobrého kamaráda. Podivuhodní kouzelníci se
jmenuje ta čítanka českého stalinismu v řeči
vázané, čili z děl básnických Svět 1945 až 1955,
kterou uspořádal dnes v Západním Berlíně
žijící Antonín Brousek. Vyšla česky v lon
dýnském nakladatelství ROZMLUVY a obsa
huje výběr neuvěřitelného patolízalství, které
předváděli v dané době například ke Stalinovi a
Gottwaldovi i někteří kdysi anebo i jinak stále
dobří čeští básníci. Hodnotnější než tento
výběr stupidnosti je však Brouskův doslov,
vyvážená tolerantní studie, která se snaží
objasnit proč k takovému sebeponižování,
které u několika autorů vyústilo pak i v sebe
vraždu, vůbec došlo. Je to tedy jedinečná žer
tovná čítanka poezie, zároveň však i úděs
ná obžaloba charakterů a systému, který tak
nemilosrdně drtil jakýkoliv pokus o samo
statný umělecký projev. Ponížením jiných
navždy a neodvolatelně ponížil a znehodnotil
sebe sama.
Svatopluk Karásek, kazatel, zpěvák „under
groundu", Curych
V roce 1987 se mné z naší literatury nejlépe
líbila kniha Petra Kouby - Lekce jízdy (Index).
Otec Karel, redaktor náboženského vysílání
Svobodné Evropy, Mnichov
Zážitek největší a nevím, kdo by se mu mohl
ubránit: Josef Koláček - Je se mnou (Řím
1987). Životopis pobělohorského jezuity Fried
richa Bridela. Více než to: paprsek světla z

rozjímání. Dále Ivan Diviš - Sursum (Poezie
mimo domov, Mnichov). Třeštík - Merhautová: Románské umění, o počátcích českého
kukturního myšlení a tvorby. E. Fučíková Rudolfínská kresba, objevná, výborně udělaná
kniha.
Dr. Antonín Kratochvil, literární historik,
Mnichov
Stojím trochu na rozpacích, neboť mi letos
prošlo rukama několik desítek knih, které by
zasloužily, aby jim byla věnována větší pozor
nost než dosud. Začnu starší literaturou:
Zdeňka Tichá nedlouho před svou smrtí při
pravila obsáhlý výbor ze slavného díla barok
ního jezuity Bohuslava Balbína a nazvala jej
Krásy a bohatství české země. Je to výbor z
prvních tří svazků Balbínova historického
cyklu Rozmanitosti z historie království čes
kého. Vydalo nakladatelství Panorama v Praze.
Úvod Zdeňky Tiché je poznamenán bohužel
cenzornimi zásahy, zaměřenými jak na osob
nost Balbinovu, tak především proti Tova
ryšstvu Ježíšovu. Zde marxisté nejsou stále
schopni se vymotat ze svého začarovaného
kruhu. Přehlédneme-li tuto skutečnost, je
vydání této knihy významným přínosem pro
poznání - podle nového titulu - „krás a
bohatství“ české barokní země. Rovněž gra
fická úprava knihy je jedinečná. Ze samizda
tového písemnictví mě zvláště potěšilo vydání
veršů historika Zdeňka Kalisty Velká noc v
edici Česká expedice, díky ediční úpravě dr.
Jaromíra Hořce. Historik Kalista vstoupil do
literatury jako básník a jako básník odchází. Je
ho poezie je spirituální a vane z ní inspirační
kouzlo české barokní mystiky a filozofie. A
přesto je to poezie reality našich dnů bez jaké
koli ideologické zátěže.
Z exilových nakladatelství zaslouží uznání
torontské 68 Publishers na knihu Zdeňka
Rotrekla Skrytá tvář české literatury. Je to víc
než jen kniha o alternativních vězněných spi
sovatelích padesátých let, je to velké svědectví,
dokument o duchovním a mravním kapitálu
lidí, kteří vše riskovali. Kniha je výzvou studo
vat a nepohřbít mravní odkaz Jana Zahradníč
ka, Jana Čepa, Jana Dokulila, Josefa Knapa,
Václava Renče, Růženy Vackové či Niny Svo
bodové a asi 30 dalších autorů. Rotrekl doku
mentuje, že není možno dívat se na umělecký
odkaz těchto autorů bez zřetele na jejich
životní tragédii.
V Římě vyšly krátce po sobě dvě prózy
romanopisce a básníka Josefa Koláčka Je se
mnou. Kniha je torzem o smrti největšího
českého barokního básníka Bedřicha Bridela,
který zemřel v obětí černého milence - moru
při ošetřování nakažených na Horách Kut
ných. - Dvoje obléháni, při nichž se Švédové
marně pokoušeli o dobytí Brna a jeho hradu
získalo obhájcům slávu v celé tehdejší Evropě.
Švédská vojska měla pověst nepřemožitelných
dobyvatelů. Mezi těmi, kteří stáli v čele a hájili
Brno, byli studenti brněnské vysokoškolské
legie, kterou sestavil a vedl rektor vysoko
školské jezuitské koleje prof. Martin Středa,
rodák z Hlivice ve Slezku. Koláček v silné dra
matické zkratce zachytil úseky ze života v
Brně tak oblíbeného profesora a kazatele.
Kniha má prostý název Martin Středa.
Dr. Jaroslav Krejčí, univ. prof., Lancaster
V roce 1987 upoutalo mou pozornost pře
devším Mrtvé rameno od Františka Kautmana. Měl jsem sice k dispozici jen úryvky, ale
ty stačily ukázat hloubku psychologického
postřehu a spisovatelské mistrovství. Příběh
vášnivé lásky a její zrady ideologickou chimé
rou se zde podává decentním realismem, což je
přístup ne zcela obecný v současné literatuře.
Z doma vydané literatury jsem ocenil Petra
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Pokorného Píseň o perle, vydanou v roce 1986
nakladatelstvím Vyšehrad. Jde v ní o odbor
nou, ale širokému okruhu čtenářů přístupnou
studii o názorech starověkých gnostiků, je
jichž prolínání a střetání s křesťanstvím a
židovstvím představuje dramatickou kapitolu
v kulturních dějinách Středního východu a
Evropy.
Jára Kohout, herec, New York
Pro mne byla „herecká kniha" lahůdka.
Napsal ji Jiří Pravda v Anglii: Přijeli herci,
zavřete slepice. V ní jsem se setkal s mnoha
kolegy, s kterými jsem hrával v Praze a hlavně
na venkově. S Jiřím jsem se znal osobně; již
není mezi námi. Knihu vydalo nakladatelství
Kramerius ve Švýcarsku. Druhá kniha, která se
mně ohromně líbila, je od Jožky Pejskara;
jmenuje se Pronásledovaní vlastenci. Vydalo
České Slovo.
Karel Kryl, zpěvák, redaktor Svobodné
Evropy, Mnichov
Z české literatury hodlám vyzvednout ne
obyčejně záslužnou práci Antonína Brouska antologii české stalinské poezie - Podivuhodní
kouzelníci (ROZMLUVY). Stálo by za to,
zhotovit podobnou antologii z poetických
polucí poetů současných. Doufejme, že se
toho Toník časem ujme.
Milan Kubeš, redaktor knižní edice Opus
Bonům, Mnichov
Čtenářských zážitků bylo v uplynulém roce
několik - např. vynikající Hrabalovy Proluky
nebo pozoruhodná próza Petra Kouby Lekce
jízdy, avšak za nejsilnější čtenářský zážitek
musím označit memoárový román Pavla Ko
houta Kde je zakopán pes. Vynikajícím způso
bem je tu vylíčena děsivá atmosféra 70. let, je
to autentické svědectví o době pronásledování
a osobní statečnosti autora a dalších českých
intelektuálů - a to z pera jednoho z nejvýz
namnějších českých spisovatelů 2, poloviny
20. století.
Vladimír Kusín, politolog, Mnichov
Byl to zase jednou dobrý rok. Zástupně i za
jiné stačí připomenout Hrabalovy Proluky a
další dvě části jeho zkrásnělého životopisu,
Vaculíkovy Deníky, Krylovy Zbraně pro Erató
a Hejlovu-Kaplanovu Zprávu o organizova
ném násilí. Volím dvě knihy o Masarykovi,
Jaroslava Opata Filozof a politik a Jiřího Kov
tuna Masarykův triumf: Příběh konce velké
války a k ním přičítám letos i dříve vyšlé masa
rykovské sborníky a jednotlivé práce z dílen
stále více se košatícího samizdatu. Význam
literárního roku 1987 vidím v tom, že tolik
nových knih přesahuje rozměr okamžitého
čtenářského zážitku. Letošní tvorbu budou
právěm citovat budoucí literární historikové a
vracet se k ní budoucí čtenáři. Pokud jde o
masarykovské práce, je tento vklad do budouc
nosti obzvláště důležitý.
Pavel Landovský, herec, Vídeň
Karel Hvíždala - Václav Havel: Dálkový
výslech. Prima, perfektně udělané. Je to forma,
která novináři Hvíždalovi sluší. Mohl by to
být začátek krásné řady knížek, ve kterých o
sobě vypovídají lidé, kteří by se k tomu jinak
nedostali.
Prof. dr. Mikuláš Lobkowicz, rektor univer
zity v Eichstáttu
Zdeněk Rotrekl - Skrytá tvář české litera
tury. Literární profily básníků a spisovatelů,
vězňů českého stalinismu, zpracované meto
dou faktografických záznamů. Kniha se ovšem
nevyhýbá ani hlubšímu pohledu na pozadí této
tragické temné epochy moderních českých
dějin.
Jan Zahradníček - básnické dílo, napsané v
komunistických věznicích. Mám zde na mysli
především sbírky Rouška Veroničina a verše z
pozůstalosti Dům strach a Čtyři léta. V jeho
verších z vězení mluví utrpení celé generace v
okovech. A přesto není to básník pesimismu,
ale naděje.
Jiří Loewy, redaktor Práva lidu, Wuppertal
Studentský román Šero pražského autora
Alberta Kyšky, což je patrně pseudonym, sice
vyšel u Škvoreckých už v roce 1986, ale k jeho
četbě jsem se dostal až loni. Nechci Šero hod
notit za použití literárně estetických kritérií;
mně poskytlo silný Čtenářský zážitek přede
vším jako dobový dokument, jako autentická
(a věřím, že poctivá) výpověd o dnešní stu
dentské generaci doma. Jaká je? Jistěže jiná než
jací jsme byli my před plusminus čtyřiceti lety.
A jestliže říkám „jiná“, nemyslím tím horší.
Prostě ji formovaly zcela jiné vlivy než nás a
žije v notně odlišném světě. Myslím, že jsem se
od Kyšky dozvěděl mnoho zajímavého o men
talitě dnešních mladých lidí doma. Především
mě ta kniha utvrdila v přesvědčení, že lámat
nad mladými paušálně hůl je - kdykoli a kde
koli - velice pošetilé počínání.
Ivan Medek, publicista, Vídeň
1) Hrabal - Proluky, 2) Havel - Dálkový
výslech', 3) Vaculíkovy fejetony.
Pokračování na další straně
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Antonín Měšťan, profesor slavistiky, Freiborg i. B.
Zdeněk Rotrekl - Skrytá tvář české literatury
(68 Publishers). Velký dojem na mě udělaly tři
věci: a) nesmírné množství času a energie,
které Rotrekl musel vynaložit, aby zjistil
zdánlivě nedůležité nebo podružné životo
pisné údaje u opomíjených českých spisova
telů; b) napínavé a přesvědčivé spojení životo
pisných údajů s literárním dílem těchto
autorů; c) odvaha, s jakou jemný lyrik Rotrekl
se v oblasti literární historie a vědy vrací dnes k
opovrhované faktografii - v době, kdy je
módní vykládat literární dílo bez znalosti
pozadí a kdy vědomosti o autorovi jsou
považovány spíš za překážku.
Dr. Anastáz Opasek, opat břevnovskv,
Rohr, NSR
Tři knihy, jejichž smyslem a cílem je hledání
pravdy, kterou horlivě hledá v našich zemích
tolik mladých lidí. Dvě vyšly u Škvoreckých,
překlad, který však koluje dávno před knižním
vydáním v Československu, vydalo Opus Bo
nům.
1) Zpráva o organizovaném násilí. Autoři
Vilém Hejl a Karel Kaplan. Hejl bývalý vězeň
komunismu a Kaplan bývalý komunista. Dost
možná, že se nikdy neobjeví na světle všechno,
mnoho bylo zničeno zvláště v roce 1968, ale
to, co doloženě přináší tato kniha (a ostatní
práce Karla Kaplana) má závažnou cenu pro
naše dějiny od roku 1945 a zvláště pak od roku
1948, z dob samovlády komunistické strany.
Jak pro dějiny našich národů, tak pro dějiny
především katolické církve. Doufám, že i
bývalí soudruzi se diví, když si nyní čtou o
tom, Čemu přisluhovali a co jistě mnozí tehdá
nevěděli. Pravost dosvědčuje konečně i trvalá
zavilost a setrvání na těchto principech nespra
vedlnosti a násilí u dnešních mocipánů.
2) Další důkaz o vyklizování hodnot a od
straňování lidí dosvědčuje kniha Zdeňka Rotrekla Skrytá tvář české literatury, kterou na
psal očitý svědek mnohého z kontextu, který
sám prožil víc jak 10 let ve vězeních. Kniha o ce
lé řadě vynikajících spisovatelů a badatelů, z
nichž naprostá většina byla násilně odstraněna
nejen z literatury, ale též ze života vůbec.
Základní důvod: jejich víra v Boha nebo přísluš
nost ke katolictví. Další dílo potřebné pro
naše vzdělání a opět především pro ty, kteří,
nejmladší, nevědí vůbec nic o autorech, z nichž
mnozí jsou opravdu světlem v temnotách. Je
tu velmi cenný příspěvek o Františku Halasovi, kterého Rotrekl dobře znal. Můj po
slední pozdrav byl již mrtvému, když mně
bachař na Pankráci ukázal jeho úmrtní ozná
mení, které mně asi rodina poslala. U mnohých
spisovatelů je vysloveno objektivní hodnocení
jejich díla. Patří plnoprávně přiřadit k neúpl
ným dějinám českého písemnictví.
3) Willy Lorenz - Monolog o České zemi je
studie rakouského historika, která koluje u nás
v opisech a zasluhovala si knižního vydání, do
kterého se asi nikomu nechtělo. České vydání
vzhledem k původnímu, které vyšlo před léty
ve Vídni, je jaksi přepychové s mnoha fotogra
fiemi představitelů našeho národa a našeho
života - též s jeho bídou. Tato práce jistě zne
pokojí mnohé čtenáře a snad též historiky,
nelze ji však jako bezdůkaznou odmítat, když
často hovoří jinak o T. G. Masarykovi, Be
nešovi nebo Háchovi nebo o vyhnání Němců
z jejich vlasti. Dílo je jistě poznamená
no přesvědčením věřícího katolíka, nikdo jej
však nemůže obvinit ze zaujatosti proti
Čechům nebo dokonce proti pravdě. Dílo
opravdu originální a hluboce poučné. Všem
lidem dobré vůle!
Jan Pele, spisovatel, Paříž
1) Zuzana Brabcová - Daleko od stromu
(Index); 2) Vokno ■ časopis pro druhou a jinou
kulturu (samizdat Praha); 3) Revolver revue
(samizdat Praha).
Slávka Peroutková, New York
Z exilové literatury roku 1987: Masarykův
triumf od Jiřího Kovtuna. Poutavá, dokumen
tovaná kniha o činnosti TGM v cizině před
vznikem republiky a krátce po té. Přesto, že to
je vážné téma, čte se jako detektivka.
Ladislav Pop, publicista, Lublaň
Můj nejsilnější čtenářský zážitek v r. 1987:
Jan Pele -... a bude hůř (Index). Kniha otřesná,
a prý pravdivá.
Prof. Mojmír Povolný, předseda výkonného
výboru Rady svobodného Československa
Jiří Kovtun - Masarykův triumf: Přibéh
konce velké války (68 Publishers) a Jaroslav
Opat - Filozof a politik: Tomáš Garrigue Masa
ryk 1882 - 189J (Index). Dvě významné studie,
které říkají mnoho nového o našich moderních
dějinách a mohou nám být poučením a povzbu
zením.

