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České Slovo

V ČSSR změny, které nic nezměnily
V Československu jsou na pořadu
V Československu jsou na pořa
du změny. Provádějí se v nejvyšším
stranickém i ve vládním aparátu,
jsou provázeny hlomoznou propa
gandou všech sdělovacích prostřed
ků, aby se ve veřejnosti vzbudil
dojem, že se děje cosi převratného,
že jsme na prahu nového, slibného
života. Volá se po perestrojce a po
demokratizaci, ale v každé třetí větě
se zatracuje Pražské jaro. Generální
tajemník KSČ Miloš Jakeš jako
mocný divadelní inspicient odvolává
z politické scény některé vysoké
funkcionáře, jejichž jména se vysky
tovala dvacet let a na jejich místa
povolává funkcionáře nové, mladší,
jejichž jména se vyskytovala deset
let.
Povrchní pozorovatel by se sku
tečně mohl dát ošálit a nabýt dojem,
že se politická scéna v Českosloven
sku začíná měnit. To by ovšem byl
omyl, protože jen poněkud hluší
rozbor změn ukazuje, že se mění
pouze herci, v podstatě se nemění
nic. Je to jen výměna stráží, a to
ještě jen některých stráží. Z oznáme
ných změn přímo čiší, že se pro
váděly s očividným úmyslem, aby se
nic zásadního nezměnilo. Jakeš zů
stal věren své zásadě, abj „se nic
nezanedbalo, ale ani nic neuspěcha
lo.“ v dané situaci se zřejmě řídil víc
tou druhou polovinou, totiž nic
neuspěchat. Důvodem toho je — jak
nedávno ukázala výměna protichůd
ných názorů mezi Sovětskou Rosijí
a Pravdou — že nikdo neví, jak
dopadne Gorbačovova perestrojka a
demokratizace v Sovětském svazu,
až se o tom bude koncem června na
zasedání všesvazové konferenci stra
ny v Moskvě rozhodovat. A protože
Jakešovi je Sovětský svaz pořád náš
vzor, je generální tajemník momen
tálně na rozpacích, vzor totiž jde
chvíli čehý, chvíli hot. Jakeš s někte
rými dalšími vysokými soudruhy se
tudíž rozhodl pro vyčkávací taktiku
a nařídil rázný, pevný pochod — na
místě. Přešlapuje se.
Vládnoucí strana ovšem nemůže
připustit situaci, že by veřejnost — i
ta komunistická — poznala, že
soudruzi „nahoře“ jsou s rozumem v
koncích a že bez signálu z Moskvy
nevědí, kudy a jak dál. Vyčkávací
taktika se musí zamaskovat. Co se té
veřejnosti — i té komunistické —
týče, je sice pravda taková, že jí na
počínání stranického vedení záleží
asi tolik jako na loňském sněhu,
ale papaláši musí předstírat, že pev
ně vedou. Podle toho si počínali i
ve dnech 8. a 9. dubna, kdy ústřední
výbor zasedal na Pražském hradě.
Snad proto, aby navnadili zájem,
předběžně dali občanstvu vědět, že
budou sloučena ministerstva hut
nictví a těžkého strojírenství, vše
obecného strojírenství a elektronic
kého průmyslu v nové, jediné mini
sterstvo hutnictví, strojírenství a
elektrotechniky. Podobně budou
sloučena i ministerstvo dopravy a
spojů. Jakeš se dal slyšet, rovněž
před zasedáním ústředního výboru,
že připravovaná redukce centrálního
aparátu dosáhne třiceti procent, tak
že by přišlo o práci ve státním apa
rátu 30 000 až 50 000 úředníků.
V plénu ústředního výboru před
nesl zprávu předsednictva Miloš
Jakeš. Byl to projev mnohomluvný,
namnoze v některých částech i pro
tichůdný, dal si hlavně záležet na
tom, že stana je mocná, že se své

moci nevzdá, protože má nezastupi
telnou odpovědnost za další rozvoj
společnosti. Strana ovšem musí také
vyburcovat především své stoupen
ce, aby se s vyhrnutými rukávy
pustili do rekonstrukce, neboť „je
neodkladně třeba uvést do pohybu
všechny síly společnosti". Ale ústřed
ní výbor se chtěl ukázat veřejnosti i
z lidské stránky a ústřední stranický
sekretariát oznámil, že bude roz
šířena výroba jednorázových injek
čních stříkaček na dvojnásobné
množství, že do obchodů přijde víc
kožedělných výrobků a textilu, bude
větší výběr v potravinách vůbec a k
tomu i pro diabetiky, také se zvětší
nabídka barevných televizorů, bu
dou se stavět ústavy pro tělesně a
mentálně postižené děti, zjednoduší

se řízení při stavbě rodinných dom
ků, budou zřízeny autorizované o
pravny aut, které skutečně zaručí
technickou kvalitu.
Na tiskové konferenci o zasedání
ústředního výboru bylo řečeno, že
ministerský předseda federální vlády
dr. Lubomír Štrougal představí par
lamentu novou vládu. Pokud se
štrougala týče, často se o něm v
zahraničním tisku psalo. Vesměs se
Štrougalovi přisuzovalo, že je za
stáncem reforem a z toho důvodu se
konstatovalo, že — v jedněch novi
nách — bude z vlády odvolán,
zatímco — ve druhých novinách —
že ve vládě zůstane. Nezvyklá for
mulace na zmíněné tiskové konfe
renci (která sama je nezvyklá), že
Štrougal představí parlamentu no-

vou vládu, diplomatičtí pozorova
telé v Praze usoudili, že sice Štrougal
ve vládě zatím zůstane, ale že možná
časem, až se situace v Moskvě vytříbí
— že odejde.
Přímo se zasedáním ústředního
výboru nesouvisí návštěva preziden
ta dr. Gustáva Husáka v Moskvě,
kam byl oficiálně pozván Gromykem. Podle názoru diplomatických
pozorovatelů však tato návštěva
souvisí s politickou situací v Praze.
Soudí se totiž, že je to návštěva na
rozloučenou nejen s Moskvou, ale i s
prezidentskou funkcí. Očekává se,že
Husák odstoupí, až přijde vhodná
chvíle, která však není daleko. Patr
ně i v tomto případě rozhodnutí
závisí na výsledku sjezdového zase
dání v červnu v Moskvě.

Demonstrace v Bratislavě
Pokojná demonstrace katolických
věřících na Hviezdoslavově náměstí
v Bratislavě 25. března v šest hodin
večer se brutálním zásahem policie
zvrhla v mezinárodní ostudu s
celosvětovým ohlasem. Uspořádání
demonstrace ohlásil katolický akti
vista dr. František Mikloško 10.
března dopisem Obvodnímu národ
nímu výboru 1 v Bratislavě a uvedl, že
shromáždění se bude konat na
podporu jmenování biskupů do
uprázdněných diecézi a za úplnou
náboženskou svobodu a dodržování
lidských práv v Československu.
Národní výbor shromáždění zakázal
s odůvodněním, že soukromá osoba
nemůže zaručit zachování veřejného
pořádku. Dr. Mikloško ujistil Ná
rodní výbor, že on a další pořadatelé
mají zkušenosti z desítek poutí i se
statisícovou účastí, které proběhly
pokojně a spořádaně, takže důstojný
průběh demonstrace zabezpečit mo
hou. Zákaz nicméně odvolán nebyl.
Státní úřady začaly rozvíjet kam
paň proti demonstraci. Noviny,
rozhlas a televize vybízely občany,
aby na shromáždění nechodili, varo
vali, že je to zakázaná demonstrace.
Bratislavským vysokoškolákům bylo

dáno na pátek rektorské volno, byl
vyvíjen nátlak, aby v pátek z
Bratislavy odjeli, některé fakulty
dávaly studentům podpisovat pro
hlášení, že se demonstrace nezúčast
ní, na jiných fakultách posluchačům
vyhrožovali vyloučením ze studia,
jestliže na manifestaci půjdou. Stu
dentům v internátech hrozili ztrátou
přístřeší, budou-li na shromáždění
zjištěni. Některé internáty ve čtvrtek
večer zavřely dveře a donutily tak
studenty odjet z Bratislavy domů.
V-m policejním složkám byla na
pár, nařízena pohotovost prvního
stupně, do níž byl zapojen i pohoto
vostní pluk Sboru národní bezpeč
nosti v Pezinku. Pohotovost prvního
stupně měli dokonce i dobrovolní
požárníci a jejich stříkačky a brati
slavští metaři.
Na tohle všechno věřící nedbali a v
pátek 25. března už od čtvrté
odpoledne začali přicházet na Hviezdoslavovo náměstí. V ulicích viděli
policisty s obušky a se psy, policejní
auta i autobusy, míjeli vozidla na
čištění města a tři vodní děla.
Nezastrašoval je ani déšť, před nímž
se ukrývali, kde mohli, nejvíc u
Národního divadla. Náměstím pro-

jížděly automobily a čistící vozy, ale
krátce před šestou odjely. Náměstí se
rázem zaplnilo lidmi — bylo jich na
dva tisíce — a ti nejprve zapálili
svíčky a po chvilce ticha zazpívali
československou hymnu, potom pa
pežskou hymnu a začali se modlit.
Asi po pěti minutách se rozhučely
sirény a z tlampačů se rozléhala
výzva, aby se shromáždění rozešli, že
jde o demonstraci podle platných
zákonů zakázanou. Lidé nedbali,
setrvávali v modlitbách. Vjela mezi
ně policejní auta v řadách po Šesti a
snažila se dav rozdělit na menší
skupinky. To se dařilo jenom částeč
ně. Uprostřed náměstí zůstával shluk
několika set demonstrantů. Proti
nim vyrazila čistící auta, kropila je,
ale účastníci snášeli útok discipli
novaně, někteří se bránili přívalu vod
napřaženými deštníky. Očitý svědek
usoudil, že většina jich nebyla z
Bratislavy, nýbrž z jiných částí
Slovenska a že přijela na demonstraci
jako na slavnost ve svátečním obleče
ní a podle toho se i chovali. Pokojně,
důstojně, ani v nejmenším nezavdali
příčinu k brutálnímu zásahu, který
následoval. Za hukotu sirén vyrazila
Pokračování na sir. 2

Odvolaná návštěva kancléře Vranitzkého
Ostudným zjevem současného
politického vývoje v Českosloven
sku, včetně postupu proti
demonstraci v Bratislavě, bylo
rozhodnutí čs. vlády odvolat oficiální
návštěvu rakouského spolkového
kancléře Franze Vranitzkého, který
byl pozván do Prahy na dny 17. až 20.
dubna t.r. Byla by to bývala první
návštěva rakouského kancléře po
čtrnácti letech a vláda v Praze o
uskutečnění návštěvy velice usilovala.
Mělo to být jakési vyvrcholení
vzájemných rakousko-československých vztahů, jež se v posledních
měsících po předchozím několikale
tém období chladného poměru
poněkud zlepšily.
Odklad návštěvy byl odůvodněn
připravovanými změnami v Českoslo
venské federální vládě. Reorganizace,
plánovaná na 19. dubna, mohla přivo
dit situaci, že by byl kancléř
Vranitzky za pobytu v Praze jednal s
ministry, kteří při jeho odjezdu už

ministry být nemuseli.
Zdvořilá diplomatická žádost, aby
kancléř Vranitzky svou návštěvu
přesunul na pozdější dobu (bližší
datum nebylo zmíněno), byla sice
odeslána těsně před manifestací v
Bratislavě, ale přesto s ní souvisí.
Poukázal na to sám kancléř, když za
návštěvy v Saudské Arábii informoval
rakouské novináře o odkladu cesty do
Prahy. Řekl, že aniž by chtěl postup
čs. vlády interpretovat, k odvolání
návštěvy dochází po událostech v
Bratislavě. Je možné, že čs. úřady
věděly, že manifestace v Bratislavě pro
ně nedopadne dobře a že nechtěly
připustit, aby rakouský kancléř přišel
s ostrými protesty proti tomu, jak
policie zacházela s rakouskými
novináři a vůbec drasticky
postupovala vůči pokojným
demonstrantům. Je nade vší po
chybnost, že by byl Vranitzky v
tomto směru Prahu kritizoval, už jen
proto, aby tak vyjádřil mínění