Karol Procházka, redaktor Svobodné Evro
py, Mnichov
V roku 1987 bola mojím najváščím literárnym zážitkom četba knihy Bohumila Hrabala
Proluky.
Lída Rakušanová, redaktorka Svobodné
Evropy, Mnichov
Z České literatury to letos byly naprosto jed
noznačně Proluky od Bohumila Hrabala, nád
herně upřímná knížka od spisovatele, který je
mojí dávnou láskou.
Ota Rambousek, spluzakladatel K231, New
York
Mým největším čtenářským zážitkem v roce
1987 je exilový samizdat. Nedělní příloha
Rudého práva, kde jeden z kapitánů českoslo
venské znormalizované paroplavby, Vasil Bifak, vyprávěl zkazky ze svého pohnutého
života. Slzy do oči mi vehnala historka, jak
tento státník organizoval na východním Slo
vensku kolektivizaci vesnice za pomoci poli
cajtů a armády a jakási žena mu plivla do tváře.
Bilak se nezmiňuje o tom, proč, ale prý jí za to
jako výraz velkorysosti daroval kůzle. Akt
pravé komunistické humanity.
Pokud ovšem míníte pod slovem literatura
to, co stojí v knížkách, pak je to Zpráva o
organizovaném násilí od Viléma Hejla a Karla
Kaplana. Shodou okolností se i v této knížce
dočtete o komunistické humanitě.
Zdeněk Šedivý, ředitel čs. vysílání rozhlasu
Svobodná Evropa, Mnichov
V češtině mě upoutala zvlášť kniha Zdeňka
Rotrekla - Skrytá tvář české literatury. Její
význam spočívá v tom, že nás seznamuje s
umlčenými básníky stalinského údobí v Čes
koslovensku.
Ludmila Seflová, vědecká pracovnice, publicistka, Groningen, Holadsko
Z české literatury se mi velice líbila knížka
B. Kubešové Deník Leošky Kutheilové (68
Publishers, Toronto) - humorný záznam o
smutné době. A pak drobná próza L. Procház
kové Pohádka pro tátu (Listy - Čtení na léto
1986).
Lenka Skrabánková, malířka, publicistka,
Rakousko
Nemohu říci, že by mě nadchla nějaká letos
vydaná kniha bezvýhradně. Proto jsem si
znovu přečetla Národ v nás od Erazima
Koháka (68 Publishers), z něj jen krátký citát:
„Pokud zásady demokracie chápeme jako
požadavky, které může splnit stát, povedou
nutně k vědomí beznaděje a pocitu bezmoci.
Na místo otázky: ,A co režim?* postavme
otázku: ,A co my?“*
Vladimír Skutina, spisovatel, Curych
Legrace ubývá a protože by se ode mne čekal
literární zážitek z literatury humoristické,
hlásím, že se nedostavil. Beru pochopitelně
pouze českou produkci roku 1987. Jinak samo
zřejmě z dřívějška Švejk a Jirotkův Saturnin
leží na mém nočním stolku pro chvíle spleenu.
Mým opravdu velikánským zážitkem - a to jak
pod bod jedna, tak pod bod dvě - byla pro
dukce našeho nepochybně nejúspěšnějšího
nakladatelství, curyšského Bohem-pressu, které
vydává knížky pro malé děti v 36 jazycích ve
26 zemích světa. Česky bohužel vyšel jen
Jaroslav Seifert Koulelo se koulelo a můj
Kde bydlí čas.
Josef Škvorecký, spisovatel, Toronto
Iva Pekárková - Péra a peruté. Konečně
ženská, která dovede psát o sexuálních záleži
tostech jako chlap. Myslím, že jedinečný objev
pro českou literaturu.
Jan Schneider, redaktor Svobodné Evropy,
Mnichov
Knížkou roku 1987, napsanou nesmírně
bohatou češtinou, byl pro mě básnický odkaz
prokletého básníka Vratislava Effenbergera,
který pod titulem Lov na černého žraloka
vydalo exilové nakladatelství Poezie mimo
domov v Mnichově. Jde o výbor básní, vzni
kajících od roku 1940 až do roku 1986, v němž
básník zemřel. Je téměř neuvěřitelné, že Effenberger tvořil a nepublikoval ve stejné době,
kdy různí veršotepci sklízeli státní ceny • a
nenechal se nikdy otrávit. Zdá se tedy, že jeho
odkazem je vzkaz všem dalším generacím
českých básníků, kteří trpělivě v sobě dolují
ryzí poezii navzdory jalové době, která vskut
ku není poezienosná.
Martin Štěpánek, herec, Mnichov
Zážitků je mnoho. Hrabalovy Proluky,
Koubova Lekce jízdy, Effenbergerův Lov na
černého žraloka. Zážitkem největším, snad
proto, že byl čten naposled, je Kohoutův
memoárový román Kde je zakopan pes (Index).
Kniha nejen strhujícího a otřesného děje, ale i
manuál k pochopení jednoho z nejhorších
období našich dějin - normalizace. Navíc

manuál postav statečných i zbabělých, ale
především skutečných. Příručka k pochopení
toho, co znamená zloba policejní moci.
Dr. Karel Steinbach, lékař, pátečník, osobní
lékař Karla Čapka a Ferdinanda Peroutky,
New York
Největší zážitek z naší novodobé literatury
„domácí produkce“ jsou Proluky Bohumila
Hrabala. Pozoruhodná je kniha tří autorů Horníčka, Hutníka a Preclíka Trojhlas. Z exi
lové literatury Jiřího Kovtuna Masarykův
triumf - je výtečný a výstižný doplněk k
portrétu TGM.
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Exilová nakladatelství
Křesťanská akademie
00193 Roma, Via della Concilliazione 1,
Italia
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Ontario, M5W 1G2, Canada
INDEX
Kóln 41, Postfach 410511, BRD
Edice ARKÝŘ
Postfach 340208, D-8000 Múnchen 34

Dr. Rudolf Stróbinger, publicista, NSR
POEZIE MIMO DOMOV
a) Jiří Kovtun - M asarykův triumf - Přibéh
D. Strož, Max Wórner Str. 31,
konce velké války. Kovtun připomíná známé a
D-8000 Múnchen 50
objevuje neznámé ze života tvůrce českoslo
Edice ROZMLUVY
venské demokracie.
18 Church Hill, Purley - Surrey CR2 3QN
b) Zdeněk Rotrekl - Skrytá tvář české litera
England
tury - protože ukazuje bohatství a tvůrčí
přínos umlčených katolických autorů a sou
Edice NÁRODNÍ POLITIKY
časně odkrývá ubohost komunistické kulturní
Scharfreierplatz 12, D-8000 Múnchen 90
politiky.
Bundesrepublik Deutschland
c) práce S. F. Bertona z údobí heydrichiády a
kniha Oldřicha Pelce Parašutisté v akci z edice
DĚKUJEME TĚM PŘEDPLATITELŮM,
listu Národní politika. Pele i Berton přinášejí
řadu nových faktů z údobí druhé světové vál
KTEŘÍ JIŽ VYROVNALI PŘEDPLATNÉ
ky.
Martin Schulz, publicista, hudebník, Mni
Některé „anketní odpovědi" posluchačů
Svobodné Evropy z Československa:
chov
Až teprve koncem roku 1987 jsem přišel na
Značka Propagátor, 251etý technický pra
řadu v dlouhých frontách před českosloven
covník
skými knihukupectvími a díky známostem
Protože moje působiště není právě frekven
jsem obdržel dotisk II. vydání jednoho z
tovaným místem schůzek, mým letošním
největších domácích bestsellerů posledních let.
největším zážitkem literárním se stal sice již
Jako literatura je to dílo poměrně slabé - je
starší, svým způsobem otřesný, ale jinak velmi
psáno mezitím již pravděpodobně zručným fil
poučný dokument, kniha Doznání jednoho z
movým autorem, jehož comicsový způsob
obžalovaných pražského monstrprocesu Artu
vidění světa ani nemůže čtenáře literárně oslo
ra Londona.
vit. Reportážně zaznamenaný životní příběh
Mirek, operátor na počítačích, Praha
hlavní postavy postrádá hlubší pohled na
Na vámi vyhlášenou anketu jaký byl můj
reálné okolí i myšlenkové zázemí dvou světů,
největší čtenářský zážitek roku 1987 odpoví
řekněme normálního a světa narkomanského, je
dám, že co se týká domácí literatury, tak to
tím strmě vyčnívajícím kladem tohoto díla.
byla kniha Prezidentův vězeň. Tato kniha mi
Stalo se totiž poprvé, kdy se někomu v
byla na krátkou dobu zapůjčena a bohužel
Československu a v tomto rozsahu podařilo
jsem si nezapamatoval autora. (Autorem knihy
seznámit veřejnost s problematikou nealkoho
je Vladimír Skutina - pozn. red.)
lické toxikomanie - tedy s problémem v socia
listické společnosti dlouhá desetiletí tabuizoPosluchač Ivan z Brna
vaným. A nejde v tomto případě jen o problém
Z našeho samizdatu Šampión a jednička
samotné narkomanie, jako spíše o problém
Bohumil Hrabal - Proluky, opravdu zajímavé.
rozbujelé a společností pěstované a Šlechtěné
Posluchač, který se podepsal značkou „li
lhostejnosti. Moje československá kniha roku
dový pozorovatel z Brna"
se jmenuje Memento a jejím autrem je Radek
Může se říci, že jsem v tomto roce četl
John.
jenom svoji knihovnu... tedy ty autory:
Pavel Tigrid, šéfredaktor časopisu Svě
Muchu, Škvoreckého, Kunderu, Beneše, Pro
dectví, Paříž
cházku, Mňačka, Hrabala... to je tak zhruba
1) Jiří Kovtun - Masarykův triumf (68 Pub
všecko a než to vše přečtu, tak zase zapomenu,
lishers); 2) Zuzana Brabcová - Daleko od
co bylo první a tak to čtu pořád dokola a mně
stromu (Index); 3) Georgij N. Vladimov to celkem vyhovuje.
Věčný Ruslan (Index).
Posluchač, který se ohlásil pod značkou
Vladimír Valenta, filmový režisér, herec,
Kostka
Edmonton, Kanada
V tomto roce se mi z domácí literatury líbila
V roce 1987 mým největším čtenářským
kniha Valji Stýblové Nenávidím a miluji.
zážitkem byly tři knihy autobiografie Bohu
Lituji, že nemohu číst to, z čeho nám čtete vy.
mila Hrabala vyprávěné paní Hrabalovou:
Posluchač, který se podepsal jako Petr z
Svatby v domě - Vita nuova - Proluky vydané
Javorové skály
torontským 68 Publishers, tedy Zdenou a Jose
K vámi vyhlášené anketě sděluji, že se mi líbí
fem Škvoreckým.
všechno vaše „čteni“ a tudíž dávám hlas všem.
Věřím, že tímto dílem Hrabalovo spisova
Dokončení ANKETY v příštím čísle
telské umění vrcholí. Opět dokazuje, jak krásný
je český jazyk. A jak obyčejný život a čestná
spisovatelská práce a ovšem i Hrabalovo veliké
umění jsou revoluční. Ne proto, že někoho, ne
bo něco, odhalují. Nebo, že na přetvářky a lite
rární vycucaniny jiných neschopné další exis
tence. Hrabal dokazuje, že život jde jinudy a ji
ným směrem, než si přejí vládnoucí satrapové a
monopolizovaní vykladači světového názoru.
Olga Valeská, redaktorka Svobodné Evro
py, Mnichov
Z literatury české dvě knihy faktů: zaprvé
Pronásledovaní vlastenci, dílo, v němž Jožka
1938 -1948
Pejskař vylíčil kus českých politických dějin:
perzekuci strany národně socialistické za
Rakouska-Uherska, za nacistů a za komunistů.
Za druhé: Oldřich Pele - Parašutisté v akci.
Vzpomínky a úvahy bývalého západního
výsadkáře z doby druhé světové války, infor
mace o zamlčované nebo překrucované kapi
tole Československého protinacistického od
boje. Obě knihy jsou cenným kamínkem v
mozaice nedávné československé historie.
František Vaněček, novinář, Vídeň
1) Ivan Klíma - Soudce z milosti (Rozmluvy,
Londýn); 2) Karel Pecka - Malostranské humo
resky (68 Publishers).
Martin Zemek, redaktor Svobodné Evropy,
Mnichov
Čtenářské zážitky z domácí literatury? Bylo
jich víc: Pozdni prózy Bohumila Hrabala; Vik
tor Fischl - Dr. Steinbach, svědek století, vyjde
Objednávky adresujte na
příští rok knižně. Vždy znova: Eseje Jana Vla
AMERON HOUSE
dislava, psané pro naši rozhlasovou stanici a
Post Office Box 1200
některé kapitoly z knížky Jaroslava Putíka
Mattituck. N.Y. 11952. USA
Muž s břitvou. Literatura faktu: Vilém Hejl a
Cena knihy $ 19.95
Karel Kaplan - Zpráva o organizovaném násilí.
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Čs. osudy v cizích literaturách
Někteří účastnici čtenářské ankety Svobodné
Evropy v odpovědi na druhou otázku {o četbě
cizích literatur) uvedli knihy, jež jsou sice psány
v cizích jazycích, ale máji nějaký vztah k
Československu. Z toho důvodu si odpovědi
zasluhuji, abychom na ně upozornili.