rakouské veřejnosti. V Praze prostě
nevěděli, jak by na protesty
odpověděli, tím méně, že by mluvili
nejen k Vranitzkému, ale skrze
Vranitzkého k celému světu.
Zdůvodnění odkladu návštěvy
změnami ve vládě před soudnou
mezinárodní veřejností neobstojí.
Reorganizace federální vlády nebude
znamenat tak zásadní, revoluční
změnu čs. politiky nebo hospodář
ského zaměření, aby se nenašel v Praze
kompetentní činitel, který by o ní
mohl se zahraniční návštěvou
diskutovat.
Odřeknutí reprezentační, oficiální
návštěvy, ke které hostitelská země
dala podnět a na kterou tolik naléhala,
je zjev v diplomacii takřka neznámý.
Rozhodně to byl nešťastný krok, jímž
se na dlouho do budoucna odsunují
plány na uvolnění vztahů s
Rakouskem. Je to tah v příkrém
rozporu s budováním pásma důvěry,
o němž nyní neustále mluví Jakeš.
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PŘED ČTYŘICETI LETY
Je to podivná noc. Ležím tu za
kupou šamotových zmetků do elek
trických vařičů, obsypaný pepřem.
Louka přede mnou, ozářená talíř
kem mčsíce, je poslední překážkou.
Nejpozději za hodinu musí měsíc
zmizet tam na druhé straně za
špičkami hranice lesa a já se hned
pustím za ním. Až sem mi zpívalo
štěstí. Ted mi zni v uších árie
Rusalky „Měsíčku na nebi hlubo
kém, světlo tvé daleko vidí...“ Tady
mi tě, měsíčku, byl čert dlužen.
Dívej se v příbytky lidí, třeba si
užiješ, ale tady mě nestraš! Mamě se
ho snažím popohnat, táhne se jako
žížala. Sviti jak laterna magika. A v
ni pojednou probíhají pohyblivé
obrázky z mého šťastného dětství, z
mých studentských let. Proč musím
opouštět zemi, kterou mám rád,
zemi, na jejíž jiné hranici jsem stál
před několika lety se zbraní v ruce,
zemi, kde se mi podařilo přežit těch
několik ošklivých let nacistické oku
pace v naději, že temné, hnědé
mraky odtáhnou a my si zase
budeme žít po svém. Hnědé mraky
odtáhly, oddechli jsme si a už se na
nás spustily rudé paprsky sluníčka Stalina. Spalovaly vše dobré, vše
čisté, vše lidské. A horda veršotepců
se mohla strhat pocením idiotských
rýmovaček na jeho slávu. Jedni za
sekčni šéfovství, druzí za kapitán
skou hodnost. A z jiných se zase pro
Stalinovu slávu a své prebendy, stali
lovci lidských duší. S funkcemi rostli
udavači a kati. Plnily se kobky
žalářů. Těm, kteří nechtěli zradit,
nezbývalo, než prchat za hranice, za
hranice, od nichž několik desítek
metrů ležím ted i já. Kolik jich bylo
přede mnou, kolik jich bude po mně!
Z úvah mé vytrhly tři krátce po sobě
odpálené výstřely. Komu patřily!
Možná, že se jen jeden z chrabrých
pohraničníků polekal vlastního stí
nu. Pro mé to byl povel. Ač bylo
ještě půl louky ozářeno jako jeviště,
vyrazil jsem jako Šílenec k lesu. Na
konci louky jsem se málem přerazil o
hraniční patník. Zůstal jsem ležet,
přibitý k zemi v mokré trávě. Krve
by se ve mně nedořezal. Pak jsem se,
rozhlížeje se na všechny strany,
zvedl. Mám vyhráno! Není to tak
jasné. Jak jsem si to zamapoval v
hlavě, vpravo má být východní
Německo a vlevo se to kroutí zpátky
do Čech. V nejistotě, zda jsem si to
nalinkoval správně, se mi podlomila
kolena do pravého úhlu. Mám se vrá
tit k hraničnímu patníku, kde bych
získal jistotu! To ať na mně nikdo
nechce, na to nemám sílu. A tam ně
kde v trávě leží zlaté hodinky po dě
dečkovi, které mi v nechtěném pře
metu vyletěly z kapsy. Ještě se mi v
uších válí echo těch tři výstřelů.
Kus přede mnou mezi stromy cha
lupa. Kolínka, poslužte mi těch pár
kroků. Na zápraži před osvětleným
okénkem stojí dědek. Zřejmě mě už
delší dobu pozoroval. Než se mi
podaří vyrazit ze sebe slovo, odha
luje v úsměvu řadu vykotlaných
zubů: „Dobře. Bavorsko. Máš ciga
rety!“ Jsem nekuřák, ale dvě kra
bičky jsem si pro strejčka Příhodu
strčil v jedné hospodě v zázemí do
kapsy kožáku. Radostí celý bez sebe
bych dědkovi vrazil cigarety i s kožákem. V té chvíli se však ze stínu za
chalupou vyloupl habán jako tele
grafní štangle - v uniformě - a hned
se rozeřval, že prý jsem právě ile
gálně překročil hranice a na to je kri
minál. Musi si rozmyslet, má-h mé
(Dokončeni na str. 2)
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dát zavřít, anebo zahnat zpátky, kam patřím,
mezi ty zločince, kteří mu po skončení války
utýrah manielku a jeho připravili o domov.
Hlas mu přeskakoval a rukama velikosti lopat
mi hroziví šermoval pod nosem. Byl to zřejmé
jeden z tich vystihovaných. „A ted, maširem
marš, “ zavelel a zvýšeným hlasem jadrnou
češtinou dodal, že mu za půl hodiny konči
služba a že se se mnou nebude srrrát. To -rrrmu v hrdle zahrčelo jak vzteklému psu na
řetězu.
Nevím, zda mnou po tom uvítacím projevu
roztřásl více strach, než zima, zkrátka, jak na
hronovsku říkají, Šáhla na mne „starkovská".
Hodil jsem bleskurychle dědkovi cigarety - to
jsem mu byl povinován. Kožák jsem si na štésti
nechal. Habán mé hrubé postrčil a zatímco
jsem se v poklusu před ním bořil po kotníky
do bláta polní cesty, poháněl mé kupředu na
dávkami a výčitkami, jako bych to byl právějá,
kdo zavinil smrt jeho ženy. Hulákal, láteřil,
prskal jako křeček. Náhle mu to néjak skříplo,
ozvalo se žuchnuti a bláto se za mnou rozstříklo. Domníval jsem se, že to habánovi vyrazilo
dech. Ale kdepak, spustil znovu, že mé přece
jen zažene zpátky, kam patřím. Nejsem hrdina
a proto nevím, kde se to ve mné vzalo, možná
to způsobila skutečnost, že jsem ho vidél jak
žábu roztaženého v bahné, nabral jsem dech
a vychrlil jsem na něho, bez ohledu na ná
sledky, že choval-li se jako ted za protektorá
tu, pak si svůj osud zasloužil a měl štésti, že
neskončil nékde u Leningradu. Já jsem jeho
ženu neznal, je mné jí srdečné lito a jeho jsem
nevyhnal. Řval jsem hlasitěji, než on. A vůbec,
zeptám se Američanů, má-li právo takhle s
uprchlíky jednat. To ho uzemnilo. Než se ne
obratné vyškrábal z bláta, ztichl. Ale nevzdal to
docela. Zbytek cesty mi už mírnějším hlasem
vyprávěl své zážitky po skončeni války. Asi to
neodnesl jen za sebe. Nechtělo se mi věřit, že
by se naši lidé dovedli tak surově chovat.
Habán přidal do kroku, předešel mne, zapálil
si cigaretu a po třech dlouhých tazích šel do
sebe: nemohli přece čekat po tom, jak se cho
vali za války, že se s nimi bude svět mazlit. A
zvláště ne my. To všechno spiskal ten zlořečenej, zas... „bohmische Gefreiter“. Tady se zase to
jeho -rrr- zaválelo jako hrom mezi skalami.
Využil nezaměstnanosti a oni za ním táhli jako
krysy za krysařem. Schválil jsem mu charakte
ristiku toho frajera, ale poučil jsem ho, že se
ten jeho zlořeČenec nenarodil v Broumově v
Čechách, nýbrž v Braunau u Salcburku v
Rakousku. Znova kupa Šiavnatych nadavek v
české a německé řeči. A pak si vzpomněl na
manželku. Zdálo se mi, že se nějak secvrknul
a jaksi zlidštěl, hlas mu zjihl, dokonce mu
vytryskly slzy. Nebyl to už vztek, byla to
lítost.
Habánův kolega na stanici, typický, bodrý
Bavorák, měl pro mne pochopeni. Nezdržoval
dlouhým výslechem. Převzal ode mne proti
potvrzení několik našich bankovek. Moje
chyba, že jsem je přiznal, ale s pašováním
deviz, zvláště tak silné měny, jako je naše, ne
jsou žádné špásy - a vrátil mě nepoškozeného
habánovi, který mě už bez řečí doprovodil do
hospody za lesem, kde v malé místnosti byla
nacpána čtyři lůžka. Jedno bylo obsazené.
Podle zablácených, hnědých polobotek, čouhajích z pod zelené pokrývky, na něm ležela
osoba pohlaví mužského. Přes hlavu měla
přetaženou pokrývku. 1 já jsem od habána
vyfasoval jednu potrhanou štíplavinu a obleče
ný jsem se na krátký zbytek noci natáhl na
proleželé, zelené plátno, napjaté na dřevěné
kostře. Sotva za habánem zapadly dveře, sou
sed, až dosud chrápající jako když pilou řeže,
zachrčel, zamlaskal a aniž stáhl deku z hlavy,
dotázal se na mou národnost. A pak už nebyl k
zastavení. Nasadili ho prý v hotelu PUPP v
Karlových Varech jako agenta, ale včera se jim
na to vyflák — není svatej, to ne — ůákej ten
podraz, ňákou tu černotu, to jó — ale všechno
má svý meze — udávat a přivádět slušný lidi do
kriminálu, to zase ne. Na to nemá pajšl. Na to
je si fajnovej. A co prý já? Vymluvil jsem se, že
jsem utahaný, že mu všecko povím příští den.
Když pochopil, že ze mne nic nevymáčkne,
doporučil mně, ai se moc neukazuju, vedle na
sále leží prý přes sto bab z východního
Německa. Odchrchal si, zamlaskal si a už zase
pochrupoval. Má poklona, tak tohle je mé
první setkáni s krajanem za hranicemi. Ani
tady nám nedají pokoj? Budu si muset dát na
tebe, chlapíku, pozor, probudilo-li se v tobě
skutečně svědomí, anebo jsi jenom změnil pra
coviště? 1 když uplynulo od toho setkání už
čtyřicet roků, dívám se lidem dříve na boty,
než do oči.
(Vytrženo ze zápisníku L. K.)

I. Janák prvním tajemníkem KSS
Na zasedání ústředního výboru KSS byl 14.
dubna v tajných volbách zvolen prvním
tajemníkem 571etý Ignác Janák, jenž vystřídává
651etého Jozefa Lenárta, který odchází do
ústředního sekretariátu v Praze.

ČESKÉ SLOVO

Demonstrace v Bratislavě
Dokončení

náhle proti skupině uprostřed náměstí tři vodní
děla a začala na demonstranty chrlit proudy
vody. Několik lidí bylo sraženo k zemi, všichni
byli rázem promočeni na kůži. To už bylo půl
sedmé a na náměstí do davu před Národním
divadlem vběhli pořádkoví policisté v přilbách,
s obušky a se psy, začali mlátit lidi hlava nehlava
a zatlačovat do postranních ulic. To se dařilo
jen částečně, protože zahnaní se v ulici otočili a
spěchali na náměstí znovu. Shluk účastníků na
náměstí se nezmenšoval. Trvalo patnáct minut
policejní zvůle, při níž bylo mnoho demon
strantů kruté zbito a několik set zadrženo a
odvlečeno do policejních aut a autobusů, než
bylo náměstí vyklizeno a klidná demonstrace
rozehnána. Zásah policie byl hysterický, neo
podstatněný a nepochopitelný. Slavnostní,
povznášející začátek manifestace rozhodně
nedával úřadům ani policii právo k ostrému,
nelidskému a násilnému zakončení.
Mezi zadrženými byli i zahraniční novináři.
Jeden z nich, dopisovatel britské rozhlasové
společnosti BBC, David Blow, byl na náměstí a
viděl, jak bylo více lidí zbito, natlačeno do
policejních aut a autobusů, jak bylo hodně lidí
zatčeno... „a náhle popadl můj mikrofon jeden
strážník, došlo k tahanici, vyrval mi mikrofon
z rukou, vtlačil mě do policejního auta, kde
byli dva policisté. Jeden mě udeřil tvrdě do
hlavy. Řekl jsem mu, že jsem západní novinář,
že zastupuji BBC a on odvětil: ,BBC, cha,‘ a
ještě jednou a ještě víc mě udeřil do hlavy.
Vytáhl jsem své oficiální čs. pověření a ukázal
mu je. Na to řekl, že to nic není. By] jsem
držen ve voze, zatímco pokračovali v akci a
vjížděli do lidí. Policistům se to zjevně líbilo,
byli opravdu krajně brutální, k tomuto druhu
zásahu byli zřejmě vycvičeni a zdálo se mi, že
ani v nejmenším neprojevují slitování. Viděl
jsem také nastoupit pořádkovou policii a
vodní auta, namířená na demonstranty a poslé
ze, teprve když už přirozeně zůstalo na
náměstí jen málo lidí, se mnou odjel policejní
vůz na policejní stanici. Cestou dovnitř jsem
viděl velký počet zatčených demonstrantů,
kteří stáli v řadách u zdí. Nejprve mě přiměli,
abych stál s nimi, pak mě odvedli k ostatním
západním žurnalistům. Zapsali si naše data, asi
hodinu nás drželi, nedovolili nám spojit se s
našimi velvyslanectvími a po hodině nás pro
pustili.“

Na dvě a půl hodiny byl zadržen i tým
rakouské televizní stanice ORF z Vídně. Když
byli rakouští televizní novináři vyhnáni z
náměstí, aby tam nemohli filmovat demon
straci, šli za věřícími, kteří se snažili dostat
do blízkého kostela, který však byl zamčen.
Otto Hoermann, rakouský telvizní reportér
hlásil ve své zprávě: „Lidé u kostela zpívali... a
pak naše filmování skončilo. Kabely k natáčecím kamerám byly vyrvány a tým brutálně
odvlečečen." Hoermann se po propuštění vrátil
autem do Vídně, ale další členové týmu,
Barbara Coudenhove-Calergi a Karl Stipsicz,
byli propuštěni až po osmi hodinách zadržení, v
sobotu v časných hodinách. Zadržen byl také
tým západoněmecké televizní společnosti ARD
v čele s Carlem Bergerem z Frankfurtu.
Pod vlivem zpráv ve sdělovacích prostřed
cích a na základě vlastních informací byla ve
světě rozvinuta i protestní akce oficiálních
míst. Již den po demonstraci protestovala
Velká Británie proti násilnému rozehnání
náboženského shromáždění v Bratislavě a
stěžovala si na způsob, jemuž byl vystaven
dopisovatel BBC. Britské ministerstvo zahra
ničí projevilo zděšení nad událostmi v Brati
slavě. Rakouský ministr zahraničí Alois Mock
projevil hluboké podivení nad násilným postu
pem čs. policie. Svaz rakouských novinářů
protestoval na čs. velvyslanectví ve Vídni proti
tomu, jak policie zacházela s televizními týmy
a televizními novináři. Mluvčí vlády v Bonnu
Norbert Scháfer kritizoval bratislavskou poli
cii a oznámil, že západoněmecké velvyslanectví
v Praze si vyžádá na čs. ministerstvu zahraničí
návštěvu k podání protestní demarše. Také
vláda v Bonnu se zastala svých novinářů, vysta
vených v Bratislavě policejní zvůli.
Mluvčí americké delegace na následné hel
sinské konferenci ve Vídni, Robert Frowick,
postup policie v Bratislavě odsoudil. Rakouský
diplomat Felix Ermacora vyzval účastníky hel
sinské konference ve Vídni, aby policejní akci v
Bratislavě odsoudili jako čin, který se příčí
všem mezinárodním závazkům, které na sebe
Československo vzalo. Z Madarska skupina asi
čtyřiceti náboženských aktivistů a disidentů
poslala Chartě 77 do Prahy projev, v němž
projevila solidaritu se všemi, Kteří bojuji za
svobodu svědomí a náboženství.

Stanovisko čs. vlády
Na tiskové konferenci v Praze 30. března
formuloval stanovisko čs. federální vlády (na
dotaz zahraničních novinářů) vedoucí tisko
vého odboru předsednictva vlády, Miroslav
Pavel. Konstatoval, že demonstrace v Brati
slavě nebyla povolena, že se jí zúčastnilo asi
2000 lidí, z nichž 500 bylo aktivních účastníků,
zbývající jen přihlíželi z okrajů náměstí. Stodvacet pět občanů bylo předvedeno za účelem
zjištění totožnosti, poté byli neprodleně pro
puštěni. V souvislosti s demonstrací není nyní
nikdo ani zatčen, ani zadržován. Při zásahu
pořádkových jednotek Veřejné bezpečnosti, k
němuž došlo po několikerých výzvách k roz
chodu, byli předvedeni ke zjištění totožnosti i
někteří zahraniční novináři. Nebyl vydán
pokyn proti zahraničním novinářům zasaho

vat, ale muselo jim být od začátku jasné, že jde
o demonstraci nepovolenou a že se tudíž dá
očekávat zásah VB. Miroslav Pavel potom
poukázal jako na zajímavost, že, „ještě dříve,
než žádost o povolení došla na stůl příslušného
úředníka, oznamovaly datum a cíl demon
strace západní rozhlasové vysílačky. Tento
časový soulad zřejmě není náhodný a ukazuje
ne neprávem na nemalý podíl zahraničních
politických kruhů na organizování této
demonstrace.“ Miroslav Pavel tvrdil, že se
odmítavě k chystané demonstraci vyslovili i
církevní hodnostáři. Demonstraci nelze
hodnotit jinak, než jako zásah do atmosféry
chystaného dalšího kola jednání mezi čs. státem
a Vatikánem, k němuž má dojít 11. dubna,
prohlásil Pavel.

Kard. Tomášek: Vláda ztratila na věrohodnosti
Názor nejvyšších čs. církevních kruhů na
události v Bratislavě se ostře liší od náhledu čs.
vlády. Kardninál František Tomášek v rozho
voru, poskytnutém rozšířenému vídeňskému
deníku Kurier, prohlásil: „Vláda ztratila touto
akcí ještě víc na věrohodnosti. V budoucnosti
musí vláda postupovat s větší opatrností, v Bra
tislavě se zcela jasně dopustila chybných kroků.
Demonstrace byla krokem k větší náboženské
svobodě a s tím musí vláda počítat. Je povin
ností laiků, aby demonstrovali za svá práva. V

Madarsku, Jugoslávii, Polsku a ve Východním
Německu jsou všechny diecéze obsazeny —
proč ne u nás?,“ tázal se kardinál Tomášek.
Potom se zmínil o tom, že se ve Vatikánu
budou konat jednání o obsazení biskupských
stolců v Českolsovensku, že už do Říma odjela
vládní československá delegace. „Vláda tam
bude jednat o nás bez nás,“ poznamenal kardi
nál, jemuž čs. úřady nedovolily, aby se porad
zúčastnil.

Opravdu svoboda vyznání ?
Podle oznámení Státního úřadu pro věci cír
kevní je v Československu povolena činnost
osmnácti církví a náboženských společenstev.
Jsou to: Římsko-katolická církev. Českoslo
venská církev husitská. Českobratrská církev
evangelická, Slezská církev evangelická augsbursgkého vyznání, Jednota bratrská, Církev
bratrská. Bratrská jednota baptistů. Evange
lická církev metodistická, Slovenská evange
lická církev augsburgského vyznání, Reformo

vaná křesťanská církev na Slovensku, Pravo
slavná církev, Řecko-katolická církev, Židov
ská náboženská obec, Náboženská společnost
československých unitářů. Starokatolická
církev. Církev adventistů sedmého dne, Sbory
věřících v Krista a Církev novoapoštolská.
Počet povolených církví má zřejmě dokázat
svobodu náboženského vyznání. Březnové
události v Bratislavě hovoří jasnou řečí.
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Rozhovory ve Vatikánu
Čs. vládní delegace po čtyřdenním jed
nání ve Vatikánu odjela 15. dubna z Říma
do Prahy. Ve Vatikánu rokovala o obsazení
uvolněných biskupství v Československu,
zejména o metropolitních stolcích v Olo
mouci a Trnavě. Výsledek jednání není
znám. Podle zasvěcených kruhů podá
delegace zprávu čs. vládě a teprve pak se
dá očekávat rozhodnutí o obsazení aspoň
některých biskupství. Čs. delegaci vedl
Vladimír Janků, ředitel úřadu pro církevní
záležitosti, za Vatikán arcibiskup Francesco Colasuonno, pražský velvyslanec
pro Východní Evropu.