Dr. Vilém Bernard, předseda čs. sociální
demokracie v exilu, Reading, Anglie
A. H. Herman - A History of the Czechs.
Autor knihy, táborský rodák, který dosáhl
doktorátu práv na Karlově univerzitě, za
války žil v Anglii. V roce 1946 se vrátil do
Československa a v roce 1950 byl uvězněn na
šest let. Od roku 1954 byl pražským dopisova
telem anglického deníku Financial Times a od
roku 1968 členem jeho londýnské redakce.
Jeho kniha vyšla v roce 1975 v Londýně.
Dostala se do mých rukou opožděně, ale v
pravý čas, v době zvýšeného a intenzivního
zájmu o naši národní minulost. Podává obdi
vuhodně důkladný přehled naší historie od
Přemyslovců až po dnešní nadvládu komunis
tické strany, kdy k moci přišli „karlínští klu
ci“, v čele s Klementem Gottwaldem a jeho
nástupci.

Petr Chudožilov, publicista, Basilej
Kafka wohnte um die Ecke (Kajka bydlel za
rohem)-, knížku počítám do české literatury,
přestože je napsána německy. Autor, Bedřich
Rohan, rodilý Pražák, posledních dvacet let
žije v Londýně, vypráví o zaniklé českoněmecko-židovské Praze před válkou: jedno
duše, volně, bez aspirací na Nobelovu cenu.
Takhle pěkně psát už umí jenom málo lidí.
Karel Jezdinský, redaktor Svobodné Evro
py, New York
Minulé léto vyšla v Anglii kniha, jejíž autor,
britský spisovatel Christofo Portway, ji nazval
Check-made, což ve stejné výslovnosti zna
mená Šach-mat, s nepatrně obměněným pravo
pisem pak třeba také Český mat nebo Český
kamarád. V tomto případě jde o kamarádku.

TĚLOCVIČNA JEDNOTA SOKOL MNICHOV
pořádá 11. ročník
MEMORIÁLU DR. MIROSLAVA TYRŠE
28. 2. 1988 v Jachenau - BRD
(bližší informace v adm.t.l.)
HOSPODAŘÍM SPRÁVNÉ?
- Bezkonkurenční nabídka vybraných druhů
spoření s maximální státní podporou.
- Maximální úspora daní pro každého.
- Životní pojištění??? Jak a proč.
- Bezplatná nezávazná informace
Dipl. Ing. Richard Horák
Postfach 1104
8905 Mering
Tel.: 08233/920 40
Chceš dobrou budoucnost a finanční nezávis
lost?
International Network Marketing
Bez rizika!
Informace dá: Stanislav Demko
99-Linden Str., apt 21
Waltham, MA. 02154, U.S.A.
Tel.: 617-899-3053

Krajané v celém světě V pojištění, v podnikání,
financováni, půjčkách, prodeji a koupi lékař
ských praxi a jiných firem. Vám neutrálně poradí
AGENTUR PAZDERA
Kreuzplatz 20. CH-8008 Zůrich
Tel.: CH: 01 932 32 22; BRD: 00411-932 32 22
Provoz 24 hod. denně, o nedělích i svátcích
V malebné předalpské krajině
ALPENGASTHOF RABENKOPF
(8113 Rled bei Kochel am See, tel 08857/208)
má pro hosty moderní, hotelové ubytování s
výbornou restaurací, s vídeňskou a českou
kuchyní (oceněnou odbornými časopisy).
Možnosti horolezeckých a lyžařských tur. vý
letů a rybaření. Vhodné prostředí pro prázdni
nový pobyt na zdravém vzduchu.
Jen 65 km, od středu Mnichova, 20 km od
Garmísch-Partenkirchenu.
Vyžádejte sl nabídku, rádi posloužíme.

„Jugendstill" - Reprodukce Alfonse Muchy
českého malíře, který žil a tvořil v Paříží.
Nabízím

Není to fikce, ale neuvěřitelně pravdivý příběh
tohoto autora, jak to dosvědčuje i předmluva
známého britského labouristického politika,
dnes už Lorda Brockwaye. Portway, který za
druhé světové války jako britský voják uprchl
z německého zajetí, se skrýval ve Slaném u
jedné české rodiny a zamiloval se přitom do
dívky jménem Anna. V poválečném zmatku s
ní marně hledal spojení a ještě marnější to
bylo, když se v únoru 1948 zmocnili naší
republiky komunisté. Přesto tento beznadějně
zamilovaný Brit podnikl napříč železnou opo
nou několik dobrodružných výprav do Česko
slovenska bez pasu a bez víza, aby se se svou
láskou znovu setkal. A burcoval přitom mezi
národní veřejné mínění. Strávil taky několik
měsíců v jáchymovském koncetráku a málem
způsobil přerušení diplomatických styků mezi
Velkou Británií a Gottwaldovským Českoslo
venskem. V roce 1957 se mu podařilo svou
lásku do Británie dostat a žije tam s ní dodnes
v krásném manželství, s dvěma, už dospělými
dětmi. Celé zákulisní vyřešení tohoto případu
bylo obestřeno mnoha tajemstvími a Portway
o něm nechtěl psát, aby neuvedl do nesnázi
řadu lidí, kteří mu byli tehdy i z českoslo
venské strany nápomocní. Jeho ted vydávané
svědectví mluví například velmi ve prospěch
tehdejšího velvyslance pražského režimu v
Londýně, za Dubčeka ministra zahraničních
věcí a dnes perzekvovaného představitele

Charty 77 dr. Jiřího Hájka. Shrnuto, jde tu o
jeden z méně známých skandálů českoslo
venského stalinismu.
4-

Pavel Březina, redaktor Svobodné Evropy,
Mnichov
V anketní odpovědi o „cizí literatuře“ se
stručně zmínil o knize, která nás zaujala. Požá
dali jsme ho, aby nám o knize napsal víc, než
řekl v anketě:
Norská literatura má důvod k oslavám díky románové prvotině českého uprchlíkapřistěhovalce, signatáře Charty 77 Michaela
Konůpka (39 let). „Imponující debut... (Dagbladet) ...poctivý kus práce... (Bok-Ekstra) ...ve
stopách Cervantese a Kafky... (Morgenbladet)
...román, který hýří satirou, vtipem, ironií.
Román, který svým dobrým humorem stojí na
okraji propasti vážná... (Ex Libris)" Domácí
tisk si dr, Konůpka (po doktorátu ze sociolo
gie v Praze jen neakademická zaměstnání)
považuje. A dr. Konůpek oslavil své desetiletí
v norském království darem v podobě úspěšné
knihy. Jmenuje se Bóhmerland 600 cc (což byl
nejdelší motocykl své doby) a má 235 stran
(nakl. Ex Libris, Oslo, 173 n.kr.). Je to vy
právění o všedních dnech rodiny Jamborů v
českém pohraničí dnů po válce a před Vítěz
ným únorem. Zbývá už jen knihu přeložit...
do češtiny.

„Proti našim křehkým duším jsou namířena děla...“
Mladá fronta 10. 10. 1987: V roce 1985 bylo
pro tzv. drogové delikty v ČSR souzeno 347
lidi. V roce 1986 už 703. Podle pracovníků Bez
pečnosti a lékařů však jde jen o špičku ledovce,
asi jednu desetinu drogově závislých v ČSR.
Pravda 24. 11. 1987: V súčasnosti je na Slo
vensku pozorovaných 3 300 toxikomanov.
Úspěšnost ich liečby je napriek všestrannej sta
rostlivosti nášho zdravotnictva len 12-percentná!
Československo se řadí mezi vyspělé země, a
to nejenom podle ukazatelů hospodářských,
nýbrž i podle statistik věnovaných nealkoho
lické toxikomanii - česky - narkomanii. Tento
jev trvá v rozličných formách již minimálně
dvacet let. V posledních měsících se díky Gorbačovovou politikou vyhlášené „otevřenosti" glasnosti dostal i na stránky denního tisku a
odborných periodik. Obrázek, který si čtenář
z těchto údajů vytvoří, je více než strašidelný.
Vychází totiž najevo, že drtivou většinu nar
komanů tvoří mladiství. Toxikománie dospě
lých tvoří asi jen 10 % celkového počtu
hospitalizovaných pacientů. Průměrný věk
alkoholika v Československu je 42 let, toxikomana 19 let.
Československo patří mězi tradiční tran
zitní země v obchodu s drogami. Přes území
republiky putují zásilky do západních zemí, ale
„dealeři“, obchodníci s drogami, nemají zájem
na prodeji tzv. tvrdých drog, jakými jsou např.
heroin nebo kokain, za bezcennou čs. měnu.
Proto se tyto drogy v Československu objevují
jen zřídka. O to více je však podnikavých
„kuchařů“, kteří dokáží vyrobit silné drogy z
celkem snadno získatelných léků. Účinek
těchto „domácích“ drog je ovšem srovnatelný
s klasickými preparáty. Jejich konečný efekt je
však podle slov odborníků mnohem horší a
navíc - léčba pacientů závislých na „domácích“
drogách je neobyčejně komplikovaná. Podle
oznámení rozhlasové stanice Hvězda bylo jen
v ČSR odhaleno 184 gangů, které se věnovaly
výrobě „domácích“ drog z léků získaných při
vloupáních do lékáren. Cesta k získání prepa
rátů vhodných pro výrobu „domácích" drog
však nemusí být tak komplikovaná. Toxikomanská pod-společnost, skládající se z mnoha

menších part, si dokáže najít způsoby ke zcela
legálnímu nebo téměř legálnímu přísunu léků,
např. prostřednictvím receptů.
Nejrozšířenějšim způsobem nealkoholické
toxikománie v Československu je ovšem vde
chování prchavých lítek (aceton. Toluen).
Závislost na těchto drogách byla zjištěna už i u
Martin Schulz

školní mládeže. Tyto látky se dají celkem bez
potíží zakoupit v prodejnách s domácími
potřebami či v drogériích. Následky jsou
otřesné - tito nezletiletí narkomanév „lepším“
případě přecházejí později na tvrdé, intravenózně aplikované „domácí“ drogy, v horším
případě končí jejich návyk smrtí. Podle zprávy
zástupců Federální kriminální ústředny, kteří
evidují smrtelné případy požívání drog, nebyla
v roce 1986 žádná oběť starší než 20 let.
Tragickou ironií je fakt, že mladiství se k
drogám dostávají prostřednictvím part, které
jim na rozdíl od jejich přirozeného okolí
(rodina, škola, společenské organizace) posky
tuje relativní pocit seberealizace a sebeuspo
kojení. V okamžiku, kdy selže výchova v
rodině, kde se
mladí setkávají s pokry
tectvím, lhostejností, kariérismem apod., ve
chvílích, kdy učeni ve škole je v přímém roz
poru s okolní realitou, nastupuje parta stme
lená společným „tajemstvím", parta, v níž má
každý své pevné místo a pádné slovo. A začíná
tím i cesta do drogové nereality, cesta, z níž
většinou není návratu.
Čs. sdělovací prostředky nyní bijí na pop
lach, ale vzhledem k tomu, že není k dispozici
dostatečný počet léčebných zařízení, zdá se, že
jediný krok, který mocenské orgány učiní smě
rem ke chtěné nápravě, bude zavedení přísněj
šího postihu za výrobu, distribuci a požívání
drog. Paragrafy proti zakořenělé lhostejnosti
zatím neexistují. A mladí narkomané přitom
tolik volají o pomoc, jako to například vy
jadřují verše jednoho léčeného toxikomana:
„Proti našim křehkým duším jsou namířena
děla / Život jak injekční stříkačka tahá mízu
z těla...“

POJIŠTĚNÍ NÁVŠTĚV Z ČSSR
či jiné země. Jistě Vám přijde vhod možnost uzavřít výhodné pojištěni
na nemoc, úraz a úmrtí, event. převoz nemocného či zemřelého na náklady
pojištovny (i nad stáři 85 let). Pojištění od 0.22 šv.Fr na osobu a den!!
Informujte se u

kolekce 60*42 cm 14 kusů reprodukci - 120 SFr
nebo 60*42 cm 5 kusů reprodukci 60 SFr
(na dobírku - zabaleno v roli).
Dále možnost těchto reprodukci již v rámech
pod sklem, katalog zašlu
Objednávky na adresu:

CH 01-932 32 22 • D 00411-932 32 22

REPRO — BILDER REISNER V.
Postfach 105
CH-8623 Wetzlkon, Schwelz

Kreuzplatz 20, CH-8008 Zúrich
Provoz 24 hodin denně, dtto neděle a svátky

AGENTUR PAZDERA

Kulturní zprávy z domova
a z ciziny
V Moravském muzeu v Brně se našly
neznámé skladby italského skaladatele Anto
nio Salieriho, Mozartova rivala na vídeňském
císařském dvoře (jejich soupeřství bylo námě
tem velmi úspěšného Formanova filmu Ama
deus). Objeveny byly Salieriho partitury k
operám Atén, Armida a Caesar, několik kantát
a requiem. Salieri věnoval skladby svému
příteli a příznivci, hraběti Heinrichu Haugwitzovi, na jehož zámku NámŠť byly skladby i
prvně provedeny. • K 200. výročí premiéry
Mozartovy opery Don Giovanni byli v Praze
na Bertramce 21. prosince vyznamenáni pa
mětní medailí pěvci Jana Jonášová, Marie Tauberová, Milada Subrtová a Karel Bertram,
dirigent Zdeněk KoŠler, klavírista Moravec,
houslista Snitil. Vyznamenáni byli i pra
covníci, kteří se zasloužili o včasnou rekon
strukci Bertramky. • Sté výročí narození
malíře Josefa Lady bylo vzpomenuto 18. pro
since na Olšanech v Praze. Na pět set prací je
vystaveno ve Valdštejnské jízdárně v Praze
pod názvem Josef Lada dětem • Jan Vladi
slav, básník, spisovatel a překladatel, se dožil
v Paříži 65ti let. V exilu žijící literát, před
nášející na pařížské univerzitě, navštívil kon
cem roku Spojené státy, kde na konferenci
americké slavistické společnosti v Bostonu
přednesl projev Václav Havel - odpovědnost
jako osud. Vladislav navštívil i Kanadu. • V
Mnichově od ledna do poloviny února se na
pozvání městského kulturního referátu koná
cyklus přednášek několika vědeckých pra
covníků z Prahy a Brna. Cyklus byl uveden 12.
ledna přednáškou Jaroslava Stříteckého z Brna
o českém národním obrození. V dalších před
náškách promluví Miloš Štědroň o Janáčkovi,
Marta Ottlová a Milan Pospíšil o Wagnerovi a
české opeře, Jaromír Loužil o Bernardu Bolzanovi a Petr Wittlich o Jugendstilu v Čechách.
• Milan Kundera byl vyznamenán letošní
rakouskou cenou za evropskou literaturu.
Cenu převezme osobně v březnu ve Vídni. •
Ve státní divadle F. X. Saldy v Liberci byla
koncem roku premiéra hry Psychoterapie, jejíž
autoři, Petr Novotný a Ilja Racek, v podti
tulku Společenská satira na téma přestavba
vyjadřují i obsah hry. • Přehledem nejvý
znamnějŠích prací finského architekta Ermja
Pietileho je výstava, uspořádaná v Národním
technickém muzeu v Praze. • Dirigent Václav
Neumann úspěšně vystoupil v prosinci ve
Vídni na třech koncertech s rakouskou filhar
monií, na pořadu byli Smetana, Dvořák a Mar
tinů. * Spisovatel Josef Škvorecký pracuje na
románu o účasti Čechů v americké občanské
válce, zejména o šesti Češích, kteří byli v
osobní gardě generála Hermana. Kniha se bude
jmenovat Nevěsta z Texasu a napsáno je už
dvě stě stran. • Jako svůj padesátý, jubilejní
svazek vydalo nakladatelství ROZMLUVY v
Londýně k narozeninám básníka Ivana Diviše
jeho básnickou skladbu Beránek na sněhu.
Výbor z Divišova díla připravuje západoněmecké nakladatelství S. Fischer Verlag. • Ve
Smetanově divadle v Praze byla 5. ledna zahá
jena výstava, připomínající staletou historii
budovy. Mezi exponáty jsou i fotografie a
archiválie významných a slavných osobností,
které v divadle v operách nebo činohrách
hostovaly nebo účinkovaly. • Pražské divadlo
na Vinohradech má od 5. ledna nového ředi
tele, Františka Laurina, kteřý před tím působil
jako režisér v Národním divadle. • Pařížské
divadlo Artistic Athévains má na pořadu insce
naci Rok bez léta, dramaticky zobrazující
život a dílo pražského německého básníka
Raine Maria Rilkeho. * Nakladatelství Vyše
hrad v Praze vydalo knihu Vladimíra Vaclíka
Lidové betlémy v Čechách a na Moravě. Je to
souhrnné zpracování historie českého betlémářství, dokumentované i obrazově v barevné
a černobílé příloze. • V Zemplinském muzeu
v Michalovcích je výstava výběru z díla slo
venského malíře Josefa T. Musona, uspořá
daná k stému výročí umělcova narození. • Na
letošní hudebním festivalu v Salcburku bude
koncertně provedena opera Gottfneda Einema
Proces, jejíž libreto se opírá o stejnojmennou
novelu Franze Kafky. * V Brně se v polovině
ledna konal Jazz-festival Brno 88, který má
soutěžní charakter. • V Bratislavě byla 6.
ledna otevřena výstava prací stipendistů Slo
venského fondu výtvarných umění; soustředily
se na ní práce 22 mladých grafiků, malířů a
tvůrců umělecko-průmyslových děl. • V
Muzeu 20. století ve Vídni uspořádaná výstava
současného výtvarného umění z Polska, Jugo
slávie, Madarska, Československa a Rakouska
příliš rakouské kritiky nenadchla; exponáty z
Československa charakterizovali jako ponuře
depresivní, výjimkou byly práce malíře Aleše
Veselého. • Londýnské Times uveřejnily
historii koledy O dobrém králi Václavu, která
je ve Velké Británii velmi oblíbena. Koleda je o
Svatém Václavovi z 10. století.
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ČESKÉ SLOVO
KUS DOMOVA V ALPACH
ČESKÝ PENSION

Malý oznamovatel

MILAN
Celoroční lyžování, koupáni, tenis, plachtění,
koně, houby, tanec
5700 Zeli am See, Rakousko. Zellermoosstr. 75
Tel. 0043/6542/7113
Výlety Grossglockner, Kaprun. Salzburg.
Innsbruck. Krimml
Týdenní Wanderkarte pro všechny lanovky
v létě 280 Sch
Česká kuchyně
Polopense od 26.- DM

zahájení zimní sezóny od 2 XII.
Pište česky.

Zveme Vás srdečně na
SOKOLSKÉ SIBŘINKY
v Zrcadlovém sále taneční školy
Deutsches Theater, Schwanthalerstr.
5. února 1988 ve 20 hodin.
VSTUPNÉ: členové jednotv DM 10,-, hosté
DM 15,- '
Předprodej vstupenek, zamluvení stolů:
v pondělí v tělocvičně nebo před zahájením
Na Vaši účast se těší
Výbor T.J.Sokol Mnichov

České knihkupectví v Mnichové
Od ledna 1988 jsou mnichovští a přespolní
obohaceni o možnost nakoupit si osobně
české, slovenské, polské a překladové knihy
každý den v menším obchodu v mnichovském
Schwabingu, nedaleko Pinakotéky.
V Hess strasse 88. 8 Múnchen 40 je denně
otevřena včetně sobot pobočka frankfurt
ského Dialogu, tel.: 089/52 57 10
Kromě knih se zde nabízí i gramodesky,
kazety a videotéka.

11. ples ve Frankfurtu
V sobotu 20. února 1988 bude ve frank
furtském Palmengartenu již 11. ples Čechů a
Slováků. Ve třech sálech s různými hudeb,
skupinami. Předprodej a rezervace stolů v
knihkupectví Dialog, Gutleutstr. 13-15,
D-6000 Frankfurt/M. 1, tel.: 069-23 52 80

ANTIKVÁRNl I NOVÉ ČESKÉ KNIHY
PRODÁVÁ A KUPUJE

Alois čížek
37. Avenue Joseph Segrettin,
F - 93220 GAGNY, TI. /1/43-88-24-68
France
POJIŠTĚNI ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
Pozor, novinka!
Nabízím pojištění řidičského průkazu pro řidiče
z povoláni a také řidiče-amatéry
Informace podá:

AGENTUR PAZDERA,
Tel.. CH-01-932 32 22
D 00411-932 32 22
Kreuzplatz 20, CH-8008 Zůrich

ČESKÝM FARNOSTEM
Potřebujete vyčistit, opravit či naladit vaše var
hany nebo harmonium? Volejte v NSR tel.
0871/67 233
Vyučený varhanář.
Moravská cestovní kancelář
MORAVIAN AG "MAGNA MORAVIA“
tel.: 01/491 24 24 a 01/491 24 28
zahajuje provoz dne 20. ledna 1988
na Dennlerstrasse 11a, CH-8048 Zůrich
(50 m od Badenerstrasse v blízkosti stadiónu
Letzigrund)
Neuvěřitelný, ale pravdivý rychlík americ
kého byznysu se řití světem! Naskoč s námi
do úspěšně jedoucího českého vagónu, at jsi
KDOKOLI, KDEKOLIV

MEZINÁRODNI NETWORK MARKETING
vlastni business, široké možnosti působení
a příjmu.
BEZ INVESTICE
Martin P O Box 4006 Plymouth. MA 02361.
USA, tel : (617) 746-9074

Celosvětově patentovaný dietní výrobek'
Chcete si zlepšit svou finanční situaci?
Kdo má zájem o obchodní, samostatnou
činnost v NSR a Švýcarsku, může se hlásit i
i česky u
Margaretě a Tonl Happ
Hungerbergstr 9
7912 Biberachzell

Video - Club českých filmů
SAN DIEGO
Nabízíme velký výběr českých filmů
na video-kazetách O seznam si napište
na adresu:
P O. Box 11356
San Diego, CA 92111, USA
tel.: (619) 588-1829

PŘEKLADY — TLUMOČENÍ
z češtiny do němčiny a naopak provádí a ověřuje
veřejné ustanovený a přísežný soudní překlada
tel a tlumočník s dlouholetou zkušeností (azylo
vé a trestní právo, listiny)
Dipl. Verwaltungswirt (FH)
ROLAND RICHTER
Stelnstr. 46,
8000 Múnchen 80
Tel. 089/48 65 79

Úředně ověřuji překlady.
Jsem nápomocna při žádostech o propuštěni
z čs. občanství, při žádostech o německé
státní občanství, při zápočtu let do Rentenversicherung Vysokoškolsky vzdělaná přísežná
soudní překladatelka

ELIAN

S O TT

Musíkantenweg 4. 6000 Franfurt/Main 1
Tel.: 069 44 64 20
od 10 12 a 17-19 mimo soboty a neděle
Prosím o písemné n. telefonické spojení.
Překlady z češtiny do němčiny a do
angličtiny a z obou řečí do češtiny
provádí a úředně ověřuje místopřísežný překladatel
Ladislav SANTIAGO DE LA CRUZ
Guerickerstrasse 21, 8 Múnchen 40
Tel. 361 74 05 a 361 74 04
zároveň veškerá pojištění (životni,
úrazové, právní, povinného ručení,
domácnosti, mot. vozidel atd ).