Změna v pražském vedení KSČ
Na zasedání Městského výboru KSČ v Praze
byl 12. dubna uvolněn z funkce prvního
tajemníka 651etý Antonín Kapek (na zasedání
ústředního výboru ztratil místo v předsednictvu
KSČ). Na návrh Miloše Jakeše byl na jeho funkci
dosazen Štěpán, osvědčený pracovník v
mládežnickém hnutí. Kapek upadl u Jakeše v
nemilost, protože prý naléhal na rychlejší
uskutečňování přestavby.

Polsko žádá náhradu
Polsko žádá čs. vládu, aby nahradila škody,
způsobené v listopadu 1986 na Odře, kam z
Ostravska utekly velké spousty těžkého
topného oleje a řeku otrávily. Mluvčí polské
vlády odmítl prozradit výši požadované částky.
Řekl jen, že jde o náhradu výdajů, spojených s
vyčištěním řeky Odry a s odčiněním
dlouhodobých škod.

Trutnov bez pitné vody
Z rekreační chaty v Peci pod Sněžkou
unikl 13. dubna do řeky Úpy topný olej. V
Horním Maršově musela být vyřazena z
provozu úpravna vody, která dodává pit
nou vodu do Trutnova. 25 000 obyvatel
města muselo být zásobováno nouzově,
cisternami z Náchoda, Vrchlabí, Dvora
Králové a odjinud. Ve městě byl omezen
provoz škol, restaurací a jiných veřejných
podniků.
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Zahraniční noviny
o Bratislavě
Bratislavskou manifestaci velmi kriticky ko
mentovaly noviny v celém svété. Západoněmecký deník Die Welt pod názvem Nábožen
ská nesvoboda v Československu konstatoval:
Brutální zásah čs. policie proti pokojným, svíč
kami vyzbrojeným účastníkům demonstrace v
Bratislavě rozbil mnohé iluze, ale zároveň, i
když nechtěné, dal vznik novým nadějím.
Především rozbil iluzi, že Československo pod
novým vedením Miloše Jakeše začne sledovat
umírněnější, světu otevřenější politiku a —
směrem dovnitř — politiku větší ochoty k sou
ladu. Obušky a vodní děla v pátek však ukázaly,
že československý režim zůstává jedním z nej
represivnějších ve východním bloku...
...Ačkoliv si západní vlády nemohou své
vyjednávači partnery na Východě vybírat, přece
jen by páteční postup Čs. orgánů proti čs.
občanům, zejména proti církvi, neměl zůstat
bez následků na vztahy mezi Západem a praž
ským vedením. Všechna pěkná slova o lidských
právech, náboženské svobodě a evropské spo
lupráci se stávají výsměchem, když necelých
padesát kilometrů od jeviště následné konfe
rence o bezpečnosti a spolupráci v Evropě ve
Vídni se tak křiklavě porušují principy helsin
ských dohod.
Katolická církev ve znamení pronásledování a
útlaku získala novou půdu... A jestliže
českoslovenští komunisté považují svou vlastní
ideologii za jakési „náhradní náboženství", je
pro ně náboženství jejich úhlavním nepřítelem a
z dlouhodobějšího hlediska nejnebezpečnějším
soupeřem v mocenském boji. Die Welt
komentář uzavřel takto: Ačkoliv církvi zakazuji
jmenovat biskupy, ačkoliv její kněze
pronásledují, nedostal ji režim plně pod
kontrolu. Ba co víc: bez masových médií a bez
prostředků dokáže víra v Boha přimět lidi k
vyznání a obětem. Tu se náhle potvrzují slova,
že víra hory přenáší. Od Arménská až po
Pobaltí, od Východního Berlína až po
Bratislavu, všude se dostávají zdánlivě pevné
struktury východního bloku do pohybu.
Švýcarský deník Neue Zůrcher Zeitung
napsal, že k svolání shromáždění podnítila
mohutná ozvěna vyvolaná peticí moravských
Katolíku. Cd začatku roku p pvucpaalu-rOQOOO
lidí. Zatímco svolavatele demonstrace postu
povali korektně, „rozhlas vysílal očividně falšo
vanou výzvu biskupů a administrátorů diecézí,
která měla odradit věřící od účasti. Administrá
tor trnavské arcidiecéze Jan Sokol v rozhovoru
s rakouskou tiskovou kanceláří Kathpress
prohlásil, že žádnou výzvu k odvoláni manifes
tace nepodpořil a že ani na poslední biskupské
konferenci nepadlo v tom směru nějaké usne
sení... Vládni místa v Praze a v Bratislavě se
pokusila zdiskreditovat páteční manifestaci i
starými propagačními frázemi, podle nichž šlo
o demonstraci, řízenou ze zahraničí. Pohnutky
a požadavky věřících se sice potkaly v zahraničí
se sympatiemi, ale o nějakém „řízení ze zahra
ničí“ nemůže být ani řeči. A zajímavé jsou po
slední věty článku v Neue Zůrcher Zeitungu: V
rozličných rakouských obcích podle sloven
ských hranic se v pátek večer na výzvu organi
zací lidských práv sešli početní věřící k
modlitbám, jimiž také projevili solidaritu s
křesťany v sousední zemi.
Vážený rakouský deník Die Pres se konstato
val, že tvrdý zákrok bezpečnostních orgánů v
Bratislavě vyvolal protesty a pohoršení jak v
Československu, tak i v zahraničí. Co čs. režim
sledoval? Jistě mu šlo především o demonstrativní projev vlastní moci, a to na podniku, který
nepředstavoval žádné bezpečnostní riziko. Ale
proč vůbec pokládal takovou demonstraci moci
za nutnou? Vyvolala přes 400 000 podpisů na
petici, do dneška shromážděných, nervozitu či
dokonce strach režimu? Nebo chtěl dát režim
Vatikánu najevo, že při jednání o jmenování
nových biskupů nemá počítat s projevenou
sympatií obyvatelstva? Anebo chtěl režim
obušky a vodními děly dát Moskvě znamení, že
v Praze vládnou jiné představy o glasnosti a
perestrojce, než jaké vyhlašuje Gorbačov?
Populární vídeňský Kurier komentoval Bra
tislavu takto: I ti poslední iluzionisté, kteří,
snad věřili na glasnost a perestrojku i v Česko
slovensku pod novým generálním tajemníkem
strany, Milošem Jakešem, se tedmuseli poučit.
Pražský režim je nepoučitelný, tvrdý a dogma
tický. Jeho ochota k reformám je pouze slovní a
předstíraná. Současně to však musí být velmi
slabý režim, který se domnívá, že proti slabým
musí zasahovat silou. Z rakouského hlediska by
měly být události v Bratislavě varovným signá
lem. Režim, který tak tvrdě zachází s rakou
skými novináři a se svými vlastními občany,
pokojně uplatňujícími své ústavní právo na svo
bodu shromaždovací, sotva může být důvěry
hodným partnerem.
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„AFGANISTANPro dnešní své poznámky )sem si zvolil
polský název článku „Afganistan — válka,
která není“ z prvního čísla polského časopisu
„Biuletyn Afgaňski“ z prosince 1986, který
vychází v Paříží. První česká verze tohoto
mezinárodního časopisu na podporu bojují
cího Afganistanu vyšla nyní v redakci Jana
Tesaře pod názvem „Afgánský zápisník“ a
upozornila především na to, že exulanti z
východní Evropy i tamní disidenti zápas
afgánského lidu o samostatnost a svobodu
téměř ignorují. Poláci sice tvoří výjimku, avšak
Češi a Slováci patří většinou do tábora, který
nevěnuje afgánské problematice prakticky žád
nou pozornost. Poláci mají už v Afganistanu
nejméně jednoho padlého hrdinu, Lecha Zondka, jehož hrob v afgánských horách zdobí
křesťanský kříž. V Afganistanu měli disidenští
Poláci delší dobu také svého „vyslance“, J.
Adama „Chana“ Winklera, který se podílel na
bojích mudžahedýnů v Panšírském údolí, kde
byl zraněn. Po návratu z Afganistanu „Chán“
Winkler přednáší o afgánské problematice v
západní Evropě i v USA.

- Zápasu Afgánců o svobodu a samostatnost
věnuje kromě Poláků pozornost také ruský a
ukrajinský exil. V Londýně sleduje tento zápas
z hlediska lidských práv „Amnesty Internatio
nal“ a v USA kromě různých organizací a

abybylojasno
nesoucí jméno britského filozofa-pacifisty Bertranda Russella, byl určitá léta dobře zapsán v
komunistické Praze, jejíž propaganda se ho
zejména v šedesátých letech často dovolávala.
„Stálý tribunál národů“ bohužel nemá dnes

wojna, ktorej nie ma“
institucí občanský výbor pro lidská práva
„Helsinki Watch Commitee“, který pamatuje
také na Československo.
A snad je na místě zmínit se také o tom, že
dědic proslulého Russellova mezinárodního
tribunálu, „Stálý tribunál národů“, na svém
stockholmském zasedání r. 1981 poprvé obža
loval Sovětský svaz za jeho agresi proti Afganis
tanu a za zločiny proti lidskosti v této
původně samostatné a neutrální zemi. Tato
mezinárodní obžaloba je zejména z našeho hle
diska důležitá, protože někdejší tribunál,

PERZEKUCE
Tvrdým zásahem bezpečnostních orgánů byl
znovu postižen mluvčí Čharty, Stanislav Devá
tý. Od pátku 25, března byla u jeho domu
ostraha, několik policistů se usadilo přede
dveřmi bytu a kontrolovalo každého, kdo přišel
nebo z bytu odešel. Při odchodu jednoho
návštěvníka se v poledne policisté dokonce
pokusili vniknout do bytu, ale to se jim nepo
dařilo. Ostraha trvala i v noci na sobotu a zmi
zela až v poledne. Devátý chtěl využít situace a
Šel si nakoupit potraviny. Když se kolem třetí
vracel z obchodu, dva příslušníci Veřejné bez
pečnosti ho napadli, tvrdili, že mají příkaz
předvést ho na policii a když žádal vysvětlení,
žádné mu nedávali. Devátý s nimi jít nechtěl,
sedl si na zem a čekal, co bude dál. Příslušníci se
na něj vztekle vrhli, kopali ho do ledvin, mlátili,
škrtili a pokoušeli dostat do auta. Když to
nemohli zvládnout, přivolali posilu Státní bez
pečnosti. Přijelo několik mužů, kteří násilím
nasadili Devátému okovy a vsadili do auta, jež
ho odvezlo na okresní Veřejnou bezpečnost. I
tam s ním hrubě zacházeli. Přišel kapitán StB
Ilja Prosunovský a Devátému oznámil, že je
zadržen, ale důvod zadržení neřekl ani on.
Dalších 48 hodin prožil Devátý v cele předběž
ného zadržení, z níž byl propuštěn až v pondělí
kolem třetí odpoledne. Velmi necitelně se
Veřejná bezpečnost chovala vůči rodině Stani
slava Devátého. Když se v sobotu nevrátil z
nákupu, jeho sestra zatelefonovala na Veřejnou
bezpečnost a tázala se, zda nevědí, o osudu
Devátého. Řekli jí, že nevědí, zda tam Devátý je
nebo není. Když sestra volala v neděli, oznámili
jí, že Devátý u nich byl, ale že nevědí, co se s ním
stalo později, že odešel včera. V neděli večer
volala na Bezpečnost matka Devátého, mluvila
s kapitánem StB majorem Daňkem, který se jí
vymluvil, že nic neví. V pondělí ráno zatelefo
novala matka opět a major Daněk jí oznámil, že
Devátý z Bezpečnosti odešel v sobotu, že byl
zadržen (o příčině zadržení zase ani slovo), a to
že je všechno, co jí může říci. Takhle si počínaly
orgány Bezpečnosti, jejichž povinností je ozná
mit příbuzným, co se s každým zadrženým
děje. Po předvedení na okrsek Veřejné bezpeč
nosti žádal Devátý, aby byl přivolán lékař, ale
kapitán Prosunovský žádost striktně odmítl.
Po návratu domů Devátý usoudil, že byl
zadržen patrně v souvislosti s demonstrací v
Bratislavě. Na zákroku proti němu — včetně
ostrahy — se podílelo deset až patnáct pří
slušníků Státní bezpečnosti a mnohem víc pří
slušníků Veřejné bezpečnosti, takže zákrok
proti němu přišel na dost velké peníze — a
naprosto bezdůvodně.
Hned po návratu z cely předběžného zadr
žení napsal mluvčí Charty Stanislav Devátý list
Federální prokuratuře a Federálnímu shro
máždění. V dopise se ohradil proti surovému
postupu policie vůči němu jak ve dnech 25.-28.
března ve Zlíně, tak před tím 4. a 5. března v
Praze. Stanislav Devátý naléhavě žádal, aby
se přezkoumala zákonnost postupu minister
stva vnitra a ministerstva spravedlnosti vůči
jeho osobě. Policie používala brutální metody,
připomíající padesátá léta.
Jinou nepřímou obětí Bratislavy se stal,
rovněž ve Zlíně, katolický aktivista Pavel Záleský, zaměstnanec Čs. státních drah. Vyžádal si
od zaměstnavatele na 25. března volno, aby
mohl odjet do Bratislavy. Dovolenou na den
nedostal, místo toho přišli na jeho pracoviště
příslušníci Bezpečnosti a bez jakéhokoliv odů-
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Národní bezpečnosti ve Zlíně, podrobili nezá
konné osobní prohlídce a dodatečně oznámili,
že ho vyšetřují pro jeho činnost ve Společnosti
přátel Spojených států. Záleský odmítl vypoví
dat. Přesto s ním sepsali jakýsi protokol, který
odmítl podepsat, načež ho propustili.
Pavel Wonka, který se v parlamentních vol
bách v roce 1986 pokusil ucházet o poslanecký
mandát jako nezávislý kandidát a byl za to 21
měsíců uvězněn, byl 31. března propuštěn na
svobodu s tím, že bude tři roky vystaven
ochrannému dozoru. Wonka svobody příliš
neužil. Už 6. dubna přišla zpráva, že byl v Trut
nově zadržen a dopraven do vazby v Hradci
Králové. Podle některých zpráv jeho zadržení
souvisí s žádostí o vystěhování, kterou podal
úřadům. Wonka je německého původu a za
mýšlel se vystěhovat do Spolkové republiky
Německo. Ale nedá se vyloučit jiná příčina
Wonkova nového údělu: Wonka zažaloval
Pavla Krupauera, českého generálního prokurá
tora, o náhradu škody, kterou mu Krupauer
způsobil tím, že nereagoval na stížnosti, které
mu Wonka zasílal. Občansko-právní jednání o
této záležitosti se mělo konat 8. dubna u
Obvodního soudu v Praze 4. Téhož dne o půl
hodiny později měli zasednout na lavici obžalo
vaných předseda senátu Nejvyššího soudu
Pavel Janda, přísedící Marie Dojčarová a dr.
Mrzena. Ty Pavel Wonka zažaloval, že porušili
zákon, když soudili jeho bratra Jiřího, který
Wonkovi pomáhal při kandidatuře.
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
oznámil 18. března, že téhož dne byl zahájen v
madarském Rábu mezinárodní kongres náro
dohospodářů, k němuž bylo pozváno mnoho
ekonomů z nejrůznějších států. Také byl po
zván Zdislav Šulc, čs. ekonom, který od roku
1970 nemůže vykonávat své povolání. Šulc byl
písemně požádán, aby vypracoval anglický
příspěvek a osobně jej na kongresu přednesl.
Když se 17. března vydal šulc na cestu vlakem
do Madarska, byl v Rusovcích hraniční kontro
lou donucen vystoupit z vlaku, byl podroben
osobní prohlídce, při které mu byly zabaveny
všechny písemnosti. Byl poučen, že doku
menty, jako jeho anglická přednáška, se nesmějí
z Československa vyvážet. Musel se vrátit
zpátky do Prahy, kde 18. března ráno byl vy
zván, aby se dostavil na Bezpečnost a podal tam
vysvětlení. Šulc na to reagoval tím, že doufá, že
vysvětlení bude podáno jemu, protože podle
platných čs. zákonů neměl být bez rozhodnutí
prokurátora nebo bez obvinění ani podroben
osobní prohlídce, ani mu neměla být zne
možněna cesta do spřátelené země. Další čs.
ekonom Věněk šilhán, když byl informován o
Šulcovu osudu, se na cestu do Rábu ani nevy
dal. Delegáti druhých východoevropských stá
tů a sovětští účastníci projevili nad postupem
čs. úřadů údiv. Nechápali, proč pozvaní hosté
nemohli do Rábu přijet.
Obdobný údiv projevovali ve Finsku dele
gáti, kteří byli pozváni na konferenci o
zemědělství. Jako oficiální delegát se jí měl
účastnit Zdeněk Urban, bývalý čs. velvyslanec
ve Finsku. Na letišti v Praze byl zadržen, pas s
výjezdní doložkou zkonfiskován spolu s filmy,
které měl na konferenci promítat. Při poli
cejním výslechu byl dotazován na známosti ve
Finsku a v Západním Německu, kde se loni
léčil.