Ubytováni ve Vídni vám poskytne
MIROSLAV SEĎA

Wlen 1070, Westbahnstr. 18
Tel.: (222) 93 88 112 nebo 64 57 415
Cena od 20- DM na osobu
Zn.: „Solidní úmysly“ č. 6-X-87 - Čech. 29letý,
hledá krajanku, s kterou by si porozuměl.
Nejlépe z okolí Mnichova.
Zn.: „Prof. angličtiny" č. 2-XII-87 - 35letá
svobodná, hezká, vzdělaná, inteligentní, žijící v
Praze (s možností cestování), hledá manžela.

Zn.: „Hledáme Františka Štěrbu" č. 11-1-88 Narodil se 18. 6. 1909 v Žatci, byl překladatel,
spisovatel, básník a dopisovatel krajanského
tisku. Působil v Sao Paulo v Brazílii. Zprávy do
admin. I.
Zn.: „Hledám bratrance" č. 12-1-88 - Hledám
Mílu Adama, stavaře z Hostivic, posledně v
Praze. Prosím, upozorněte ho na tento inzerát.
Volejte tel BRD 006747 7930 nebo napište do
admin. listu na značku
Zn.: „Pomoc při emigraci" Č.13-XII/87 V říjnu jsme opustili republiku, jsme bez asylu.
Hledáme sponsora v zámoří a jakoukoliv pomoc
při emigraci. 24-leti Karel a Zdeněk Cibulka.
Apeldoornsestraat 16 NL-AB 6828 Arnhem,
Holland

Zn.: „Chudý jako myš“ č. 14-XII-87 - Jsem
44letý, ženatý, uprchlík, žijící v Rakousku. Pův.
herec, ale ochotný začít s čímkoliv. Jsem bystrý,
šikovný, mám řidičák a tucty nápadů
Zn.: „Samostatná sila" č. 16-XII-87 - Hledá se
pracovní sila do kuchyně, která umí vařit a
samostatně pracovat Pracovní doba 9 hod.-15
hod., 17 hod.-20 hod Plat 800 DM a 3% z obratu.
Můžete též zavolat v Německu 02101/222 890
nebo 02101/233 49
Zn.: „Hledáme uplatněni" č. 19-1-88 - Manželé
středního věku z jihozáp. USA hledají správcov
ství, údržbu školy, veřejného či soukrom
objektu Znalost základ, údržbářských prací,
uklízení, vařeni, údržby aut apod Aidičský
průkaz a dobré reference máme Kdekoliv v
západ, světě.
Zn.: „Vysokoškolák v Rakúsku" č. 15-1-88 hladá sponzora v USA Vyštudoval som hutnictvo železa a priemyselné pece Mám dvojročnú praxu vo výzkume tepelných agregátov v
silikátovom priemysle. Obstojné programujem v
jazyku Basic. Mám 27 rokov a pochádzam z
Trenčína

Poplatek do 30 alov 20 DM u dvojí oti
štění 30 DM. pro lámoři U8 t 15, pH dvo
jím otištěni US $ 20. Poplatek zašlete zá
roveň z objednávkou. V odpovědích uvá
dějte na obálce zřetelně značku tučně vy
tištěnou s následujícím číslem. Jinak ne
můžeme zaručit doručeni. Uzávěrka 25.
předcházejícího měsíce.
Zn.: „Příležitost" č. 6-X11-87 - Vdova, finančně
nezávislá, která každý rok několik měsíců tráví u
děti v NSR, znalá něm. a angl., hledá charakter
ního partnera mezi 60 - 70 lety k dopisováni i
osobnímu seznámení.
Zn.: „I ze zámoří" č. 9-XII-87 - Která čs.
emigrantská rodina s malými dětmi, žijící v
dobrých poměrech, potřebuje babičku -vdovu,
fin. nezávislou a ještě docela vitální.
Zn.: „Dvacetiletá" č. 1-1-88 - štíhlá, vysoká 170
cm. intel., se zájmem o vše krásné hledá part
nera kolem 30ti let s fin. zajištěním. Zájmy kul
tura i sport, znalost jazyků něm , angl a
samozřejmé čeština. Foto nutné.
Zn.: „Spolehlivost" č. 2-I-88 - Hledám charak
terního. Intel muže do 65 let pro společný život.
Jsem 58/164. středoškol. vzděláni, dobrá hos
podyně, se zájmem o kulturu a umím ocenit
hodnoty člověka.
Zn.: „Prosím Tvé foto“ č. 3-I-88 - Charakterní,
citové založený Moravák, bez závazků, hledá
ženu-přitelkyni se smyslem pro rodinný život k
založení štastného domova. Jsem 42/182, nabí
zím lásku, něhu, upřímnost a přátelství.
Zn.: „Konec samoty 1988?“ č. 4-I-88 - 38/182
hledá touto cestou partnerku na celý život,
jedno odkudkoliv, ve stáří 20-35 let Mám vše a
ke štěstí chybíš jen Ty. Odpovím všem s fotkou,
napiš třeba i z lágru.
Zn.: „Život je krátký, neváhej!" č. 5-I-88 - Středoškoláčka, 56ročná, bez závazkov hladá úprimného partnera primeraného veku, tolerantného, intel. optimistu. Vzdialenost nerozhoduje,
prosím foto, zaručeně vrátím.
Zn.: „Čas růží" č. 6-I-88 - Stihlá tmavovláska.
45/170, vysokoškol. vzdělání, hezkého zevnějš
ku, Moravanka, žijící ve Vídni, hledá sympatic
kého. podnikavého muže k založení štastného
domova. Foto potěší.
Zn.: „Curych" č. 7-1-88 - Čecho-švýcarka.
30letá 165/55, svobodná a bez závazků, různých
zájmů, hlelá SS/VS do 36 let pro společné lyžo
vání a třeba i více... Na každý dopis s foto
zaručeně odpovím.
Zn,: „Upřímnost za upřímnost“ č. 8-I-88 Osamělá krajanka na Západě hledá ke spo
lečnému životu partnera kolem 60, fin. zajiště
ného. kdekoliv. Život nám utíká, je pěkný, ale
bude hezčí ve dvou. Pošli foto, moje následuje.
Těším se na odpověď
Zn.: „Podnikavá" č. 10-1-88 - Je mi 45 let.
jsem hezká, rozv . bez závazků, žiji v Mnichově,
mám vlastni malý kapitál a hledám manžela,
nejradéji Američana (což není podmínkou), věk
nerozhoduje, ale musí být charakterní. Chci
podnikat.
Zn.: „Dobrá hospodyně" č. 9-1-88 - 42/160,
rozvedená z Prahy, již bez závazků, t.č. žijící na
pensionu v Rak , hledá partnera pro společný ži
vot, nejraději z NSR. Dobrý vztah nade vše.
Zn.: „Věříš ještě?“ č. 16-1-88 - Věříš na lásku,
přátelství a něhu? Tak se mi ozvi. 60letá, hezká
žena, žijící v ČSSR, bez závazků, hledá vhodný
protějšek.
Zn.: „Evropa - USA“ č. 17-1-88 - 41/180, středo
škol.. se seznámí se ženou přiměřeného věku.
Pište přímo: White Rosta, PO. Box 8405, Long
Island City, N.Y 11 101. USA.
Zn.: „Proč ne?“ č. 18-1-88 - Američan, který
ještě nezapomněl česky, hledá přítelkyni k váž
nému seznámeni. 38letý, štíhlý, 178 cm, bez
závazků a finančně nezávislý. Vzdálenost neroz
hoduje. Výměnu fota přivítám.

Plánujete-li dovolenou na Floridě,
navštivte krajanský motel
JASMÍN VILLA
801 S. Oceán Blvd.
Pompano Beach, Florida 33062. USA
Tel : (305) 941-7930
Budete se u nás cítit jako doma.
Těšíme se na Vás
Lajoš a Janeč Maňákovy
Výhodná nabídka!
Krajanská společnost v Kostarice hledá
zástupce pro prodej domků u moře:
CONELASA. Box 979-1002
Dept CS. San Jose. Costa Rica

RESTAURANT HIRSCHGARTEN
Návštěva jedné z nejkrásnějších výletních restaurací zůstane pro Vás zážitkem
K naši staročeské a myslivecké kuchyni
točíme plzeňské a budějovické pivo
Velká terasa s výhledem
na jeleni zahradu a minigolf
Salonky od 10-70 osob
pro rodinné slavnosti a hostiny.
Otevřeno denně kromě pondělí
od 11.00-23.00
Na Vaši návštěvu se těší

Rodina Koubova
Elisabethenschneise
6380 Bad Homburg Dornholzhausen
Tel.: 06172 - 33525

ČEMU SE DOMA SMĚJÍ
Proslýchá se, že bude opět obnoveno Rakous
ko-Uhersko. Ekonomické zajištění státu bude
provedeno následovní: Rakousko zajistí prů
myslovou výrobu - Madarsko se postará o
zemědělství - Československo dodá potřebné
funkcionáře.
*

Nastávající otec volá do porodnice, volá v
poledne, volá odpoledne, volá večer - stále nic.
Až po půlnoci mu sestra blahopřeje ke Šťastnému
otcovství.
„A co manželka? Je v pořádku?“ A děťátko,
je zdrávo?"
„Manželka je v pořádku, “ odpovídá sestra, „i
dítě je zdravé, ale věc má jeden háček. Váš syn je
černoušek. “
„To nevadí," zajásá novopečený tatík, „ales
poň mám jistotu, že to není Rus!"

Ptají se Gorbačova po návratu z Washing
tonu, jak to v té Americe vypadá a jak tam lidé
žijí. Gorbačov se zamyslí a po chvíli odpoví:
„ Vlastně je to tam úplně stejné jako tady u nás.
I tam se dostane všechno - za dolary. “
*
Není pravdou, že nová škodovka Favorit
bude stát 100 tisíc korun. Verze T [t«zeww^o]
bude k dostání za 20 tisíc - ovšem bez volantu,
brzd a motoru. Protože volant není potřeba všechno řídí Sovětský svaz, namísto brzd fun
guje účinně KSČ a bez motoru se nový vůz
rovněž obejde, neboť v Československu jde
všechno z kopce.
Byli tři. První byl darmožrout, druhý dar
mošlap a ten třetí byl taky komunista.

V jednom městě před výlohou obchodu s
akvaristickými potřebami postává muž a beze
slova křižuje prstem po skle výlohu nahoru a
dolů před velkým akváriem. A rybky plavou
nahoru a dolů, doleva a doprava, přesně tak,
jak jeho prst určuje. Kde se vzal, tu se vzal pří
slušník Veřejné bezpečnosti v uniformě.
„Co to tu provádíte, občane?"
„To je jednoduché, soudruhu, pokus. Sám
vidíte, jak tvor vyšší inteligence může ovládat
jednání tvora inteligence nižší. Jen se podívejte,
jak mě ty rybky poslouchají. “
Načež se raději s příslušníkem VB rozloučil a
šel pryč. Když se za několik hodin vracel stejnou
cestou domů, příslušník ještě pořád stál před
výlohou, koukal do akvária a bezhlesně otvíral
a zavíral ústa - stejně jako ty ryby.
»

Když konference na nejvyšši úrovni ve Was
hingtonu skončila nezdarem, rozzlobil se Vše
mohoucí Bůh a poslal archanděla Gabriela na
Zem. Archanděl Gabriel se státníkům zjevil ve
snu a oznámil: „Protože jste se na ničem nedo
hodli, pohněvali jste Pána. Běžte domů a vězte,
že za týden bude konec světa. ” Reagan ihned
svolal obě komory kongresu, zmobilizoval tele
vizní stanice a oznámil národu: „Mám převelice
smutnou zprávu. Za týden bude konec světa.
Schvalte zákon, že se smí rozdělit zlatý poklad
Spojených států mezi chudé Američany, aby si
mohli něco užít. “ Gorbačov už za letu do
Kremlu nařídil, aby se ihned vyvalily na ulici
sudy zabavené vodky a jiného alkoholu a v tele
vizi oznámil tragickou zprávu o konci světa a
dal si Nejvyšším sovětem schválit rozdělování
pití. Když přiletěl Husák do Prahy, taky dal
svolat zákonodárné sbory a i on promluvil k
národu televizí. Prohlásil: „Mám pro vás
všechny, soudruzi a soudružky, drazí spolu
občané, velmi, velmi radostnou zprávu. Perestrojka nebude, perestrojka se konat nebude...“