takovou mezinárodní odezvu, jakou měl Russellův tribunál za Korejské a Vietnamské
války. Západní sdělovací prostředky jej celkem
ignorují a komunistům se to samozřejmě
dobře hodí. Připomíná to znovu léta krátce
KŘESOMYSL
před válkou, za války a ještě několik let po ní,
kdy komunistická ropaganda byla schopna
poplést hlavy mne ’ demokratů, zejména
intelektuálů. Dnes,
v jde naopak o nej
novější sovětské zloči.iy, je v intelektuálním
světě Západu většinou ticho po pěšině. A sluší
se také připomenout, že mnozí naši dnešní
disidenti a exulanti, kteří až do r. 1968,
případně i později, pracovali v KSČ nebo pro
KSČ, zejména jako publicisté, jezdili za
Korejské a Vietnamské války na tato vzdálená
asijská bojiště — ovšem na jejich komunistic
kou část — aby pak doma referovali o tom,
jakých „zločinů se američtí imperialisté do
pouštějí na bezbranném asijském lidu“. Sku
tečné zločiny Sovětů proti lidskosti v Afga
nistanu a jinde je celkem nezajímají.
Avšak ani mnozí z nás, kteří nejsme zatíženi
stalinskou minulostí, nevěnují Afganistanu
pozornost, jakou by zasluhoval už vzhledem k
naší vlastní zkušenosti s nacisty a Sověty. Snad
by bylo proto na místě zopakovat si historii
tohoto pozoruhodného malého islámského
státu, položeného — jako naše země — na
velmocenském rozcestí: mezi Ruskem, Čínou
a někdejším britským impériem v Indii. Jde o
hornatou zemi, která někdy v devátém století
prodělala islamizaci. Většina dnešních obyva
tel se hlásí k sunnirskému islámu a jen malé
procento jsou Šiité jako v sousedním Íránu.
Afgánské království vzniklo r. 1747 a postu
pem času projevovali o ně zájem s menším či
větším úspěchem jednak Rusové, jednak Bri
tové. Do dvacátého století vstoupil Afganistan
jako neutrální nárazníkový stát. Jeho po
sledním králem byl Zaher Paša, který se až do
r. 1973 pokoušel jednak udržet neutralitu země,
jednak ji pomalu liberalizovat. Avšak jeho
předseda vlády, princ Dáud, provedl s pomocí
nacionalistických a komunistických důstojní
ků státní převrat a vyhlásil diktaturu jedné
politické strany. Král odešel do exilu v Evropě,
kde stále ještě žije a je často předmětem úvah,
zda by se mohl vrátit a realizovat nějaké
„národní usmíření“. Princ Dáud vyhlásil sice
republikánskou formu státu, avšak veřejné
mínění pro sebe nezískal, protože stejně jako
proti komunistům byl i proti islámu. R. 1978
došlo k vojenskému puči, za kterého byl Dáud
zavražděn a vládní moc převzali komunisté.
Moskva v tom měla určitě prsty. Prezidentem
se stal Taraki a šéfem vlády Amin. Komunis
tická strana se však skládala ze dvou frakcí,
které se navzájem pomlouvaly v Moskvě a
vraždily doma. Zároveň vypuklo v zemi mus
limské povstání, které vyústilo v nynější party
zánskou válku.
Situace v Afganistanu připomíná partyzán
skou válku na východní frontě a na Balkánu za
11. světové války. Nacisté označovali tehdy
partyzány za záškodnické bandy, stejně jako
to dnes dělají sovětští propagandisté v Afganis
tanu. A sovětské okupační oddíly v Afganis
tanu postupují proti islámským partyzánům a
proti bezbrannému venkovskému obyvatel
stvu neméně bestiálně jako nacisté; a navíc má
Rudá armáda moderní zbraně, kterými může
zničit celou oblast — nejen obyvatelstvo
včetně dětí, ale i dobytek, lesy a úrodnou
půdu. Němečtí generálové, kteří vedli válku
proti partyzánům a civilnímu obyvatelstvu v
letech 1939-45 byli po válce vyhlášeni za
válečné zločince. Na velitele Rudé armády v
Afganistanu a jejich ministry v Moskvě ještě
nedošlo, ačkoliv dělají totéž, co dělali nacisté.
Když r. 1978 převzali moc v Afganistanu
komunisté, jedna frakce, v jejímž čele stál
Babrak Karmal, byla se souhlasem Kremlu
odsunuta na vedlejší kolej. Babrak Karmal se
pak stal velvyslancem v Praze, kde si ho
Moskva držela v rezervě. R. 1979 navštívil
soudruh prezident Taraki Moskvu; po jeho
návratu do Kábulu jej soudruh Amin zatkl a
Pokračování na další stranČ
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Na Masaryka se nesmí vzpomínat

Dokončeni
nechal zavraždit. Soudruh Amin si pak začal
počínat vůči Moskvě jako maršál Tito po r.
1948, což se soudruhům v Moskvě samozřejmě
nelíbilo. Zvláštní expediční oddíly Rudé armá
dy a KGB přiletěly o vánocích r. 1979 do
Kábulu (prý na pozvání soudruha Amina, jak
Gorbačov tvrdil za své nedávné návštěvy v
USA), obsadily vládní palác a Amina klidně
zabily. Prezidentem z milosti Sovětů se pak
stal zmíněný velvyslanec v Praze, Babrak Karmal. Dlouho jím však nezůstal — zase z milos
ti či nemilosti Sovětů. Nejnovějším rudým
vůdcem Afganistanu je soudruh Nadžibullah,
kterého už nebere nikdo vážně — ani Moskva.
Od sovětské okupace země v prosinci 1979
vedou afgánští muslimové proti okupačním
oddílům a vládnímu vojsku národně osvoboze
neckou válku. Dnes možno říci, že asi 80 pro
cent celé rozlohy Afganistanu je zemí nikoho,
kterou z velké většiny kontrolují partyzáni
(mudžahedýni).
Na začátku války měla země 15 miliónů
obyvatel. Asi jeden milión Afgánců přišel za
války o život a na pět miliónů uprchlo do
zahraničí, zejména do sousedního Pákistánu a
Iránu. Na 20 tisíc afgánských dětí odvezli
Sověti k indoktrinaci do Ruska — po způsobu
řeckých dětí, které byly za řecké občanské
války indoktrinovány a odnárodněny přede
vším v Gottwaldově Československu. V Afga
nistanu je stále asi 115 tisíc Rudoarmějců.
Rudá okupační armáda má strategickou výho
du v tom, že od poloviny sedmdesátých let se
sovětská hospodářská pomoc Afganistanu sou
středila na stavbu silnic, tunelů a letišť, tedy
komunikační sítě, která vede vesměs z Kábulu
na sever do Ruska a z Ruska do Kábulu.
Přesto však má Rudá armáda velké ztráty, už
asi 35 tisíc vojáků; a konec partyzánské války
není v dohledu — ba naopak. Podle zásady
glasnosti se už v sovětském tisku objevují
články o tom, jak nekonečná válka v Afganis
tanu doléhá na sovětskou veřejnost, zejména
na vojáky a na mládež. Připomíná to do určité
míry americké veřejné mínění v době, kdy
vrcholila nekonečná a nerozhodná Vietnamská
válka. Není proto divu, že Gorbačov hledá
nějaké, pro Sověty únosné východisko. Slíbil
už odchod Rudé armády z Kábulu, když se
dojedná v Ženevě nějaký komp--omi« Byl by
např. pro nějakou koaliční vládu včetně komu
nistů, která by měla přátelský postoj vůči
Moskvě. Avšak mudžahedýni nechtějí mít nic
společného s komunisty, které považují za
zrádce a zločince. Na druhé straně i v
afgánském hnutí odporu je několik různých
rivalizujících frakcí: od mírných muslimů až
po fundamentalisty po vzoru Chomejniho
Siitů. Je proto těžké předvídat, kdy a zda
vůbec Sověti z Afganistanu odejdou, a kdo
tam bude vládnout po jejich případném
odchodu.
Mezitím nelítostná partyzánská válka v
zemi pokračuje a oběti jsou na obou stranách.
Polský pozorovatel „Chán" Winkler, který ze
solidarity s afgánským bojem za nezávislost
navštívil několik partyzánských oblastí a za
bojů byl dokonce zraněn, nám i světové veřej
nosti připomíná toto:
„Pomalu se hromadí politické důsledky této
války proti SSSR. Poslední .mírová iniciativa'
Kábulu a Moskvy byla mimo jiné pokusem
aspoň načas neutralizovat negativní důsledky
této války pro prestyž Sovětského svazu. Jak
stále zdůrazňuji, právě v tom můžeme Afgáncům pomoci — můžeme usilovat, aby se jejich
věc stala známou, přičinit se o to, aby se
sovětské válečné zločiny v Afganistanu staly
politickou zbraní proti SSSR. Seznam sovět
ských zločinců je dlouhý a dobře dokumento
vaný... S jistotou je možno říci, že bestiality
Rudé armády nejsou jednotlivé výstřelky de
moralizovaných vojáků; v Afganistanu je to
široce používaná metoda vedení války. Ačkoliv
válka trvá již tolik let, není tato skutečnost v
Evropě a světě zatím dost známa... Afganistan
je příležitost, kdy je možno pokusit se obrátit
hůl: Postavit Sovětský svaz na lavici obžalova
ných'.“
Z 15 miliónů obyvatel, které měl Afganistan
roku 1978, zůstalo v zemi už jen asi 10
miliónů. Úmrtnost novorozenců dosahuje v
některých oblastech 85 procent. Tvrdí to francoužští lékaři, kteří v Afganistanu byli. Věří se
jim? A když se jim věří, co se z toho vyvozuje?
Váleční zločinci z dob II. světové války jsou
dodnes předmětem mezinárodního trestního
postihu. Váleční zločinci z Afganistanu se
zatím chystají k hromadnému odjezdu domů
— kde dostanou další metály, případně tituly
„sovětských hrdinů“ s dobrou penzí. Mezitím
milióny mučených, zabitých, do exilu zahna
ných a nenarozených Afgánců čekají na spra
vedlnost. Dočkají se jí?
Boží mlýny melou příliš pomalu...

Na hřbitov v Lánech přišla 7. března, v den narozenin prezidenta T. G. Masaryka, delegace
americkéiho velvyslanectví v Praze v čele s velvyslancem J. M. Niemczykem, aby položením kvčtin
na hrob T. G. Masaryka uctila jeho památku. Američtí diplomaté v Praze zajíždějí k M asarykovu
rovu do Lán každý rok. Také letos se tiché, důstojné tryzny na lánském hřbitově zúčastnila skupina
Československých občanů.

O letošním, 138ém výročí narozenin pre
zidenta T. G. Masaryka chtěla u jeho rovu na
hřbitově v Lánech uspořádat větší vzpomín
kové shromáždění aktivistická skupina Demo
kratická iniciativa. Dvanáct členů skupiny se
sešlo 5. března večer v Praze v bytě dr. Anny
Masarykové, prezidentovy vnučky, aby se o
uctění T. G. Masaryka v den jeho narození
poradili. Při odchodu z bytu byli všichni
zadrženi a po krátkém výslechu na policii — až
na jednoho — propuštěni. Dále na policii
zůstal Emanuel Mandler, který náleží k
vedoucím a nejaktivnějším členům Demokra
tické iniciativy.
Skupina se pod tímto jménem ustavila loni v
létě s posláním usilovat o opravdovou demo
kratizaci všeho života v Československu a ne
omezovat se jen na reformy, které by učinily
nynější systém výkonnějším. Demokratická
iniciativa s podpisy a adresami 184 členů
zaslala loni na podzim Federálnímu shro
máždění tři výzvy. Když zůstaly bez odpovědi,
zhustila je v petici, adresované novému gene
rálnímu tajemníkovi KSČ Miloši Jakešovi.
Ani od něho se ovšem odpovědi nedočkala. Ve
výzvách poslancům a v dopise Jakešovi sku
pina zdůrazňovala požadavek, aby se při změ
nách hospodářského systému bral ohled na
úděl občanů-konzumentů, aby se při jmeno
vání do funkcí a povyšování upustilo od dosa
vadní praxe, která dávala přednost komunis
tickým straníkům, aby se všem občanům
umožnil volný přístup k informacím a aby se
vytvořilo ovzduší politické a náboženské
snášenlivosti. Dalšími požadavky byla amnes
tie pro politické vězně, právo zakládat nezá
vislé spolky a kulturní organizace a odstranění
státního dozoru nad církvemi.
K únorovému výročí poslala Demokratická
iniciativa 19. února dopis Ústřednímu výboru
KSČ, v němž konstatovala, že se poúnorová
revoluční přeměna společnosti vyznačovala
vysokým stupněm donucovacího nátlaku a
nesnášenlivosti a že právě taková byla politika
režimu po srpnu 1968. Tak byla společnost v
poměrně krátkém časovém rozpětí vystavena

revolučním převratům, které znemožnily její
normální chod. Nyní přichází doba, kdy by se
mělo přestat vládnout nouzovými dekrety a
kdy by se mělo vytvořit příznivé ovzduší pro
návrat společnosti ke skutečně normálnímu
životu.
Mezi členy Demokratické iniciativy je i
několik signatářů Charty 77, několik bývalých
komunistů, většinou to však jsou nekomunisté. Někteří členové se objevují v aktivis
tickém hnutí poprvé. Kromě spisovatele
Emanuela Mandlera se vyskytují jako předsta
vitelé Demokratické iniciativy Miroslav Stangl,
Bohumil Doležal, Jana Chrzová, Ondřej Ho
rák, Martin Litomiský, Jan Stránský, Karel
Stindl a Josef Voseček. K Demokratické ini
ciativě se zřejmě hlásí i známý akademik dr.
Wichterle — byl jmenován mezi zadrženými
po návštěvě u Anny Masarykové 5. března.
Dva členové Demokratické iniciativy, Mar
tin Litomiský a Jana Chrýžová, poslali předse
dovi federální vlády dr. L. štrougaloví 21.
března dopis, v němž si stěžovali, že orgány VB
zadržely v sobotu 5. března účastníky příprav
ných prací k založení Masarykovy společnosti.
Dva aktivisté Demokratické iniciativy byli
zadrženi, jeden na dva dny, druhému byly
zkonfiskovány osobní písemnosti. Za vyšetřo
vání se projevilo, že příčinou zatčení bylo pode
zření, že na neděli 6. března organizují položení
květin na hrob T. G. Masaryka v Lánech. V
dopise se projevuje politování, že v letošním
roce významných jubilejí čs. sdělovací pro
středky opominuly výročí narozenin prvního
prezidenta. „Jistě není náhodné, jestliže byli
zatýkáni a vyslýcháni občané, podezřelí z toho,
že by mohli položit T. G. Masarykovi na hrob
kytice, případně se sejít s dalšími podobnými
provinilci. Náš protest se tedy netýká jen
zadržení občanů, připravujících založení Masa
rykovy společnosti, ale také a zejména okol
ností, které toto zatýkání provázelo. Povaha
mimořádných opatření ve dnech 6.-7. března
vypovídá, bohužel, jednoznačně proti tomu, že
se vývoj v naší republice ubírá cestou demokra
tizace.“
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Zemřel dr. Ivo Ducháček
Ve Spojených státech zemřel 2. března 1988
ve věku 75ti let dr. Ivo Ducháček. (Omlouváme
se, že jsme v minulém čísle technickým
nedopatřením opominuli jeho skon zazname
nat.) S diplomem, na němž ještě neuschly pod
pisy profesorů brněnské Masarykovy univerzi
ty, stvrzující, že Ivo Ducháček je doktorem
práv, byl vyslán Lidovými novinami do Paříže
jako jejich zpravodaj. Tehdejší šéfredaktor
Ducháčkovi nařídil, že nesmí rok z Paříže psát,
že se nejdřív musí ve Francii okoukat a sezná
mit se situací. Ale třetí den po Ducháčkově
příjezdu se přihodila nevím už jaká velká udá
lost a večer dostala brněnská redakce Lidových
novin Ducháčkův telefonát. Událost se vy
víjela, následovaly další telefonáty a roční
okoukávání se zkrátka scvrklo na tři dny.
Ducháček zůstal v Paříži, jak nejdéle mohl, ale
po pádu Francie se mu podařilo uniknout do
Londýna. Tam se jeho jazykové znalosti a
novinářské konexe čs. exilové vládě znamenitě
hodily. Před koncem války pracoval v kabinetu
ministra dr. Šrámka. Z toho místa byl povolán
do americké armády. Když se generál Patton se
svou armádou blížil k čs. hranicím, naléhavě
potřeboval spojovací důstojníky, kteří uměli
česky. Ivo Ducháček se vrátil v květnu 1945 do
Prahy jako major americké armády. Přechod
do politiky byl samozřejmostí. Stal se poslan
cem za Lidovou stranu a v poslanecké sně
movně předsedou zahraničně-politického vý
boru. Ducháček, formovaný západní demo
kracií, komunistickou hru nehrál, naopak, kde
a jak mohl soudruhům oponoval a po puči měl
co dělat, aby jim se zdravou kůží unikl. Po
krátkém pobytu v Anglii byl povolán do Spo
jených států, kde se stal v New Yorku profeso
rem politických věd na univerzitní koleji.
Napsal z toho oboru několik anglických knih.
Ale Ducháček, ať byl čímkoliv, vždycky byl a
zůstal především novinářem a byl jím i v Ame
rice. Pod pseudonymem Martin Čermák začal
před čtyřiceti lety mluvit z Hlasu Ameriky k
domovu, kde jeho Nedělní zápisník měl tisíce
stálých posluchačů. Poslední zápisník, psaný
na smrtelném loži, se vysílal 6. března, už po
jeho smrti. Byl co do počtu asi dvoutisící.
Mohl se jmenovat „Padesát let především no
vinářem.“

Dr. Rudolf Fraštacký zemřel
V kanadském Torontu skonal v sobotu 19.
března dr. Rudolf Fraštacký. Dožil se 76 let. Za
války pracoval Fraštacký v odboji jako spojka k
čs. exilové vládě a v roce 1944 se mu podařilo
uprchnout ze Slovenska přes Švýcarsko do
Londýna. Po návratu do vlasti se stal poslancem
Národního shromáždění za slovenskou demo
kratickou stranu a zároveň byl pověřeníkem
pro zásobování a výživu v Bratislavě. Po puči
unikl přes Rakousko do Kanady, kde založil
bankovní úřad The Metropolitan Trust Company, který se za jeho vedení stal pátou největší
bankou Kanady. Dr. Rudolf Fraštacký se i v
exilu plně účastnil politického života, byl
předsedou Zastupitelstva Rady svobodného
Československa. Reprezentoval demokratické
Slováky, orientované na česko-slovenské sou
žití ve společném, federativně uspořádaném
státě. Jeho životní dráha je skoro čítankovým
příkladem selfmademana. Vypracoval se ze
skromných začátků rolnického synka z Mošovců na mezinárodně uznávanou autoritu v
bankovnictví a v záležitostech mezinárodních
investic.

To byl Sokol

Soukromá devizová konta v ČSSR
Od 1. dubna 1988 platí v Československu
nové předpisy pro vedení devizových účtů
soukromých osob. „Nové zásady pro vedení
devizových účtů fyzických osob" uveřejnily
Hospodářské noviny v obsáhlém článku, jehož
zkrácené znění předkládáme.
„Devizový účet je veden v cizí měně, na jeho
vlastníka dopadá i případné riziko vyplývající z
kursové ztráty. Naproti tomu se podílí i na
výhodě vyplývající ze zvýšení kursu cizí měny.
Ani při zakládání devizových účtů, ani při
čerpání z nich není zapotřebí žádného po
volení.
Z možnosti zřízení devizového účtu jsou
vyloučeny pouze devizové úhrady z náhrad
hmotných škod a z úspor z turistické cesty, na
kterou byl turista vybaven devizovým přísli
bem Státní banky československé. Kromě
těchto dvou výjimek je jakákoli úhrada pro
občany titulem k založení devizového účtu. Ve
výjimečných případech může být na devizový
účet složena i hotovost, ale pouze za předpo
kladu, že devizové bance bude předložen prů
kaz o legálnosti jejího nabytí.
V současné době činí základní vklad na devi

zový účet částku 500 US dolarů, nebo proti
hodnotu této částky v jiných volně směnitel
ných měnách. Každý další vklad nesmí být
nižší než 20 US dolarů.
Vlastník účtu a osoby jemu blízké (rodiče,
děti, prarodiče, vnuci a dále sourozenci a
manžel) mohou z účtu čerpat volně a bez ome
zení. Při Čerpání na zahraniční turistiku musí
být vybrána nejméně částka ve výši devizového
příslibu na osobu a den, nejvýše trojnásobek
této částky.
Občan, který uskuteční turistickou cestu,
pro niž čerpá devizové prostředky ze svého
účtu a kterému po návratu určitá část cizo
zemských peněz zbude, může polovinu své úspory vložit zpět na devizový účet. Druhá
polovina bude směněna na tuzexové odběrní
poukázky, nebo uložena vlastníkovi na jeho
tuzexový účet.
Důvodem pro použití devizových účtů do
zahraničí může být kromě turistiky zejména
nákup léků a zdravotnických potřeb, nákup
nebo předplatné odborné literatury, úhrada
účasti na vědeckých zasedáních, kulturních
akcích, pobytové náklady léčebné cesty a

Paměti bývalé náčelnice ČOS, Marie
Provazníkové, jsou již v tisku. Zájemcům,
kteří si knihu objednali, ji začneme expe
dovat v týdnu před 1. květnem.
Poděkování. Svým nejbližším a všem
přátelům z širšího okruhu, kteří mi pomáhali,
abych se ve zdraví 1. dubna dožil šedesátin, i
těm, kteří mi k jubileu gratulovali a i těm, kteří
si na mne jakkoliv vzpomněli, upřímně za
blahopřání děkuji a slibuji, že už to víckrát
neudělám.!
Beneš, Mnichov.
nákupy zboží prostřednictvím PZO TUZEX.
Všechny devizové účty, jak účty běžné, tak
účty termínové, budou zúročeny. Dvě pro
centa v cizí měně, jde-li o běžný účet. Tři
procenta u účtů se šestiměsíční výpovědní Ihůtou a čtyři procenta u účtů s roční výpovědní
lhůtou. Úroky budou vlastníkům připisovány
na účet v příslušné cizí měně.“
(Pozn. red.: Vlastnictví devizového účtu
neopravňuje automaticky k turistické cestě na
Západ. Bankovní ústav pouze potvrdí, že z
jeho hlediska není k takové cestě námitek.
Konečné rozhodnutí přísluší Oddělení pasů a
víz VB — tedy Ministerstvu vnitra.)
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Charta k Invazi
Charta 77 vydala v Praze 21. března doku
ment, jímž je výzva k veřejnosti v Sovětském
svazu, Polsku, Maďarsku, Bulharsku a Východ
nímu Německu, připomínající účast vojsk jme
novaných států na srpnové invazi Českosloven
ska. Výzva zní:
V srpnu uplyne 20 let od vojenského zásahu
pěti zemí proti Pražskému jaru, proti pokusu
československého lidu reformovat, demokratizovat a mravně obrodit svou vlast. Dvacetiletý
odstup potvrzuje ještě zřetelněji tehdejší celo
národní přesvědčení, že vojenská akce byla
neuváženým a nešťastným činem. Měla zhoub
né důsledky, a to nejen pro Československo.
Tento čin měl neblahý vliv ve všech zemích, jež
se invaze zúčastnily, protože se zastavily nebo
zpomalily ekonomické, sociální a politické
reformy, které si vynucoval tehdejší stav. Upev
nil se ideologický konzervatismus, který vedl k
pozdějším krizím a otřesům, ke stagnaci, k
nehybnosti a morální destrukci. To pak způso
bilo, že současné snahy o změny a reformy
probíhají na vrcholu negativního vývoje, s obtí
žemi a v nedůvěřivém sociálním prostředí. Bez
onoho hanebného rozhodnutí vojensky potla
čit československý pokus o obrodu, by asi
panoval dnes v „evropském domě“ řád pevnější
důvěry, jež je nezbytným předpokladem míro
vého procesu na našem kontinentě.
Důsledky, které měl vojenský zásah pro
Československo, jsou všeobecně známy. Ovliv
nil negativně historické osudy země a osudy
miliónů lidských bytostí. Po dvaceti letech se tu
dokonale zhroutilo i zdání legitimity, které se
intervenující státy pokoušely vytvořit. Dodnes
není znám jediný ústavní činitel, který by k nám
vojska pozval. Dnes platí více než tehdy, že
invaze byla hrubým porušením zásad a norem
mezinárodního práva, Charty OSN, Varšavské
smlouvy, i smluv uzavřených mezi Českoslo
venskem a každou ze zúčastněných zemí.
Protože srpen 1968 nebyl jen naším neštěs
tím, obracíme se na vás, veřejnost pěti zemí,
abyste podle vlastního uvážení, například ve
veřejných diskusích, v tisku, v podpisových
akcích a v jiných iniciativách, přispěli k pro
zření; abyste pomohli vytvořit atmosféru, která
by přiměla vlády vašich zemí uznat konečně
neoprávněnost a nezákonnost vojenského zá
kroku z roku 1968. Ubezpečujeme vás, že i v
případě, že se nesetkáme s úspěchem, bude váš
zásah povzbuzením pro nás a možná i předzna
menáním lepši spoiecne budoucnosti v našem
kulturním a historickém prostoru. Podepsáni
Stanislav Devátý, Bohumil Janát, Miloš Hájek,
mluvčí Charty 77.

John Lennon pod patronát
svazu mládeže
Dvěma Čtenářkám Mladého světa, které si
stěžovaly na policejní zásahy proti mladým
lidem, uctívajícím památku Johna Lennona na
Kampě, pražský poicejní generál Bohumil Carda
vysvětlil, že si Lennona váží jako bojovníka za
mír a že policie nikdy projev sympatií k takovým
lidem nepotlačovala. To je ovšem bohapustá lež.
Nejméně deset let ničila policie Lennonův
pomníček na Velkopřevorském náměstí, což
rozhodně nebyly projevy sympatií. Vrcholem,
který si Lennon musí dát líbit (a při němž se
nepochybně obrací v hrobě), je návrh, aby
patronát nad populárním liverpoolským
zpěvákem převzal Svaz socialistické mládeže.
Jestliže se to uskuteční, budou se mladí
Velkopřevorskému náměstí na hony vyhýbat.

Manévry v Čechách
V severozápadních Čechách, v prostoru
Jáchymov — Bečov — Benátky — Liberec —
Děčín, se konaly ve dnech 22.-29. března
manévry 17 000 sovětských a 409 Čs. vojáků,
při nichž bylo nasazeno 400 tanků, 320 odpalo
vacích zařízení protitankových řízených střel,
164 dělostřeleckých hlavní, 12 několikahlavňových raketometů a 32 vrtulníků. Cvičení přihlí
želo 42 pozorovatelů ze 22 zemí, poprvé na čs.
cvičení směli používat vlastní pozorovací
pomůcky, diktafony, mohli fotografovat apod.
Úlohou pozorovatelů bylo prověřit, zda se při
cvičení plní všechny závazky, vyplývající ze
stockholmského dokumentu o vzájemné infor
movanosti účastnických států.

Nejsou náhradní díly
pro Gabčíkovo
Práce na gigantickém vodním díle Gabčíkovo-Nagymaros bude pozdržena, protože
nejsou náhradní díly k importovaným strojům.
Oznámilo to 11. dubna Rudé právo. Mírná zima
umožnila nepřetržitou práci na přehradě, ale co
se v zimě nahnalo, nyní se promešká, protože na
letošek plánované úkoly se nedají se stroji, které
jsou po ruce, dokončit.
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STŘED EVROPY

Na sympoziu o střední Evropé, uspořádaném spolkem Adalberta Stiftera v Mnichové, přednášel
koncem března spisovatel Otfried Preussler, narozený roku 1923 v Liberci. Přinášíme výtah z jeho
přednášky. Výtah pořídila Sídonie Dédinová

Hovoříme o středu Evropy. Jako vypravěč
příběhů začnu svůj příspěvek příběhem. V naší
škole, na německém státním reálném gymnáziu
v Liberci, nám jednou náš drahý učitel Leo řekl:
„Chlapci — stál při tom před velkou barevnou
nástěnnou mapou Evropy — chlapci, podívej
te se dobře! Předpokládám, že dobře víte, kde

leží městečko Aš, totiž v nejzápadnějším
výběžku Chebska. Vezmete-li kružítko a
nasadíte je na místě, kde leží místo jménem Aš,
můžete při patřičně zvoleném poloměru opsat
kruh kolem celé milé Evropy, od Portugalska
po Ural a od nejjižnějšího bodu Itálie po
Nordcap v severním Norsku. Co z toho

Ve více než 100 filiálkách po
celém Německu Vás očekává Váš
Service-Team

- kvalita za nízkou cenu

Boty

Dubnová přísaha před 70 lety
V letošním roce historických osmiček nelze
opominouti přísahu ze 17. dubna 1918, která
svým významem patřila k historickým událos
tem, jež měly vliv na vznik Československé
republiky.
Nejdříve o tom, co dubnovou přísahu před
cházelo. Tehdy, v dubnu 1918, se už rýsovalo
vítězství Dohody nad ústředními mocnostmi.
Projevoval se také značný vliv Spojených
států. Ale v té době nebylo mezi spojenci
JOŽKA PEJSKAŘ
jasno, jak bude naloženo s Rakousko-Uherskem. Ve spojeneckých zemích, především v
Itálii, bylo nutno získávat veřejné mínění a
přesvědčovat je, že je i v zájmu Itálie, aby se
Rakousko-Uhersko rozčlenilo a utiskované
národy v něm získaly úplnou státní samostat
nost. Mezi italskými politickými činiteli,
nikoli však členy vlády, se našlo dost takových,
kteří si přáli rozpad Rakousko-Uherska a svo
bodu jeho národům.
Z iniciativy těchto pokrokových Italů bylo
rozhodnuto uspořádat v Římě manifestaČní
sjezd delegátů potlačovaných národů rakousko-uherské monarchie. Sjezd měl manifesto
vat přátelství mezi těmito národy a přispět k
uskutečnění odbojového hnutí v rakouskouherské armádě. Zároveň měl získat plnou
podporu oficiálních vládních italských činitelů
pro politickou koncepci utlačených rakouskouherských národů, to je získat souhlas s vy
tvořením samostatných států.
Sjezd se uskutečnil na Kapitolu v Římě 8.
dubna 1918. Zúčastnili se Italové, Čechoslo
váci, Jihoslované, Poláci, Rumuni a také francoužští, angličtí a američtí přátelé utlačova
ných národů. Československou osmičlennou
delegaci tvořili dr. Edvard Beneš, dr. Rastislav
Štefánik, dr. Osuský, dr. Sychravá, Gabič,
Šeba, Hlaváček a dr. Antonín Papírník.
Mluvčím delegace byl dr. Edvard Beneš, který
uvedl, že se Čechům a Slovákům nejedná jen o
boj proti Vídni, nýbrž i proti Budapešti, poně
vadž Češi a Slováci chtějí žít společně v jed
nom československém státě. Italská vláda
nebyla na sjezdu zastoupena, neboť tehdejší
italský ministr zahraničí, Sonnino, měl po
chybnosti o jeho zdaru. Pouze svolil, aby náš
velký přítel a horlivý podporovatel Masaryko
vých a Benešových snah, vlivný anglický
novinář Henry Wickham Steed na sjezdu
prohlásil, že „všichni italští státníci, kteří jsou
dnes u vlády, bez výjimky srdečně sympatizují s
cíli Kongresu a přejí si jeho zdar.“ Účastníci
Kongresu si však poněkud předčasně vyložili
tento projev tak, jako by se italská vláda chtěla
zúčastnit propagandy, mající za cíl rozbití
Rakousko-Uherska Ve skutečnosti tomu tak v
té době ještě nebylo. Kongres odsoudil rakousko-uherskou monarchii jako nástroj imperia
lismu a utlačovatelku práv národů. Kongres se
stal manifestací pro sebeurčení národů. Vý
znam Kongresu byl značný. Francouzská a

britská vláda přijaly jeho výsledky kladně.
Kongres mocně zapůsobil především na ame
rickou veřejnost, zvláště na podsekretáře
Roberta Lansinga, který pak o sedm týdnů
později vyhlásil, že „vláda Spojených států sle
dovala s velkým zájmem porady Kongresu,
zástupců potlačovaných rakousko-uherských
národů v Římě, a že národní aspirace Čecho
slováků a Jihoslovanů na svobodu se těší
nejupřímnější sympatii americké vlády.“
Velký pokřik byl v budapešťském tisku. Ve
Vídni rakouský ministr zahraničí, hrabě Czernin, při projevu k deputaci města Vídně, napadl
české vojsko za hranicemi a profesora Masa
ryka: „Bídný, ubohý Masaryk není jediný
svého druhu. Jsou takoví Masarykové také v
mezích hranic mocnářství.“
Pražské politické kruhy považovaly Czerninovu řeč za vhodnou příležitost, aby celý,
Czerninem napadený, český lid vyslovil své
staré politické tužby, své dávné politické na
děje, aby dal najevo svou úplnou jednomysl
nost a aby projevil, že nechce ustoupit na své
cestě žádným hrozbám, a že se nedá podlomit
vyhrožováním.
Dne 13. dubna 1918 se tedy sešli za předsed
nictví agrárního poslance Františka Staňka v
Praze členové všech vrstev českého národa.
Schůzi připravil Jaroslav Kvapil, který získal
pro veřejné vystoupení spisovatele Aloise Jirás
ka. Za důstojné, povznesené nálady uvítalo
shromáždění zástupce Srbů, Chorvatů a Slovinců a složilo přísahu, přednesenou Aloisem
Jiráskem, kterou koncipoval dr. František
Soukup. Pravilo se v ní:
„Všechen národ, sjednocen tak, jako toho
dějiny tvoje, národe český, nejsou pamětníci,
stojí jako žulová hradba za vším tím, co Tvoje
poselstvo v památných svých a historických
deklaracích zjevilo. Tak zde stojíme! A v
pevné, nezlomné důvěře v konečné vítězství
spravedlnosti, ve vítězství práva nad násilím,
svobody nad porobou, demokracie nad výsa
dami a pravdy nad klamem, ve velikém rozhranění dějin světových zvedáme ruce své a při
drahé památce předků, před očima vzkříšeného
národa a nad hroby padlých, v mohutném
souzvuku všech duší svých slibujeme dnes a
pro všechnu budoucnost zůstaneme, kde jsme
stanulí! Věrni v práci, věrni v zápase, věrni v
utrpení, věrni až do hrobu!
Vytrváme, dokud nezvítězíme!
Vytrváme, až pozdravíme samostatnost
svého národa!
Zdráv bud národe československý! Zůstávej
ratolestí rostoucí, příjdiž čas tvůj! Roztiž a
vzkvétej a rozkvétej svobodný ve vlastech
svých a ve velké bratrské rodině národů světa,
pro štěstí svoje a pro blaho příštího osvobo
zeného lidstva!“
Dubnová přísaha z roku 1918 byla nesmír
nou posilou pro zahraniční odbojové hnutí a
nesporně přispěla k tomu, že státníci Dohody
přestávali mít zájem na udržení RakouskoUherska a klonili se k jeho rozčlenění, které
tak dalo vznik Československé republice.