ELVIA
Reise-Versicherungen

ČEKÁTE NÁVŠTÉVU
Z ČESKOSLOVENSKA ?
Starosti s nemocí, event úrazem
vás zbaví vhodná pojistka.
Naše pojištovna pojištuje
vaše známé a příbuzné do 80 let.
Převoz do Československa,
podle případu za doprovodu lékaře
i přes 80let

ELVIA VERSICHERUNG
Agentur Lada Valovic
Lindenstrasse 46

CH-8307 Effretikon
Tel.: 052/32 97 93
Tel z BRD: 0041/52 329793

ČESKÉ SLOVO

Číslo 1, leden 1988

Tragédie exulantské rodiny
Krajanské středisko Denla - Španělsko
Na výběr |SOu garzonky byty řadové domky,
/iiky a pozemky ve všeoh cenových kategoriích
V DenU najdete rozmanitý kraj příjemné
podnebí a nové přátele z různých koutů světa

BHMi informace, videofilm „Dema 86 a adresy
naáich spolupracovníků v ostatních zemích
Vám na přáni poilou

Karel a Vára Divoký (DIVA IMMOBILIEN)
Segantinistr 9 CH-8049 Zúrlch
Telefon 01/56 21 56

Postrádáte-li klid, lesy, vodu, čistý vzduch,
navštivte nás. Nabízíme Vám českou kuchyní,
ubytování v útulných pokojích se snídani
za 20 DM
Týden dovolené s plnou penzí za 259 DM
Víkend pátek - neděle 80 DM s plnou penzí
Na Vaši návštěvu se těší a zve
Jaroslav Holub
Gaststátte „Zum Hirsch“
Arolser Str.17. 3538 Marsberg-Canstein
Tel 02993/615

ČESKÉ A SLOVENSKÉ KNIHY
vydané v ČSR i v exilu, gramodesky, reprodukce
a další Vám obstará Zásilková služba knih:

Mirka Vychytll, Postách 102336,
D-6000 Frankfurt/M.- Napište si o seznamy

Půjčky všeho druhu na kratší i delší dobu
rychle a bez komplikací
Seriózní pojištěni všeho druhu
(např. nemocenské pojištěni Vašich náv
štěv z ČSSR na veškeré druhy nemoci a
úrazů, zubní ošetřeni, všechno za pou
hých 1,65 DM na osobu a den)
Zdeněk Kedroutek
Kurfilrstenstr. 16,
8034 Germerlng b. MUnchen
Tel.: 089/841 40 18
COSTA del AZAHAR
(Pobřeží pomerančového květu)
Chcete-lí koupit ve Španělsku,
informujte se. porovnejte
a spojte se se mnou.
František Soukup
Po Liberación, 61
Benlcarlo (Castellón), Spain
Tel. 964-47 02 98 (Španělsko)
Tel.: — 3464-47 02 98 (z ciziny)

Bio-elektronlkou k ochraně Vašeho zdraví
Ing. Búro Miloš Hrabak, Wallstr. 54
D-7890 Waldshut-Tiengen 1. W Germany
Naše specializace:
- Měřeni a odstraněni všeho škodiv. zářeni
- Diagnóza zdravotního prostředí Vašeho bytu
Dále prodej
- MECOS - proti únavě, migréně a dalším nemocem
- SNORE-STOP - proti chrápání (známé z TV/tisku)
- PARALYZER — sebeobrana všude v kapse (el šok)
- BIO-IONOS - proti senné rýmě, prachu, pylu
- GIGA-Hz. - Ukazatel netěsnosti mikrovln, pece
— VOICE CHANGER - přenosný měnič hlasu (telefon)
- PROMILOMAT - Zkouška množství alkoholu v krvi
- ELEKTRONICKÉ SPECIALITY v Německu zakázané
- KONEC S KOUŘENÍM na vždy s naši metodou!
Chcete vědět, zda jste již jednou žili?
REINKARNACE, PSYCHOTRONIKA, HYPNÓZA atd
SUGESTIVNÍ PSYCHOTHERAPIE v českém jazyku.

Praha. První letošní požár vznikl 22 minut
po půlnoci v Holešovicích, vznítil se kabelový
rozvod. Hodné práce bylo s raketami, dělbuchy, dýmovnicemi. V Blažkovského ulici v
Praze 4 vletěla světlice do bytu a způsobila na
4 000 Kčs škody.
Domažlice. Třicetiletý Plzeňák o silves
trovské půlnoci zacházel s dělbuchem tak
nešťastně, že mu lékaři amputovali levou ruku
v zápěstí.
Poprad. Zkušební provoz letecké záchran
né služby s pomocí vrtulníků úspěšně skončil a
byla zahájena druhá etapa zkoušek.
Kopřivnice. Z montážní linky zdejší auto
mobilky sjel 30. prosince patnáctitisící auto
mobil Tatra 815.

Teplice. Okresní soud naměřil 24 měsíce
nepodmíněně 151etému Romanu Frunertovi z
Varnsdorfu a 15 měsíců 161etému Josefu Kade
tovi z Liberce za vydírání a týrání spolužáků
ve středním odborném učilišti Vodních staveb.
Plzeň. Veřejná bezpečnost zahájila stíhání
301etého invalidního důchodce, který do mo
torestu Lesní zátiší na okraji města přiváděl
lóletou slečnu, která prodávala přelétavou
lásku tureckým řidičům za 30 DM. Invalida
bude stíhán pro kuplířství, slečna pro příživmctví.
Bratislava. Bytový podnik vyslal 114 dvojic,
aby kontrolou 14 636 bytů zjistil, zda některé
byty nejsou volné. Dvojice našly 1126 neobsa
zených státních a 270 družstevních bytů.

Byla to rodina ze Slovenska, manželé s
dvěma dětmi kolem deseti let. Do kanceláře
pomocné organizace v Mnichově přišli někdy v
létě 1986. Mluvčím byla manželka. Tichým,
klidným hlasem vysvětlila důvody odchodu z
domova a proč chtějí do Ameriky- Manžel do
jednání nezasahoval. Těkal očima po stěnách a
stropu kanceláře, ale bylo vidět, že dává pozor
na každé manželčino slovo. Když byly vyplně
ny nejzákladnější formuláře, rodina odešla do
nového bydliště.
Za několik týdnů se ozvala správa domu,
kde rodina bydlela, s nesmyslnou stížností.
Manžel nechtěl dovolit, aby jeho auto parko
valo ve společné garáži, ale chtěl je mít před
domem, aby na ně viděl. Pár dní na to přišla
rodina do kanceláře pomocné organizace
znovu. Mluvčím tentokrát byl manžel, jeho
žena a děti se držely stranou. Muž rozčileným,
vzrušeným hlasem křičel, že nedovolí, aby
auto - zbrusu nové auto za 160 000 Kčs - par
kovalo někde vzadu v domě, kde s ním bůh ví
co a kdo dělá, že je musí mít pod kontrolou,
„vždyť je to celý náš majetek“. Marné vysvět
lování, že garáž, byť společná, je bezpečnější
než ulice, kde nové auto a zvlášť s čs. značkou
je nápadné. Nedal si nic vysvětlit, hovořil stále
rozčileněji, až posléze prohlásil, že chce
všechny papíry zpátky, že organizace je proti
němu.
Sociální pracovník přinesl spis rodiny, pře
trhl jej ve dví, polovinu spisu podal uprchlí
kovi, druhou před ním hodil do koše. Rodina
odešla a ztratila se z evidence organizace.
Registrovala se u jiné dobrovolné organizace.
Asi za půl roku přišla soukromá zpráva, že

muž, protože se nemohl dočkat výsledku emigrační žádosti, ani žádosti o azyl, se rozhodl
vrátit se na Slovensko. Sám, bez rodiny. Na Čs.
pohraničním přechodu byl však zadržen a
poučen (jako jiní před ním), že návrat není
možný, že k němu potřebuje souhlas čs. úřadů,
o nějž musí požádat prostřednictvím čs. vel
vyslanectví v Bonnu. (Vyřízení trvá až půl
roku.) Roztrpčen, vrátil se na německou
stranu, kde si poznamenali jeho jméno a
osobní data. Zda to, co následovalo, se stalo v
pomatení smyslů, v sebevražedném úmyslu
nebo v roztržitosti, se už pravděpodobně
nikdy nezjistí: fakt je, že se vrhl před jedoucí
nákladní auto a byl zraněn. S několika zlome
ninami byl odvezen do nemocnice, nejprve na
chirurgické, potom na psychiatrické oddělení.
Snad rok poté, co tam byla prvně, přišla
manželka znovu do kanceláře pomocné organi
zace. Doporučil jí to vzdálený příbuzný z New
Yorku. Stěžovala si že jak azyl, tak emigrace
zůstávají nerozhodnuty. Byla naprosto klidná,
což byl důvod, že s ní úředník mluvil otevřeně
a vysvětlil, že manželův pokus o návrat zmařil
jak azyl, tak emigraci. Nehledě k tomu, že
manžel zřejmě trpí porušenou psychikou. Brá
nila ho - z nemocnice byl prý propuštěn s
vysvědčením, že je duševně zdráv. Žena odešla
s nadějí, že snad vyřízeni žádosti o emigraci
přijde brzy a dál se pak uvidí. Přišlo druhý den
a bylo zamítavé. Žena už do kanceláře nepřišla.
Ztratila se z evidence až do 4. ledna.
Toho dne přinesly mnichovské noviny
zprávu (kterou vysílala bavorská televize už
den předtím), že v sobotu 3. ledna došlo v
pensionu Waltram ve Waltramstr. č. 1 v Mni-

Drobné zprávy z domova
Po roční přestávce, nutné k opravám, byl
pražský orloj uveden do zkušebního chodu
a Staroměstská radnice bude zase turistic
kou atrakcí v plné slávě.
Divišov. V této středočeské vesnici vyrábě
jící závodní plochodráhové motocykly Jawa se
z 90 procent vyvážejí do Německé spolkové
republiky, Anglie, Švédská a jinam. Roční pro
dukce je tisíc motocyklů.
Rakovník. Místní pivovar vyrábí první
černé dia-pivo na světě. Nazývá se Baltazar a je
jak pro diabetiky, tak pro všechny, kteří si
chtějí udržet štíhlou linii - a pít pivo také.
Praha. Dne 3. ledna založil Čedok s rakous
kou firmou Warimpex novou společnost
Hotel Invest s určením přestavět hotel Palace,
rekonstruovat další objekty v hlavním městě a
stavět nové hotely na venkově.
Prostějov. Do rozhlasového pořadu O čem
se mluví přispěli posluchači z okresu stížností,
že je strašný nedostatek uhlí, zejména pro
soukromníky.
Žiar nad Hronom. Ve zdejší, největší čs.
hlinikárně vyrábějí novou technologií z odpa
du vysokočisté galium, v elektronice užívané
pro polovodiče. V Žiaru se vyrábí 10 procent
světové produkce.
Praha. Koncem srpna bude v Praze zahájena
světová výstava poštovních známek Praga
1988, pro kterou budou vydány známky se
symbolem výstavy.
Karlovy Vary. Od Štědrého dne je všech 23
interhotelů zdejších, v Mariánských Lázních a
Františkových Lázních v provozu. Hostů je na
tisíc.
Praha. V Tatrovce, 135 starém závodě,
vyrábějí třetinu všech tramvají na světě.
Praha. Čs. železnice nemají zaručenou
dodávku 70ti elektrických a 80ti motorových
lokomotiv. Přetíženost čs. tratí je skoro
největší na světě.
Praha. Za 11 měsíců loňského roku došlo v
republice k 94.915 dopravním nehodám, při
nichž zahynulo 1073 lidí a 28.000 dalších bylo
zraněno.

Praha. V čs. rozhlasu konstatovali, že loni
přibylo rozvodů. V průměru se rozvádí každé
třetí manželství, v Praze a v některých českých
městech každé druhé.
Bratislava. Dr. Emil Gúnter z Ústavu
výživy lidu před deseti lety objevil přípravek
„vigatel“ na snížení cholesterolu v krvi. Dosud
se nenašel podnik, který by přípravek začal
vyrábět, ačkoliv v republice na poruchy
srdcově-cévního systému umírá každý druhý
člověk.
Brno. Na 1. porodnicko-gynekologické kli
nice Purkyněho univerzity se 4. ledna narodila
první dvojčata ze zkumavky v Českosloven
sku. Matka a děti, děvčátko a chlapec, jsou
zdrávi.
Praha. Popraven byl 361etý Miloš Krupička
z Dubí u Teplic, odsouzený Krajským soudem
v Ústí nad Labem za pokus znásilnění a vraždy
dvou 18letých dívek, spáchané 5. října.
Blansko. Do 29. února mohou návštěvníci
Moravského krasu chodit suchou nohou po
stometrovém území podzemní Punkvy, jejíž
hladina byla snížena, protože krasový tok poprvé u nás - bude využit k pohonu dvou
vodních turbin.
Praha. Dne 30. prosince se nastěhovali do
dvousettisíciho bytu, který byl v Praze na
Zižkově nově postaven, manželé Tomáškovi.
Bratislava. Ústav experimentální onkologie
Slovenské akademie věd zjistil vzestup nádo
rových onemocnění plic slovenských žen. 30
procent všech nádorů způsobilo kouření.
Jindřichův Hradec. Ve vlastivědném mu
zeu na ploše 30 čtv. m jsou jesličky s tisícem
statických a 200 pohyblivých figurek, které
přichází shlédnout ročně 100 000 návštěvníků.
Žilina. Pracovníci Slovsportu vyrábějí mi
mo lyžařské vleky i sněhová děla, schopná
vyrobit sníh na ploše větší než 1000 čtv. m do
vrstvy' 20 cm.
Dvůr Králové. Družstvo umělecké výroby
vyváží ročně přes 150 vagónů vánočních ozdob
do více než 50ti zemí světa. Ozdob je 10 000
druhů.