vyplývá? lnu, z toho vyplývá, že venkovsky
ospalé maloměsto Aš leží přesně uprostřed
evropské pevniny, Avšak — a v té chvíli
pozdvihl náš starý Leo hlas i obočí, jako vždy,
když chtěl říci něco významného — avšak to je
pouze geometrický střed. To, co představuje
skutečný střed Evropy, střed její kultury a
jejích dějin, to je cosi jiného. Opravdový střed
Evropy leží zde!” — Špičkou pravého ukazo
váku, silně zbarvenou nikotinem, ukázal na
Prahu.
Potom pokračoval: „Vy všichni, pokud mi
neproletíte při maturitě, tam jednoho dne
zakotvíte, aspoň na pár let; tak jako já a moji
vrstevnici, budete mít to štěstí a tu čest, po
nějaký čas žít a studovat ve skutečném středu
Evropy, na nejstarší a nejváženější univerzitě na
této straně Alp, na univerzitě, která byla první a
nejstarší vysokou školou Svaté říše římské
národa německého.“
Starý Leo, náš vážený učitel a pozdější říďa,
byl chytrý, ba moudrý muž; jen jedno nemohl
tenkrát tušit, v oné pro mě nezapomenutelné
hodině zeměpisu. Nemohl tušit, jak to s jeho
tehdejšími chlapci jen o několik let později
dopadne.
Já sám náležím k ročníku, který nebyl právě
obdařen přízní osudu, k ročníku třiadvacet.
Maturitu jsem už složit nemohl. Ale s velkou
slávou jsem zvládl to, čemu se potom říkalo
„Abitur“. Ve třech dnech, které mi zbývaly do
nástupu k Wehrmachtu, jako většina přátel a
spolužáků, jsem se do války přihlásil dobrovol
ně, neboť jsme tenkrát věřili, že je to válka
spravedlivá: v oněch třech dnech se mi přece jen
zdařilo zapsat se v Praze na filozofické fakultě
německé Karlovy univerzity — a tím to také
skončilo.
Moje univerzita, to byl oddíl grenadýrů v
Rusku; válečná škola pro poddůstojníky
pěchoty v Drážďanech; má vlastni kompanie,
která se v pozdním létě 44 roku při ústupu z
Bessarabie rozpadla tak jako celá zbývající šestá
armáda; a pět let sovětského zajetí v různých
lágrech na území autonomní Tata rské sovět
ské republiky, tedy značně daleko na východ
ním kraji Evropy.
Dlouho jsem se nemohl smířit s tím, že se mi
nezdařilo studovat v Praze. Dodnes závidím
každému známému, kterému bylo dopřáno
strávit tam aspoň jeden semestr. Vždyť jsme už
jako děti, v základní a zejména na střední škole,
žili s vědomím, že jednou „půjdeme do Prahy“.
Staré královské město na Vltavě; pro nás nebyla
Praha tenkrát jen stověžatým klenotem v srdci
země; nejen elegantní, druhou Paříží, za niž se
ráda vydávala; bylo to zároveň město, o než se
se stále větší zarputilostí bojovalo, centrum
sporů mezi oběma znepřátelenými národy této
země, bylo to sídlo námi nenáviděné českoslo
venské vlády. Byl tu spor o školy a o jazyk; byly
tu úředně nařízené české nápisy — i v Liberci,
kde člověk žil jako Němec mezi Němci, kromě
nepatrné, hlavně po roce 1918 přistěhovalé
české menšiny; byly tu šikány ze strany státu a
— nechtějme to zamlčet — vášnivé reakce z
německé strany, od pasivní rezistence po
násilný odboj.
Z dnešního hlediska se to vše musí zdát
nepochopitelné, propastně hloupé a zavilé,že
se až člověk chytá za hlavu. Já vím, já vím —
právě z dnešního hlediska, z pohledu dítěte,
které se spálilo, a mezitím dospělo. My všichni,
kteří jsme se ještě v Čechách narodili, jsme se
spálili. Dneska se sami sebe ptáme: jak k tomu
mohlo dojít, právě v srdci Evropy. Nežili tam
Češi a Němci po staletí především jako
mírumilovní sousedé? Co nám to dnes přinese,
budeme-li vypočítávat, kdo nese větší historic
kou vinu na onom vývoji, který nás, sudetské
Němce, stál domov a naše české sousedy
svobodu?
Od jisté chvíle to nebyli jen Češi nebo jen
sudečtí Němci, kdo se pustili do nesmlouvavé
konfrontace. Pevnost Čechy, srdce Evropy:
odjakživa to byl vojensky a mocensko-politicky
důležitý prostor, o nějž se zápasilo. Od jisté
chvíle se oba národy v českých zemích zřejmě
staly loutkami, navlečenými na cizích rukou.
Byli jsme svědky katastrofy, která je katastro
fou evropskou. My, sudečtí Němci, jsme byli
neodvolatelně vyhnáni ze srdce Evropy. A
Čechy, dnešní Čechy, unikly daleko na východ.
Skutečný střed Evropy existuje už jen ve
vzpomínkách. Národnostní otázky a protikla
dy jsou však záležitostmi, které lze prohovořit i když kontroverzně a vášnivě — ale není třeba
se pro ně rozhádat a navzájem ze sebe dělat
ďábly. Jsou to záležitosti, pro něž hledáme
řešení, a pokud to politická praxe dovolí,
musíme je nacházet a uskutečňovat.
Přiznávám se, že pro mě bylo klíčovým
zážitkem, když jsem překládal první českou
Pokračováni na str. 6
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dětskou knihu, „Kocoura Mikeše“ od Josefa
Lady. To bylo koncem padesátých let. Teprve
během této práce se mi k mému velkému údivu
ujasnilo cosi, co bych nebyl pokládal za možné.
Nebyli pro nás tihle „Češi“ za našeho dětství
ztělesněním něčeho naprosto cizího? Tihle
„Češi“ a „my Němci“, to byly zdánlivě dva
národy, které si byly svými způsoby a mravy,
jazykem a národním charakterem tak vzdálené,
jak si jen dva národy mohou být. A nyní? Při té
české dětské knížce jsem náhle zjistil, jak mi ten
vesnický příběh je blízký, oč bližší je mi
ševcovský Pepík z Hrusic než nějaký Uwe ze
Šlesvicka nebo nějaký Dirk nebo Carsten z
Kielu nebo z Eckermfóhrde. Kéž bychom tu
zkušenost byli udělali dřív! Kéž bychom ji byli
směli udělat včas!
České přátele jsme tenkrát v Liberci neměli.
Dnes je máme, našli jsme dobré a drahé české
přátele. Bohužel teprve nyní, potom, co se to
všecko stalo. Stalo se to i naší spoluvinou,
nechtějme si to přikrašlovat. A také jejich
spoluvinou. Stalo se to a nemůže se to odestát.
To tvrdím po zralé úvaze a bez výhrad. Hra je
dohrána, v Cechách je po hře. Rien ne va plus.
Je opravdu po hře? Musíme se skutečně
smířit s tím, že střed Evropy zmizel? Střed
Evropy. Lze ho znovu probudit k životu?
Vedou k němu schůdné cesty? Cesty smíření?
Jednu z těch schůdných cest nám ukázali naši
čeští přátelé, Květa a Bohouš, dali nám příklad,
i když to snad ani nezamýšleli.
Nejsem řečník, jsem vypravěč příběhů. Proč
bych neměl skončit, jak jsem začal — příběhem.
Květa a Bohouš, naši o mnoho mladší čeští
přátelé v Čechách. Začátkem sedmdesátých let
se přestěhovali z velkoměsta na venkov, do
malé, kdysi německé vesnice, kde s třemi dětmi
žijí v domě, jehož zahrada sousedí se
hřbitovem. Jako všechny hřbitovy někdejších
německých vesnic v Čechách je tento hřbitov
značně zpustlý, zanedbaný a zarostlý. Občas
přijde někdo ze Saska, z Bavorska či odjinud,
aby navštívil některý hrob, pomodlil se nad ním
a položil na něj květiny. Hroby, kříže i
náhrobní kameny s německými jmény pozvolna
klesají do země. Pochopitelně se i dnes ve
vesnici umírá. Většina zemřelých je zpopelňována v nedalekém krajském městě a tam se
ukládají i jejich urny. Stále vzácněji se stává, že
je někdo pohřben přímo ve vsi. Tu se zruší
německý hrob, německé jméno je vystřídáno
českým. Nic zvláštního, co by stálo za
vyprávění.
Až se stalo, že zemřeli rodiče našeho přítele,
nejprve otec, potom matka.
Co učinil náš milý Bohouš? Získal jeden
hrob, v němž podle nápisu od poloviny
třicátých let odpočíval německý mistr kolářský,
pan Alfred Húbner s manželkou Annou,
rozenou Schindlerovou. Bohouš a Květa
neznali koláře ani jeho ženu. Co Bohouš udělal?
Pohřbil rodiče k nim: svého českého otce a svou
českou matku položil k neznámým Němcům.
Nyní tam spočívají v pokoji ve společném
hrobě. A jejich jména, česká a německá, se
spojila na jednom společném kříži.
Chápete, co to znamená’ Hluboce nás to
dojalo, když jsme u toho hrobu poprvé stáli, na
malém hřbitově někdejší německé vesnice v
Čechách.
Dovolte, abych to řekl jasně. Učiňme ve
velkém to, co Bohouš a Květa vykonali v
malém. Usilujme o to, abychom svým mrtvým,
mrtvým obou národů této země, připravili
společný mír a pokoj. Boží mír, a proto mír nás
všech.
Uložme své mrtvé v pokoji a dbejme, aby
se v míru spojili v lůně dějin našich obou
Uctívejme společně památku každého z nich, ať
to byl Čech, Němec, nebo žid z českých zemí.
Odpusťme jim tam, kde se provinili, poučme se
z jejich bmylů a chyb. A buďme společně hrdi na
vše, co tito lidé v srdci Evropy vykonali — na
vše, co nejeden z nich, ať českého, německého
nebo židovského původu, darovali světu.

LIDÉ A OSUDY
ŠTEFAN B. ROMAN, významná postava
hospodářského života Kanady, zemřel v To
rontu 22. března. Na infarkt. Bylo mu 66 let.
Jako šestnáctiletý chlapec odešel z rodného
východoslovenského Ruskova do Kanady a ja
ko tak mnozí vystěhovale! před ním, začal se
živit tvrdou prací. Byl pilný, uměl vydělat — a
uměl investovat. Úspory nenosil do banky
ukládat na knížku, ale kupoval půdu. Měl při
volbě pozemků šťastnou ruku. Po válce se na
té půdě objevil uran, a to právě v době, kdy byl
uran vzácností a platily se za něj nejvyšší ceny.
Z Romana se stal rázem milionář. Noviny o
něm začaly psát jako o magnátovi, dostal
přídomek „král uranu“, a když z uranu později
přesedlal na uhlí a začal podnikat i v jiných
oborech, říkali mu velkoprůmyslník. Jeho
podnikový trust Denison Mineš získal pres
tižní pověst. Romanovy hospodářské zájmy
byly tak rozsáhlé, že autor, který o něm napsal
knihu, jí dal titul Impérium Romanům. Stal se
v Kanadě osobností, o níž každý věděl. Nejed
nou, když zástupci uprchlických organizací
žadonili v Evropě u turistů-kanadských záko
nodárců nebo u konzulů, aby dali více víz pro
uprchlíky z Československa, bylo jim řečeno:
Vždyť máte Romana a Baťu. Obraťte se na ně!
Před dvaceti lety, v roce 1968, navštívil Sloven
sko a Prahu. Byl přijat jako vážený host a kra
jan. Když ovšem o dva roky později založil
Světový kongres Slováků, sdružující slovenské
exulanty a emigranty na celém světě, s progra
mem, který se ani v nejmenším komunistickým
vládcům v Československu nehodil, začali mu
spílat a vyčítat, co mohli. I to, že prý chtěl v
roce 1968 koupit Vysoké Tatry. Romanova
skonu želí Slováci doma i v zahraničí. Opla
kává ho rodina, manželka a sedm dětí. Odešel
v něm významný muž. Ne vždycky Češi sou
hlasili s jeho názory, ne vždycky byly jasné jeho
politické plány, ale přesto si ho vážili i Češi,
zejména v Kanadě, kteří s ním byli v častém
styku.
PAUL KOHNER zemřel v Hollywoodu po
dlouhé nemoci ve věku 85 let. Kdo byl Paul
Kohner? Rodák z Teplic-Šanova, který v roce
1920 přišel do Spojených států a začal pracovat
jako poslíček v kancelářích společnosti Univer
sa! Pictures. Za pár let už byl producentem a
před druhou světovou válkou vedoucím studia
pro evropskou filmovou produkci v Berlíně. Po
návratu do Hollywoodu v třicátých letech se
zavedl jako agent filmových hvězd, jeho prvním
klientem byl John Huston, jehož hereckou
dráhu řídil padesát let. Dalšími klienty až do
poslední chvíle byly hvězdy jako Charles
Bronson, Liv Ullmann, Klaus Maria Brandauer,
Max von Sydow, režiséři Blily Wilder a Stanley
Kramer. Kohner se specializoval na herce
neamerického původu a v jeho „stáji“ byli Yul
Brynner, Henry Fonda, Maurice Chevalier,
Dolores del Rio, Jeanne Moreau, David Niven
a Lana Turner. Jako režisér vyrobil Kohner
němé filmy Zvoník u Matky Boží s Lon
Chaneyem, Fantom opery — celkem 50 filmů
cizojazyčných (německých, francouzských, itaských a španělských) a 30 v angličtině. Do
Ameriky přivezl i filmy švédského Ingmara
Bergmana a spravoval jejich distribuci.
ROBERT MAXWELL, zakladatel a majitel
londýnského vědeckého nakladatelství Perga
men Press, je ve Velké Británii osobností velmi
známou a velmi spornou. Maxwellovi patří
několikerý denní noviny, oblast svého podni
kání neustále rozšiřuje a ačkoliv o sobě tvrdí, že
je socialista (jeden čas byl labouristickým
poslancem v dolní sněmovně za volební okres
Buckingham), používá meotd někdy až pře
hnaně kapitalistických. Maxwell nerad hovoří o
svém původu. Ale co chtěl tajit, odhalil bývalý
redaktor jeho novin, Tom Bauer, který napsal
knihu Maxwell Outsider. Magnát Maxwell se
nad knihou rozzlobil a udělal to nejhorší, co

Na mezinárodní konferenci o dopravě v
Karlových Varech padlo několik zajímavých
dat o dopravě v Československu. Každý čs.
občan stráví za život průměrně sedm let v
nějakém dopravním prostředku. V ČSSR je
87 000 km silnic, skoro 500 km dálnic, 13 000
km kolejí, 472 km splavných řek. Na těch
všech se za rok přepraví 1 a tři čtvrtě miliardy
tun nákladu, železnice přepravuje dvaapůlkrát
víc nákladu než východoněmecké dráhy. Přetí
žená je i automobilová a autobusová doprava.
Autobusy dopravují víc lidí než železnice a
metro. Letecká doprava se podílí na objemu
dopravy jen půl procentem, takže Českoslo
vensko je beznadějně v tomto ohledu poslední
v Evropě.

O malých českých lidech
ZDENĚK OTRUBA

mohl, chtěl překazit její prodej. Vznikla z toho
senzace a kniha se prodává tím víc. Podle
Bauera se Maxwell narodil v malé obci Slatinské
doly na Podkarpatské Rusi v rodině handlíře s
dobytkem jako prvorozený syn Abraham Laibl
Hoch. Sedm let chodil do školy, kde se naučil
hebrejsky a trochu maďarský, česky a rusínsky.
V letech 1939-1940 opustil Abraham Laibl
Hoch rodnou dědinu a odešel do Budapešti,
aby se tam stal poslíčkem. Z Budapešti koncem
roku 1940 zmizel a podle všeho se přidal k
vojákům, kteří z Čech a Slovenska utíkali přes
Maďarsko do Jugoslávie a pak dál bud na
Střední východ nebo do Francie. Maxwell šel
do Francie, odkud se s Českými legionáři dostal
do Anglie. Za války bojoval jako voják a v
březnu 1945 byl vyznamenán za chrabrost
britským vojenským křížem, který mu připjal
na prsa maršál Montgomery. Po válce zůstal se
svou francouzskou manželkou v Anglii, založil
Pergamon Press (zaměstnal tam i několik
vojáků z čs. brigády) a postupně podnik
rozšiřoval. Je častým hostem v Sovětském
svazu, s nímž je i v čilých obchodních stycích.
Vydává knihy sovětských a východoevrop
ských velikánů od Andropova po Husáka, ted
má pro Moskvu vydávat anglickou verzi
nějakých sovětských novin, dostává za to
čestné doktoráty východoevropských univer
zit. Říkají o něm, že je salónní socialista, ale
hlavní je, že o něm hovoří, že je středem
pozornosti, která i když je kritická, kapánek je
přece jen obdivná.

ING. JAROSLAV KOUKOL zemřel v
západoněmeckém Hanau ve věku 75 let.
Poúnorový uprchlík, žil několik let v němec
kých táborech, odkud byl nějakou mezinárodní
institucí povolán, aby z pověření habešského
císaře Haile Selassieho pomáhal jako odborník
(zemědělský inženýr) budovat v provincii
Harerge národní park. Do Habeše odjel v roce
1954, působil tam několik let a vrátil se
znechucen. Všechny snahy a práce na zřízení
národního parku narážely na naprosté nepo
chopení domorodého obyvatelstva, které brzy
ničilo, co odborníci krátce před tím zbudovali.
Koukol odjížděl zpátky do Německa s přesvěd
čením, že ani ne ďva roky po odjezdu
posledního odborníka nezbude z národního
parku docela nic. Nemohl ovšem tušit, že za pár
desítek let málem nezbývá nic z celé Habeše.
PAVEL PECHÁČEK, šéf čs. oddělení
Hlasu Ameriky, byl 11. března ve Washing
tonu vyznamenán jako Muž roku 1987 Hlasu
Ameriky v oblasti cizojazyčného vysílání této
stanice. Cenu mu odevzdal ředitel Hlasu Ame
riky Richard W. Carlson, který ocenil Pecháčkovy zásluhy o rozvinutí nového, rozmanitého
obsahu vysílání a nových rozhlasových forem.

JOHN MARTIN byl známou osobností v
Portlandu v americkém státě Oregon, kde žil
ze svých 86 let života mnoho desítek. Skonal
13. března. Narodil se 17. listopadu 1901 v
OstrovanČicích u Brna. Do Ameriky odešel
jako absolvent odborné školy stavitelské, chtěl
získat ve Spojených státech zkušenost a
odborné znalosti, ale usadil se tam. Na domov
však nikdy nezapomínal. Byl jednatelem míst
ního Sokola, činovníkem v odbočce Národní
rady americké, za 2. světové války organizoval
sbírky na zahraniční odboj, po puči pomáhal
uprchlíkům emigrovat do USA. Byl politicky
činný v americké republikánské straně a v roce
1960 se podílel na volební kampani prezidenta
Richarda Nixona, jehož informoval o situaci v
Československu. Nejednou se mu za to dostalo
z Bílého domu uznání. John Martin se trvale
zapsal do historie naší krajanské Ameriky.
Toníkovi Dvořákovi z Los Angeles, CA, k jeho
padesátým narozeniným dne 30. března přejí
všechno nejlepší Batlíkovi a Benešovští.

*

Poslední v letecké dopravě
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POJIŠTĚNÍ NÁVŠTĚV Z ČSSR
čl jiné země. Jistě Vám přijde vhod možnost uzavřít výhodné pojištění
na nemoc, úraz a úmrtí, event. převoz nemocného či zemřelého na náklady
pojištovny (i nad stáří 85 let). Pojištění od 0.22 šv.Fr na osobu a den!!

Čtu si tak tuhle v Nedělním Hlasateli a přišel
jsem na (lánek pana Jaroslava Moudrého. J měno
znělo slibně, i začal jsem číst. Článek pana
Moudrého byl takový... inu exilový. Víte,
vždycky mě fascinovalo, že nejvíc a nejčastěji
nám vykládají o hrůzách komunismu lidé, kteří
sami komunismus viděli z plzeňského rychlíku,
když v osmačtyficátém ujížděli za hranice. Ale
nelč, řekl jsem si, věci to neškodí a já jsem stejně
asi jediný, který ještě tyhle věci čte. A tak jsem se
prodíral poněkud archaickou češtinou pana
Moudrého — když tu, náhle — co to vidí oko
mé? Zajisté mi laskavý čtenář promine, když ten
odstaveček z pera pana Moudrého ocituji do
slova:
„Již si vzpomínám," zajásá pan Moudrý,
„byly to spolky pro přátelství se Sovětským sva
zem propagované hlavně Benešem spolu s jeho
straničkou „malých českých lidí", čs. stranou
národně socialistickou, pardon, národně sociál
ní, abychom se drželi jejich oficiální chameleonské politiky, v čele s Českým Slovem, které
od svého založeni kvete v každé zahrádce, nechč
to byla První či Druhá republika, nacistická
okupace, diktatura Národní Fronty od roku
1945 až do dnešního dne, doma i v cizině. Jen
švábi vydrželi víc. “
To je konec citátu. Pan Moudrý se pak vrátil k
udělování moudrých rad prezidentu Reaganovi,
bez nichž — předpokládám — by prezident byl
zcela ztracen. Žádné vysvětlení, proč si vlastně
vzpomněl na Benešovu straničku a proč na ni
zase po deseti řádcích zapomněl. To jsou asi ty
záhady života. Stejně mi však ta „ Benešova stranička “ vrtala hlavou, když tu (skoro jsem byl v
pokušení zvolat s panem Moudrým „již si
vzpomínám" napadlo, že už jsem ten název
někde slyšel. No samozřejmě: v originále to
ovšem znělo „Die Benesch Partei" a přezdívali
nám tak nacisté.
A tak mě napadlo, jak to vlastně bylo s těmi
šváby? To víte, na lágrech se na nějakou hygienu
nedalo. Voda většinou stejně netekla, kohoutků
na latríně bylo šest na 1 500 lidí. Prádlo jsme měli
jen jedno a v tom jsme fárali, spali, jedli, no
prostě všechno. Převlékali nás jednou za šest
neděL No a vidíte, šváb ani jeden. Zahubila je
radioaktivita. Zatímco my, furt v těch jedněch
hadrech, které v šachtě nasákly radioaktivní
vodou a prachem ze šmolky, my to přežili. Zase,
rozumí se, ne všichni. Leukemie a Buergrova
nemoc jich řádku položily. Ale všeobecně vzato,
my to přežili, švábi ne.
Takže je mi líto, pane Moudrý, ale ani o těch
švábech to není pravda. Počítám, že ti malí čeští
lidé z Benešovy straničky přežijí nakonec i ten
komunismus, ai se to panu Moudrému líbí či ne.

— MAIL ORDER —
NOVINKA
Přímý import z Československa.
Chodská keramika
a ručné malované velikonoční
kraslice (také husí).
Pro katalog s ceníkem napište na
adresu:
J. KETTNER
ENTREPRISES
27 W. 209 Chartwell Dr.
Winfield, ILL. 60190
U. S. A.

DIVA - IMMOBILIEN
Crens-Montane, Wallls,
švýcarsko
Luxusní chalaty „Les Jolls“
v překrásném prostředí u jezera a lesa. - CransMontana je internacionální lázeňské místo, kde
se v roce 1987 konalo mistrovství světa v
lyžování. Je zde víc jak 40 lyžařských výtahů a 30
nekrytých tenisových kurtů, 2 golfová hřiště, 30
krytých bazénů, jízdárna, fitness, 7 jezer s
možností koupání a surfování; kongresová a
koncertní hala; vyhlášené obchody, útulné
restaurace a po celý rok hodné zábavy a slunce.
„Chalets Les Jolls“ spadají do povoleného
kontingentu prodeje na cizince.
Další informace:
DIVA IMMOBILIEN
Segentlnlstr. 9. CH-8049 ZOrlch
Tel.: 01-56 21 56
(od května 1988 tel.; 341 21 56)

Informujte se u

AGENTUR PAZDERA
CH 01-932 32 22 • D 00411-932 32 22
Kreuzplatz 20. CH-8008 Zúrich
Provoz 24 hodin denně, dtto neděle a svátky

HOSPODAŘÍM správné?
- Bezkonkurenční nabídka vybraných druhů
spoření s maximální státní podporou.
- Maximální úspora dani pro každého.
- Životní pojištěni??? Jak a proč.
- Bezplatná nezávazná informace
Dipl. Ing. Richard Horák
Postfach 1104
8905 Mering
Tel.: 08233/920 40
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Rozina Jadrná-Pokorná
Jak se až tam z Chlumce nad Cidlinou
dostala, se už nepamatuji. Jen vím, že za ile
gální přechod do Belgie prošla kriminálem. A
odtud se odpíchla do města svých snů, do
Paříže. Ta se k ní chovala macešsky. Protlou
kala se pod jejími střechami jak se dalo. Ve dne
koupala korálky v jakési chemické sloučenině a
navlékala je na šňůrky, večer vystupovala v
Maryše s Janem Snížkem a Járou Kohoutem.
LUBOMÍR KAVÁLEK

Nestačilo to ani k životu, ani k smrti. A pak
najednou byla mezi námi, u kolébky mni
chovské stanice Svobodné Evropy. Hezká,
plavovlasá, plná života s pařížským šmrncem a
hlasem jako zvoneček. Byla to zkrátka kočka.
Mnohý kolega by si ji byl rád odvedl k oltáři.
Ale na manželství neměla Rozinka dost času,
zasnoubila se s mikrofonem. Mezi hlasateli a
herci hned zaujala vedoucí postavení. Autoři a
režiséři se o ni prali. Ve většině rozhlasových
her Svobodné Evropy přebírala hlavní role. V
režii Františka Čápa, Gustava Machatého,
Josefa Kodíčka, Petra Lotara a dalších vytvo
řila stovky úloh nejrůznějšího žánru. S poc
tivostí u rozhlasových herců neobvyklou,
studovala každou roli jako pro divadlo. Ty
náročné se naučila zpaměti, což jí umožňovalo
nalézt vždy správný tón, správný výraz. Přesto
nikdy nebyla se svým výkonem spokojena.
Stalo se nejednou, že u mne pozdě po půlnoci
Zazvonil telefon: „Luboši, nezlob se, ale mně
to nedá spát, víš ta scéna v zahradě. Musíme ji
přetočit, nějak mi to tam ulítlo.“ Bláznivá
Rozinka. Scéna byla perfektní. Ale nechtěl-li
jsem slyšet půl roku výčitky, že jsme to
„odvezli“, musel jsem scénku přetočit. Kolik
rolí vytvořila! Dávala jim barvu a lesk jako těm
korálkům v Paříži. A jaká byla recitátorka!
Mazlila se s každým slůvkem. Posluchač cítil,
jak se probojovává až k nejvnitřnějšímu jádru
básníkových myšlenek a podává mu je na
stříbrném podnose.
A pak zase hopla! Ve stovkách kabaretních
scén jsme poznali Rozinu jinou: rozjívenou,
rozdováděnou, rozesmátou, strhující spoluherce k nejlepším výkonům. Ale běda, když
pouie uí něco nesedělo. Muselo se opakovat,
donekonečna opakovat. Hlavně když kabaretní řádění doplňovala písničkami, ku kterým
často skládala vlastní melodie. To dokázala být
až nepříčetná, tvrdohlavá jako mezek. Ne,
neměli jsme to s ní vždycky lehké. Ale rádi
jsme jí odpouštěli. Věděli jsme, že jí šlo o věc,
že chce poskytnout posluchačům to nejdoko
nalejší. K mikrofonu se div nepřipoutala řetě
zem. Od vil, princezen a dobrých sudiček v
dětských pořadech, přecházela do mládežnic
kých a ženských pořadů, provázela posluchače
nesčetnými kulturními a politickými pásmy,
ale se stejnou péčí četla i komentáře a zprávy.
Čím víc přibývalo Rozině let, tím více se
přibližovala mladým lidem. Věděla, jaký mají
zájem o západní hudbu. A tam našla podle
svého přesvědčení své nejdůležitější poslání.
Kdykoliv jsme ji hledali, objevili jsme ji v
hudebním oddělení se sluchátky na uších,
přehrávala si poslední novinky, aby s nimi pak
jako první před ostatními disc-jockeji sezná
mila své mladé posluchače. A ti věděli, co v
Rozině mají. Zlatá páska přátelství a lásky z
melodií a slov se stále zpevňovala a prodlužo
vala. Stovky dopisů s pozdravy a přáními z
domova nalézala Rozina ve své poštovní
schránce. I dárky. Většinou knihy. Knihy? Ani
to nesmím zapomenout. Jeden z posluchačů se
vydal za Rozininým hlasem. Překonal hranici,
kde je ještě stále pro obyčejné smrtelníky
spuštěna Železná opona a spojil svůj život s
Rozinou, se kterou založil edici „Arkýř“, z níž
se nám dostávají do rukou knihy pro skutečně
náročné čtenáře. Byl to odvážný čin v exilu.
Rozina odvahu měla a seč mohla, pomáhala.
Ale vraťme se k hudbě. Rozině přešla do
srdce, ze kterého pak bohatě rozdávala. Byla
pro ni lékem, který oddálil její odchod. Bránila
se nemoci, která ji stále více nahlodávala.
Přemlouvali jsme ji k odpočinku. Marně.
Nechtěla opustit své posluchače. Po dlouhých
chodbách Svobodné Evropy se plížil v po
sledních měsících už jen její stín. Sotva nesla
košíček s několika deskami. Nemohla dýchat.
Každý krok a každé slovo jí dělaly potíže. Ale
když pak zasedla k mikrofonu a rozsvítila se
červená, předvedla nám, co to je síla vůle, co to
je láska k věci. Jakoby omládla. Ale to už s
hudbou rozdávala i sebe.
A když umíráček žaloval, že jsi svým milým,
své velké rodině mladých posluchačů, nepřehrála ještě tu nejnovější píseň, přehlušil ho
mohutný zvon, jehož kladivo odbíjelo rytmus
písně pro Tebe, Rozinko. Píseň díků, píseň
lásky, píseň přátelství.