Čtyř- až šestinásobné zvětšeni kapitálu !
ZamýSlýte podnikat? Chcete si za nízké úrokové sazby peníze půjčit a na vysoké je ukládat?
Švýcarské bankovnictví a poiištovnictví skýtá najvyšší možnou záruku solidnosti a bezpečí.
Nejsme vázáni žádnou společnosti; můžete se spolehnout, že Vám objektivně poradíme spo/eni,
které /e pro Vás osobně nejvýhodnějši.
Velice záleží na tom. do /akých rukou se dostanete, kam saha/i možnosti příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNI VAŠEHO KAPITÁLOVÉHO SPOŘENI VE ŠVÝCARSKU? Víte
iaké splátky z ciziny do Švýcarska platit, iaká skladba pojistky je pro Vás osobně nejvýhodně/ši?
Rádi Vám vše vysvětlíme v naši mateřštině, rádi Vám neutrálně poradíme
Váš Hubert Peter Pazdera

WWWWVWV

rasaera
Služba denně (I ve svátky) plných 24 hodin.

Kreuzplatz 20. CH-8008 Zúrich
Telefony: 932 32 22 nebo 252 77 47
Předvolby: ze Švýcarska: 01
ze Spolkové rep. Německo: 00411
z Velké Británie: 010411

Strana 9

V SAMÉM SRDCI
SAN FRANCISCA

Restaurant
685 Sutter/Taylor
(415) 441-5678
chově k manželské tragédii. 41letý uprchlík
Antonín M. zabil kuchyňským nožem svou
manželku Lubicu, pobodal své dvě dcery a
potom spáchal sebevraždu skokem z balkónu.
Manželé - podle novin - žili delší dobu oddě
leně.. Loni v květnu se manželovi podařilo
získat pokoj v prvním poschodí pensionu, kde
už od března žila ve čtvrtém poschodí jeho
43letá manželka. Ačkoliv manželka už nechtě
la o manželovi ani slyšet, manžel se zatvrzele
pokoušel navázat s rodinou styky. Kritickou
sobotu 3. ledna v poledne zazvonil muž opět u
dveří bytu rodiny. Když mu manželka ote
vřela, zasadil jí před očima obou dcer 24 cm
dlouhým kuchyňským nožem dvě hluboké
rány do prsou. Klesla na podlahu mrtvá. Děti,
sedmiletá a desetiletá dcera, chtěly utéci, ale
otec se na ně s nožem vrhl a každou dvakrát
pobodal do zad. Potom běžel na balkón a ze
čtvrtého poschodí skočil dolů. Byl na místě
mrtev. V ruce držel nůž, na němž ještě byla
cena - DM 24. Novinářská zpráva končila
ujištěním, že děti - podle zprávy z nemocnice už nejsou v nebezpečí života.
Vrahem je nepochybně Antonín M. Ale ne v
mysli sociálního pracovníka, který s Antoní
nem M. mluvil. Sociální pracovník cítí, že inte
lektuálním vrahem je „zbrusu nové auto za 160
tisíc Kčs, celý náš majetek".
O automobilu Antonín a Lubica dlouhá léta
doma neustále hovořili, uskrovňovali se, aby
na ně našetřili. Auto, na celém světě status,
symbol, se jim - nebo aspoň Antonínovi - stalo
božstvem a osudem. Pro blaho auta neváhal
Antonín odejít z dobrého bytu se společným
parkováním do horšího bytu, kde - snad - mel
auto na očích. Auto bylo v rodině nejpřednější.
Kde je nyní autu konec, nikdo neví.
Výjimečný případ? Ne tak docela. V loň
ském roce div si nerval vlasy uprchlík, také s
novým autem, které nemohl v Německu pro
dat, protože je nikdo nechtěl koupit; nezletiletého chlapce svedlo auto k nedovolené
jízdě. Když auto na cimpr campr naboural,
utekl za hranice a oklikou přes Jugoslávii skon
čil v Československu .Pak tu je případ... ale
nechrne těch historek, k jejichž tragickému
konci vedla zaslepenost k autu. Zaslepenost,
která se v exilu zvlášť nevyplácí.

Tragédie rodiny
v Hradci Králové
Krajský soud v Hradci Králové odsoudil 14.
ledna 341etého Vladimíra Ludka za pětinásob
nou vraždu k smrti. Zavraždil 36 ranami nožem
svou 421etou manželku a čtyři děti, od
nejmaldšího osmnáctiměsíčního až po deseti,
osmi a sedmileté. Sousedku, která přispěchala
dětem na pomoc, zranil. Lékaři uznali Ludka
odpovědného za své činy. Vladimír Luděk byl
už dříve odsouzen do vězení na sedm let.

Informační a poradenská služba
pro krajany
- zákonné nároky ze sociálního a
důchodového pojištění ve Spolkové
republice
- finanční jistota v případě pracovní
neschopnosti a ve stáři
- vybrané druhy spořeni se státní
podporou
- cesta k vlastnímu bytu
- otázky nemocenského pojištěni
- jak šetřit na daních
Úřední hodiny: středa 10 - 16 hod.
tel. 089-551 44 109
večeni tel služba od 20 hod.
úterý 089-84 11 641
středa 089-47 12 64
čtvrtek 089-35 99 324
Iduna Verslcherungen,
Bausparen, Investement
Československé oddělení
8000 Múnchen 2, Sonnenstr 23,
5. Stock

IDUNA
Immer der richtige Rahmen
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ČESKÉ SLOVO

Čs. lyžařští skokani ve společnosti světovésmetánky
Velkým favoritem olympijských soutěži lyžařských skokanů na ZOH v Calgary je
čtyřiadvacetiletý olympijský přeborník z r. 1984 v Sarajevu, Fin Matli Nykánen, který
vyhrál naprosto suverénně 36. ročník Intersportturné německo-rakouské soutěže čtyř
můstků (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck a Bischofshofen) i (už přetím)
další čtyři velké závody a je se 195 body naprosto bezpečně v čele „Světového poháru“
sezóny 1987/88. Z osmi startů prohrál pouze jediný, a to v úvodní části Intersportturné
(30. prosince) v západoněmeckém Oberstdorfu, kde podlehl držiteli „bronzu“ ze sarajevské
olympiády, Pavlovi Plocovi z Dukly Liberec (ten skočil 116 m a 117 m, zatímco Nykánen
„pouze“ 115 m a 1 I 4 m).
Třiadvacetiletý Pavel Ploc, odchovanec harrachovské skokanské líhně, dominoval před
tím dvakrát v dějišti zimní olympiády z r. 1980
- v Lake Placid -, když zvítězil (za neúčasti
Nykánena) jak na normálním, tak i velkém
můstku a v celkové klasifikaci celosezónní
soutěže o Světovou trofej je se 137 body
druhý, před třetím mužem pořadí, mistrem
světa Jiřím Parmou (90 bodů). Jako družstvo
jsou čs. lyžařští skokani (Ploc, Parma, Švagerko, Malec, Dluhož a Jež) ve Světovém
poháru se 268 body druzí, pouze 11 bodů za
vedoucími Finy, ale 135 bodů před Rakušany,
a to je velký úspěch.

Hokejová bída a utrpení
Kdyby v ledním hokeji platilo herecké úsloví
„Špatná generálka - úspěšná premiéra", pak by
čs. národní mužstvo muselo hrát na zimních
olympijských hrách v Calgary' i tentokrát
významnou roli! Tato myšlenka mi prolétala
hlavou ve chvíli, když dva dny před Štědrým
dnem skončil v Paláci sportů v Moskvě 21.
ročník mezinárodního hokejového turnaje o
Cenu Izvestijí, na kterém čs. hokejisté zkla
mali a obsadili až čtvrté místo. Horší však
než toto umístění je skutečnost, že v závě
rečném utkání soutěže hráli Čechoslováci o dvě
třídy horší hokej, než v úvodních zápasech a
podlehli průměrnému západoněmeckému tý
mu 3:4. A přesto třeba říci, že jejich start v
moskevských Lužnikách byl velice slibný.
Vždyť po dobrém, snad tak trochu nad
průměrném výkonu zdolali nejen výborné Finy
2:1, ale porazili jako jediní vítěze Ceny Izvestijí, kanadský olympijský výběr, 3:1 a ujali se
(po té, kdy SSSR hrál s Finy jen nerozhodně
3:3) vedení v tabulce. Pak však přišla nečekaná
a snad i nezasloužená prohra se švédy 1:2, na
kterou však příznivci čs. hokeje v prvních
třiceti minutách zápasu se Sověty „zapomně
li“, neboť Staršího svěřenci předváděli skvělý
hokej a v 31. minutě vedli nad sovětskou sbor
nou komandou 3:0. Zdálo se, že mají utkání ve
své režii. Stačily však v následujících minutách
dvě ležemé chyby v obraně, Tichonovův tým
snížil na 2:3, „chytil se“, a v rozpětí 302 sekund
vedl nad Čechoslováky 4:3, aby pak hned na
počátku závěrečné třetiny upravil skóre na
konečný stav 5:3. A tento šok se pak zřejmé
odrážel ve hře Čechoslováků v posledním
střetnutí turnaje - v zápase s NSR -, ve kterém
sice čs. mužstvo dvakrát vedlo, nakonec však
ostudně prohrálo 3:4. Viděl jsem v Mnichově
téměř všechna utkání Ceny Izvestijí v sovětské
televizi a musím říci, že jsem došel k závěru, že
na týmy, které hrají „od podlahy“ - výjimkou
jsou zápasy s Kanadany - nedovedou mladí čs.
hokejisté najít recept. Tvrdá, až silová hra
Švédů - především však Němců - jim nevyho
vuje. Ta prohra s mužstvem NSR by tak nemr
zela, vždyť už bylo lhostejné, zda čs. mužstvo
obsadí třetí nebo čtvrté místo, co však je
horší: Němci budou na zimní olympiádě v Cal
gary prvním soupeřem Čs. hokejistů. V Mosk
vě se přesvědčili o tom, že čs. tým je k poražení
a proto půjdou do boje se stejnou „koncepcí“.
Doufejme však, že - jak jsem se už zmínil v
úvodu - bude platit to herecké „špatná gene
rálka - dobrá premiéra“.
Poprvé v jednadvacetileté historii turnaje
Ceny Izvestijí, vítězi soutěže se stali Kanadané
(kanadský olympijský výběr, který má být pro
boje v Calgary doplněn pěti až šesti profesio
nály NHL), kteří prohráli v Moskvě pouze s
mužstvem Československa, jinak se mohou
pochlubit jen samými vítězstvími: nejen nad
Švédy 3:2, nad NSR 2:1 a nad Finy 4:1, ale i nad
Sovětským svazem 3:2 (ačkoli na počátku
závěrečné třetiny prohrávali ještě 1:2).
Konečné pořadí Ceny Izvestijí: 1. Kanada 8
bodů, 2. SSSR 7 b., 3. Švédsko 5 b., 4. Česko
slovensko, 5. Finsko (oba po 4 bodech), 6. NSR
2 body.

Ze Stuttgartu odcestovali pak svěřenci dr.
Jána Staršího ke dvěma mezistátním přátel
ským utkáním do Švýcarska, kde zvítězili nad
švýcarským Áčkem: v Lausanne 4:3, o den
později (2. ledna) v Zugu 7:1. Dva ze čtyř gólů
Švýcarska dal syn posrpnových čs. exulantů
Petr Jakš z HC Lugána, který navíc na ty dvě
další branky nahrál.
Ve stejnou dobu startoval loňský mistr
Tesla Pardubice na tradičním už 61. ročníku
Spenglerova poháru ve švýcarském Davosu,
tam však neuspěl, když vyhrál pouze nad
mužstvem pořádajícího HC Davosu (posilně
ného několika Kanadany. kteří hrají ve švýcar
ských klubech) 6:5. „Perníkáři“ prohráli nejen
s absolutními vítězi soutěže „kanadským výbě
rem“ 2:3, ale i s týmem Křídel Sovětů 2:3 a se
švédským mužstvem Fárjestadt 1:3 a obsadili
poslední místo.
Nejúspěšnější na evropských kluzištích byli
od 22. prosince do 4. ledna Kanadané, kteří
po triumfu na Ceně Izvestijí v Moskvě a na
Spenglerově poháru v Davosu, vyhráli v so
větské metropoli naprosto nečekaně i mis
trovství světa hokejových juniorů do dvaceti
let, když v celé soutěži ztratili pouze 1 bod
remízou s Finskem 4:4. Jinak zaznamenali jen
samá vítězství (nad Československem vyhráli
4:2 a nad Sověty 3:2). Stříbrnou medaili dostali
sovětští junioři, bronzovou neúspěšní obhájci
titulu mistra světa Finové. Mladé naděje čs.
hokeje obsadily čtvrté místo, když prohrály
ještě s SSSR 4:6 a s Finy 1:2, remízovaly se
Švédy 5:5, a porazily: Polákv 6:1, NSR 7:4 a
USA 11:1.

Postoupí čs. fotbalisté
na mistrovství světa v Itálii?

Uspořádáním příštího, už 14. fotbalového
mistrovství světa pověřila FIFA Italský svaz,
který určil, že šampionát bude probíhat od 9.
června do 8. července 1990 a zúčastní se ho
opět 24 reprezentačních mužstev. Pouze však
dvě - Itálie jako pořadatel a Argentina co by
obhájce titulu mistra světa - postupují přímo,
o 22 dalších míst se nezi 112 přihlášenými
zeměmi rozpoutají v kvalifikačních skupinách
velké boje. Z Evropy se k tomuto vrcholnému
světovému podniku přihlásilo 32 národních
fotbalových svazů, z nichž však pouze repre
zentantům třinácti zemí (navíc Itálii) bude
dopřáno zúčastnit se světového mistrovství.
Čs. fotbalisté byli (za asistence nejslavněj
šího světového fotbalisty Brazilce Pelého) v
Curychu vylosováni do VIL evropské skupiny
spolu s reprezentanty: Belgie, Portugalska,
Švýcarska a Lucemburska. Jelikož z této pětičlenné skupiny postoupí na mistrovství světa
dva týmy, není Československo bez šance.
Připomeňme si však, že to bylo právě portu
galské reprezentační mužstvo, na kterém už
Čechoslováci v boji o účast na mistrovství
světa dvakrát ztroskotali: 25. dubna 1965
prohráli s Portugalci v Bratislavě 0:1 (obránce
Weiss neproměnil ani pokutový kop) a nekva
lifikovali se na mistrovství světa r. 1966 v Ang
lii; 14. října 1984 podlehli tomuto soupeři v
Dortu (rovněž hned v úvodním utkání kvalifi
kace) 1:2, což jim znovu „zatarasilo" cestu na
světový šampionát r. 1986 v Mexiku. Nejen
však Portugalci, ale i Belgičané a možná i Švý
caři budou chtít Čechoslovákům pokazit

Číslo 1, leden 1988

plány. Nelze je podceňovat. Vždyť třeba v boji
o účast na mistrovství Evropy r. 1988 v NSR
neztroskotali Čs. fotbalisté na svých největších
rivalech ve skupině: Dánech a reprezentantech
Walesu, ale na „fotbalovém trpaslíku" Finsku,
když prohráli v Helsinkách 0:3. Stačilo hrát ve
finské metropoli nerozhodně a čs. kopaná by
bývala byla zastoupena na evropském šampio
nátu v NSR.

Venglošův návrat
Po neúspěchu v kvalifikaci na mistrovství
světa r. 1986 v Mexiku a v boji o účast na
mistrovství Evropy r. 1988 v NSR, vzdal se
bývalý slavný čs. fotbalista a jediný čs. držitel
„Zlatého míče“ Josef Masopust funkce trenéra
čs. národního mužstva. Reprezentační tým
Československa převzal po Frant. Havránkovi
v létě 1984 a pod jeho vedením sehráli jeho
svěřenci 27 mezistátních zápasů, z nichž
čtrnáct vyhráli, šestkrát remízovali a sedm
utkání skončilo jejich prohrou (skóre 37:27).
Na Masopustem uprázdněné trenérské mís
to se po více než pěti letech vrací opět Jozef
Vengloš, který byl trenérem čs. reprezentace
na světovém šampionátu r. 1982 ve Španělsku.
Po neúspěchu na tomto „mundiálu“ vydal
tehdy Čs. fotbalový svaz zprávu, ve které
vytýkal čs. funkcionářům, že až nekriticky
Venglošovi důvěřovali a on prý zase tuto
důvěru „poskytl“ řadě fotbalistů, kteří si ji
nezasloužili. Mluvilo se o „sešvagření“ dr.
Vengloše s hráči, atd. Nyní však byl znovu
povolán, aby dostal čs. národní mužstvo na
mistrovství světa do Itálie. Zda se mu to
podaří, těžko říci. PhDr. Jozef Vengloš,
kterému bude 18. února 52 let, hrál od r. 1954
plných 11 let za Slovan Bratislava, pak působil
jako trenér v Austrálii (nejprve v Sydney, pak
jako trenér australského národního mužstva),
po návratu vedl VSS Košice, Slovan Bratislava,
atd., až v r. 1978 převzal čs. Áčko.

Čs. olympionici vítězí v Malajsii
V přípravě na dvě zbývající jarní kvalifikační
utkání o postup na olympijské hry v Seoulu (s
Rakušany a s Jugoslávci) startovali čs. fotba
loví olympionici v závěru r. 1987 na meziná
rodním turnaji v Malajsii, kde soutěž také
vyhráli, když ve finále v Kuala Lumpur pora
zili tým Jižní Koreje 3:2. Nejen v tomto závě
rečném utkání (ve kterém proti Čechoslová
kům nastoupilo devět hráčů, kteří reprezento
vali svou vlast na posledním světovém Šampio
nátu v Mexiku), ale i v dalších 4 vítězných
zápasech 31. ročníku mezinárodní soutěže
„Merdeka“, podali čs. fotbalisté dobrý výkon a
s většinou hráčů musel být jejich trenér Miloš
Kvaček spokojen. Vždyť hráli líbivou, přitom
však tentokrát účelnou kopanou a postupně
porazili: švédský prvoligový tým Hamstad BK
3:0, přední dánské mužstvo Vejle Boldklub 2:0,
reprezentační celek Malajsie 2:0 a v semifinále
příslušníka první jugoslávské
ligy Velež
Mostar 3:0.
Jiří Parma v r. 1987
čs. sportovcem číslo jedna

Bilance startů čs. sportovců na mezinárodní
scéně nebyla v r. 1987 příliš růžová. Kdyby
chom však do ní mohli započítat skvělé výkony
Ivana Lendla a Martiny Navrátilové, pak by
tyto naše tenisové hvězdy neměly v žádné
anketě vážnější konkurenci. V Českosloven
sku je však novináři museli v 29. ročníku volby
„Nejúspěšnějšího sportovce“ znovu „opome
nout“ a tak za této situace patřilo právem
prvenství Jiřímu Parmovi, který se stal na mis
trovství světa lyžařů klasických disciplín v
západoněmeckém Oberstdorfu vítězem lyžař
ské skokanské soutěže na středním můstku. 9.
ledna 1963 narozený Parma, člen Dukly Bán
ská Bystrica, který ve velkém souboji porazil
veškerou světovou elitu v čele s Finem Mattim
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Čechoslováci vítězi „Německé trofeje"
V Německé spolkové republice se zrodila
nová mezinárodní hokejová soutěž „Deutschland-Cup“, kterou předposlední den roku
1987 vyhrálo ve Stuttgartu národní mužstvo
Československa, když v závěrečném utkání
prvního ročníku zvítězilo nad reprezentačním
týmem NSR 3:2 a tak trochu (i svou zlepšenou
hrou v prostřední a závěrečné třetině) se revanšovalo soupeři za prohru na Ceně Izvestijí
v Moskvě.

VZORNÁ ČESKOSLOVENSKÁ RESTAURACE
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Nykánenem a Norem Vergarem Opaasem,
přispěl v Oberstdorfu i ke čtvrtému místu čs.
skokanského družstva v soutěži na velkém
můstku.
2. Jozef Pribilinec - lehká atletika; tento 6.
července 1960 narozený chodec obsadil na mis
trovství světa v Římě v soutěži na 20 km druhé
místo a dosáhl celé řady dalších úspěchů.
3. Milan Kadlec - moderní pětiboj; na mis
trovství světa ve francouzském Moulinsu
získal stříbrnou medaili, stejně jako na evrop
ském šampionátu v Berlíně. 3. prosince mu
bylo 29 let.
Další pořadí

4. bratři Jan a Jindřich Pospíšilové - na mis
trovství světa v dánském Herningu se stali už
podevatenácté světovými přeborníky v kolové
5. Jan Železný - v Nitře vytvořil výkonem
87,66 m nový světový rekord v hodu oštěpem a
na mistrovství světa v Římě byl třetí
6. Attila Szabó - na světovém šampionátu v
Duisburgu získal v kajaku jednotlivců na 1.000
m stříbrnou a na 500 m bronzovou medaili
7. Dominik Hašek • brankář čs. hokejového
národního mužstva; ve Vídni zvolen za nejlep
šího brankáře světového mistrovství
8. Pavol Jablonický - mistr světa v kulturistice
9. Miloslav Mečíř - tenista; v Grand Prix
tenistů skončil čtvrtý
10. Anton Baraniak - vzpěrač; na mistrovství
světa v Ostravě získal ve váze do 110 kg tři
bronzové medaile.
Nejlepší čs. družstva r. 1987
1. Družstvo čs. volejbalístek - na 15. mis
trovství Evropy v Belgii třetí
2. Sportovní střelci - z mistrovství Evropy v
Lahti si odvezli 15 medailí: pět zlatých, 5
stříbrných a 5 bronzových
3. Čs. hokejové národní mužstvo - na mis
trovství světa ve Vídni třetí.

Skvělý úspěch Mečíře se Šmídem v Londýně
Pěkný dárek k vánocům si dala čs. daviscupová dvojice Miloslav Mečíř - Tomáš Šmíd,
která vyhrála prosincový závěrečný turnaj pán
ských čtyřher - „deblový máster r. 1987“ -,
když ve finále porazila dvojnásobné wimble
donské vítěze Američany Flacha se Segusem
6:4, 7:5, 6:7 a 6:3. Její triumf na tomto neofificiálním mistrovství světa tenisových Čtyřher
nebyl však náhodný, o čemž svědčí to, že
MeČíř se Šmídem museli na své cestě do finále
dvakrát porazit obhájce prvenství Švédy Edberga s Jarrydem. Hráli skutečně výborný tenis,
při kterém si přišli na své i ti nejnáročnější
diváci, a tak redaktor francouzského odbor
ného deníku L'Équipe Marc Beaupére psal o
„druhém mládí veterána čs. družstva Tomáše
Šmída, který vytvořil s Mečířem dvojici, jež v
čtyřhrách neřekla ještě své poslední slovo“. A
tak nemůže být nejmenších pochyb o tom, že
nehrající kapitán čs. družstva František Pála
postaví Mečíře se Šmídem ve čtyřhře únoro
vého pražského utkání 1. kolaDavisCupu 1988
proti Paraguayi.

Výdělky tenistů v r. 1987
Světový tenista č. 1 Ivan Lendl vydělal na
oficiálních turnajích sezóny 2,003.656 dolarů,
o 416.189 dolarů více, než druhý hráč světo
vého pořadí Švéd Stefan Edberg. Třetí příčku
obsadil s 1,205.326 dolary Miloslav Mečíř,
čtvrtý pak skončil s částkou o 40.652 dolarů
nižší Svéd Mats Wilander. Wimbledonský
vítěz z r. 1987 Australan Pat Cash inkasoval v
r. 1987 565.934 dolary... dvanáctý v žebříčku
Tomáš Šmíd 433.783 dolary.

Telegraficky

Na fotbalové mistrovství Evropy, které
bude ve dnech 10. - 25. června 1988 probíhat v
NSR, se kvalifikovala reprezentační mužstva:
Španělska, Itálie, Sovětského svazu, Anglie,
Holandska, Dánska a Irské republiky. Osmý
účastník NSR postoupil přímo, bez kvalifi
kačních zápasů. Titul mistra Evropy měli
obhajovat francouzští fotbalisté, ti však ne
prošli sítem kvalifikačních bojů III. skupiny,
ve které obsadili za SSSR a V. Německem až tře
tí místo.
Anketu „nejlepšího čs. fotbalisty roku“,
kterou už po třiadvacáté uspořádala redakce
pražského časopisu Stadión, vyhrál středopolař pražské Sparty (6. září 1963 narozený)
Ivan Hašek, který dostal 493 body, o 54 bodů
více, než jeho klubový kolega a loňský vítěz
Jozef Chovanec. Třetí v pořadí byl Slávista
Ivo Knoflíček.
Bývalá čs. tenisová reprezentantka Hana
Mandlíková, která se v Praze (1986) provdala
za Jana Sedláka ze Sydney, dostala na Nový
rok australské občanství. Chtěla by sice už na
olympijských hrách v Seoulu startovat za Aus
trálii, ale není to možné. A tak tam zřejmě ještě
oblékne dres Československa.K. Dráždanský