ČESKÉ SLOVO

Exily J. Koudelky na výstavě v Paříži
V Palais de Tokyo v Paříži uspořádalo fran
couzské Národní středisko fotografie pod náz
vem Exily výstavu 180 fotografií padesátileté
ho Moravana, Josefa Koudelky. Je to výstava
co do námětů právě tak pestrá jako je pestrý
Koudelkův život. Tento umělec-fotograf, lau
reát francouzské Národní ceny za fotografii na
rok 1987, je dnes pasem francouzským obča
nem, ale ve skutečnosti světoobčanem. Jako
student — Koudelka je leteckým inženýrem —
miloval hudbu, hrál na dudy, na housle i na
tahací harmoniku. Když hrál ve skupině lido
vých nástrojů, sešel se s cikány. Polouchal
jejich muziku, hrál s nimi a taky je začal foto
grafovat. A aby je mohl fotografovat, začal s
nimi žít. „Nikdy jsem nežil doopravdy tak jako
oni,“ řekl reportérovi deníku Le Monde, který
s ním dělal interview, „ale cestoval jsem a jedl s
nimi." Začal dělat jejich snímky v roce 1967 v
Československu a později za nimi jezdil do
celé Evropy.
Koudelka nějakou dobu pracoval jako diva
delní fotograf v divadle Za branou pod Oto
marem Krejčou. Mnohému se tam naučil, rád
přiznává: „technice, práci s osvětlením... di
vadlo bylo dobrou školou... ale,“ jak v rozho
voru doznal, „později jsem se snažil zbavit
všeho teatrálního, co bylo v mých obrazech.
Zato jsem pochopil, že svět je divadlo.“
Za reportážní sérii snímků o sovětské oku
paci Prahy v roce 1968 byl Josef Koudelka
poctěn cenou Roberta Cápy. Na současné
pařížské výstavě jsou jeho obrazy zdrojem
zájmu návštěvníků. Le Mondu o tom Kou
delka řekl: „Co jsem tehdy cítil? Především
solidaritu. Všichni byli jednotní proti nepří
teli. Byl to opravdový zázrak. Ve vlacích, v
autobusech, všichni si navzájem pomáhali, byli
na sebe slušní. Zloději oznámili, že přestávají
krást, protože policie má jiné starosti. Ačkoliv
to byla těžká hodina, život měl tehdy fan
tastickou hodnotu.“
O dva roky později dostal Koudelka stipen
dium pro fotografování cikánů na Západě.

Povoleni bylo na tři měsíce, ale Koudelka se už
nevrátil. Ztratil všechno, rodinu, přátele i
hudbu, ale získal svobodu, všechno si rekon
struovat. Deset let žil v exilu v Anglii, potom se
přestěhoval do Francie, kde loni získal občan
ství, ale nadále se toulá světem, od Španělska
po Irsko. „Člověk je svobodnější, když cestu
je. Protože fotografuji, nemohu zůstat na jed
nom místě. Proto cestuji."
Koudelka říká, že se svými fotografiemi —
zejména cikánů — nesnaží o dokumenty. Ale
přesto je každý jeho snímek dokument. Lidé,
vidění jeho očima, jsou živoucími symboly,
sociálním, etnickým a politickým svědectvím o
světě, jaký existuje. Na dotaz, zda svou hrou
kontrastu černé a bílé nechce Koudelka
zdůrazňovat dramatickou intenzitu, odpoví
dá: „Ne fotografuji spíš pocitově než hlavou.
Ti, co mě dobře neznají, si při pohledu na mé
snímky asi myslí, že jsem trochu smutný. Ale
já mám rád život, tanec a zpěv.“
Výstava v pařížském Palais de Tokyo potrvá
do 23. května. Souběžně s ní se koná obdobná
výstava v Mezinárodním středisku fotografie v
New Yorku. Obě výstavy jsou retrospektivní a
obě budou putovat dál, pařížská po Evropě,
newyorská po Spojených státech. Koudelka
měl už před tím v cizině dvanáct výstav, v Chi
cagu, Amsterodamu, Stockholmu, v Ženevě; s
jinými fotografy vystavoval na deseti jiných
výstavách, v Bruselu, Londýně, Benátkách aj.
K pařížské výstavě vydalo Národní středisko
fotografie v Paříži v kolekci Photo Poche
monografii Josef Koudelka, k níž napsal
předmluvu Bernard Cuau a obsahem je 66 re
produkcí Koudelkových fotografií. Závěrem je
uveden Koudelkův životopis. .
Retrospektivní výstava v padesáti letech je
věru významné uznání. A protože, jak říkají
Francouzi, cestování udržuje člověka v mládí a
protože Koudelka jen cestuje, aby mohl foto
grafovat, bude těch retrospektivních výstav
ještě mnoho a na všech bude co vystavovat.

Pohled do české minulosti
Oddělení speciálních sbírek knihovny Státní
univerzity v kalifornském San Diegu získalo
jako část pozůstalosti korespondenci, kterou
vedl violoncellový virtuóz Bedřich Váška s
přáteli a obchodními partnery. Dopisy byly
psány česky, německy, švabachem, azbukou a
protože řeči i písmo ovládám, byl jsem požádán
o pomoc. Probíráním několika set dopisů,
pohlednic, programů a novinových výstřižků
jsem se přenesl do života českých umělců z
konce minulého a začátku tohoto století.
Bedřich Váška, dnes osobnost veřejnosti už
neznámá, byl slavným violoncellovým virtuó
zem. Narodil se roku 1879 v Mladé Vožici a
zemřel jako 991etý v Americe. Studoval na
pražské konzervatoři u prof. Wihana a Pavlaty,
a u H. Beckera ve Frankfurtu nad Mohanem,
kde byl později koncertním mistrem tamní
filharmonie. Kariéru začal jako profesor na
pražské konzervatoři a potom šel do světa. Byl
v operním orchestru ve Lvově, koncertním
mistrem v lázních Sestrorecku u St. Petersburgu, dlouholetým koncertním mistrem Var
šavské filharomonie. Dal popud k založení
Ševčíkova kvarteta, které tenkrát neslo slávu

České hudby od Ruska až do Španělska přes
Balkán a Anglii. V roce 1911 odjel na radu
jiného tehdejšího slavného virtuóza, Emanuela
Ondříčka, do Spojených států i s chotí
Augustou, která byla Ondříčkovou sestrou. V
Americe zůstal do smrti a působil jako sólista,
učitel a člen Eastmanova kvarteta.
Korespondence poskytuje zajímavý pohled
na tehdejší dobu a společnost. Některé údaje
jsou již zapomenuty, na příklad, že Rudolf
Friml pořádal na Žofíně koncert ve prospěch
České filharmonie, která tehdy začínala a
nemohla se vzpamatovat z obtíží. Ta filhar
monie, která je dnes chloubou naší vlasti!
V písemné pozůstalosti se nacházejí dopisy s
podpisy Josefa Suka, Jindřicha Jindřicha, jsou
tam údaje o Antonínu Dvořákovi, Janu
Kubelíkovi, Kociánovi a mnohých jiných
českých umělcích. Záznamy o jejich cestách po
světě, osudech, úspěších. Česká společnost byla
tehdy jiná než za pozdějších dob republiky,
život byl mnohem těžší, převládal nedostatek.
Proto museli naši umělci do světa, který je vítal
a oceňoval. Ale to už je jiná kapitola.
J. Sochor

Kulturní zprávy z domova a z ciziny
Opera Národního divadla v Praze odjela 5.
dubna do Dánska, kde v Aarhusu, Aalborgu a
Herningu
provedla
čtyři
představení
Mozartova Don Giovanniho s Pavlem
Horáčkem a Václavem Zítkem střídavě v
titulní roli. Dirigoval Josef Kuchyňka. Za
hajovací představeni mělo velký úspěch, di
vadlo bylo vyprodáno a umělci odměněni
květinami i potleskem. * Ve francouzském
Rouenu uspořádalo Ústředí pro studium
rakouských otázek mezinárodní sympozium o
záboru Rakouska Hitlerem v březnu 1938.
Rakouské noviny v referátech ocenily
příspěvek
českého
historika
Valeriána
Bystřického, který nereferoval podle komu
nistické šablony. • Velikonoční třídenní
rockový festival v Praze s účastí 80ti skupin (i z
Holandska, Polska, Ruska, Ghany) boj
kotovaly domácí tělesa Garáž a Výběr, jehož
vedoucí, skladatel Michal Kocáb, řekl, že
festival byl neuspořádaný a že se nedá
manipulovat. Někteří jazzoví fanoušci si
stěžovali, že se festival konal v Kulturním
paláci, kde se konají sjezdy komunistické
strany, cóž podle nich nejde dobře dohromady.

• V bratislavské univerzitní knihovně je
výstava téměř jednoho tisíce knih, které
darovala Francie, většinou jsou to díla
francouzských klasiků, ale zčásti i publikace
vědecké a encyklopedické. • Společnost
Spolková republika Německo — ČSSR v
Bonnu připravuje výstavu Praha v Rudolfově
době (Praha kolem roku 1600), na niž budou
sneseny umělecké poklady, které se ztratily z
Prahy v době třicetileté války. Výstava bude
přenesena i do Československa. •Tříhodinový
americký film Nesnesitelná lehkost bytí,
natočený podle stejnojmenného románu Mila
na Kundery režisérem Philipem Kaufmanem je
od března promítán ve 14ti premiérových
kinech v Paříži a v dalších francouzských
městech; od dubna byl film uveden i v
západoněmeckých městech. Mezi herci je i
Pavel Landovský. Film má úspěch. • Čs.
jazzový festival se už po páté konal v Karlových
Varech za účasti neprofesionálních souborů z
Anglie, Belgie, Finska, Holandska, Západního
Německa, Rakouska, Spojených států a
Nového Zélandu. • Aloisů Senefelderovi,
vynálezci litografie, pražskému rodáku, je
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Vyvedeni aprílem
Mám rád 1. apríly — jediný den v roce, kdy
se smí dělat legrace. Rád vzpomínám na spous
tu aprílových žertíků, které jsem sám nastra
žil anebo jichž jsem se stal obětí. Nerad vlak
vzpomínám na aprílový žertík, kterým nás
vyvedli soudruzi v roce 1968.
Každého prvního apríla — když to Ho — si
tradičné telefonovávali Jan Werich s Jiřím
Voskovcem. Dne 1. dubna 1968 to Ho.
Vzpomínám nyní s odstupem dvaceti let, co
tenkrát řekl Jiří Voskovec. Ale než to zopa-

VLADIMÍR ŠKUTINA
kuji, jukněme se na události kolem tohoto
prvoaprílového telefonického rozhovoru. Na
historii — abych tak řekl.
Bývalý generální prezident Antonín Novot
ný přestal být už i prezidentem. Ten den, kdy
se to oznámilo, vyšli jsme si s panem Weri
chem na špacír na Hradčana. „Je tam nádherně
vydlážděné nádvoří, že by se tam dalo jezdit i
na kolečkových bruslích," řekl Jan Werich,
když se pro Hradčana rozhodl. Zaparkovali
jsme před arcibiskupským palácem a Jan
Werich oslovil hlídkujícího příslušníka Veřej
né bezpečnosti:
„Vy to tady ráčíte hlídat, nemýlím-li se. To
je dobře. Lidé jsou dneska nenechaví a neza
staví se ani před svatokrádeží. Kdyby se náho
dou vrátil nečekaně z Říma pan kardinál
Beran, tak pro nás vzkažte. My si odskočíme
jen na Vikárku, ale kdyby se vrátil, hned to
tady uvolníme. “
A pak jsme prošli směrem k Jízdárně, kde
naproti v Královské zahradě si dal Klement
Gottwald postavit vilu a Antonín Novotný
tam bydlel po něm. Před vjezdem stála stráž a
pan Werich ji zas oslovil. On rád oslovoval
stráže. „Poslyšte, soudruhu hradní strážce,
nebude tady někde nějaký byteček nebo
domeček k pronajmutí?" Příslušník nechápal a
odvětil, že není oprávněn poskytovat infor
mace, abychom se obrátili na správu Kanceláře
prezidenta republiky na třetím nádvoří. Ne
obrátili jsme se.
Pak zvolili Ludvíka Svobodu a Jan Werich
pravil, že má sice krásné jméno a krásnou
hlavu, ale jinak, že je to katastrofa. „God safe
the King,“ řekl a před Matyášovou bránou
litoval, že nemáme radši krále.
4. dubna vyšel jako příloha týdeníku Repor
tér můj „Prezidentův vězeň" a pan Werich
pravil: „Špendlíčkem budeme hrabat toho
Novotného... ale já emigrovat podruhé nechci.
Už na to nemám sílu. To raději zkusím hrabat
špendlíčkem."
Připadá mi to všechno dneska jako z něja
kého historického filmu. Vůbec ne z grotesky.
SpiŠ jako vyprávění o bitvě u Lipan. Soudruzi
navnadili národ, vzbudili falešné naděje a pak,
když se každý těšil a dokonce věřil, řekli
„Apríl" a nechali přijet tanky, aby ta aprílová
legrace byla dokonalá.
V téhle souvislosti jsme se ptali, jak je to
možné, že to svět tak nechal, když přece...
A tady musím konečně citovat Jiřího
Voskovce z onoho telefonického rozhovoru
mezi New Yorkem a Prahou 1. dubna 1968.
Když pan Werich s náramným povyražením
vyprávěl o událostech posledních dnů v Praze,
přerušil jej Jiří Voskovec: „Kluci," řekl,
„copak nevíte, co se v tyhle dny děje v Paříži?
Jak studenti hrozí revolucí?“
Jan Werich řekl, že ví a že studenti vždycky
hrozili revolucí a co jsou studenti studenty,
vždycky rebelovali. A že je to zas přejde.
! „Tohle je možná přejde, “ řekl Jiří Voskovec
z New Yorku, „ale za deset let titíž rebelové
budou Šéfovat v novinách, ve vládách a vůbec a
to už pak nebudeme mít kam utíkat. "
Načež Jan Werich znovu potvrdil své roz
hodnutí, že už utíkat nikam nebude, protože to
stejně nemá cenu.
A já se dneska ohlížím dvacet let zpátky a
sám sebe se ptám, jestli jsme to už tenkrát věděli,
že nás soudruzi vyvádějí aprílovým žertíkem a
jestliže jsme to aspoň tušili, proč jsme se tomu
aspoň hlasitě nezasmáli?
Asi nemáme správný smysl pro správnou
prvoaprílovou legraci.

věnována výstava ve státní galerii Albertina ve
Vídni. Senefelder, narozený roku 1771,sedožil
největších úspěchů v Londýně. • V Praze
zemřel Milivoj Uzelac, dirigent a hudební
skladatel, který jako komponista a někdejší šéf
Filmového symfonického orchestru se podílel
na hudebním obsahu téměř tisíce českoslo
venských a zahraničních filmů. Byl pohřben 16.
března ve Strašnicích. Skonal ve věku 68 let. •
Stipendium Jana Loewenbacha pro post
graduální studenty muzikologie (se zaměřením
na českou hudbu) udělila Státní univerzita v
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ČESKÉ SLOVO
KUS DOMOVA V ALPÁCH

Malý oznamovatel

ČESKÝ PENSION

MILAN

Celoroční lyžování, koupáni, tenis, plachtěni,
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

PŘEKLADY — TLUMOČENI

z češtiny do němčiny a naopak provádí a ověřuje
veřejně ustanoveny a přísežný soudní překlada
tel a tlumočník s dlouholetou zkušenosti (azylo
vé a trestní právo, listiny)
Dlpl. Verwaltungswlrt (FH)
ROLAND RICHTER
Stelnstr. 46,
8000 MUnchen 80
Tel. 089/48 65 79

Polopense od 26.- DM

zahájení zimní sezóny od 2 XII.
Pište česky.

Kulturní zprávy
z domova a z ciziny
kalifornském San Diegu letos poprvé. Stipen
dium získal Mark A. Bacilla za tezi Symfonie
Bohuslava Martinů. Autor v tezi přinesl
některé nové informace a analytické postřehy,
před tím neuveřejněné. Martinů napsal šest
symfonií koncem druhé světové války v New
Yorku. • Z letošního mezinárodního festivalu
Tanec 1988 ve Vídni si odnáší palmu vítězství
holandský taneční soubor českého exulanta,
choreografa Jiřího Kyliána; kritika ocenila jak
dokonalou taneční disciplínu Kyliánova balet
ního souboru, tak schopnost interpretovat i
klasická, i moderní díla. * V pařížském paláci
Conty se koná výstava Paříž — Praha, umění a
umělci, vidění prostřednictvím medaile. Na
zahájení ředitel pařížské mincovny Patrice
Cahhart (pozvaný ředitel pražské Národní
galerie Jiří Kotalík nepřijel) poukázal na vztahy
mezi Francií a Československem a ukázal to na
příkladech Matyáše z Arrasu, básníka Appolinaira, malíře Muchy, skladatele Martinů. Na
výstavě je 800 uměleckých děl, zastoupen je i
malíř Jiří Hejna, žijící v Paříži, který pro
francouzskou mincovnu vytvořil přes 200
rozměrných skulpturálních reliéfů. Výstava
bude v červnu v celém rozsahu přenesena do
Prahy. • Pařížské nakladatelství Belfont vydá
Seifertovy Všechny krásy světa, kapitoly, jež čs.
cenzura nepovolila, budou připojeny na konec.
Překladatelkou je Milena Braudová. Totéž
nakladatelství hodlá vydat v překladu i
Klímovo Milostné léto. • V Mariánských
Lázních se v březnu natáčely scény angloamericko-německého filmu Žhavé tajemství
podle stejnojmenné povídky Stefana Zweiga.
Režisér a kameraman jsou Angličan! Andrew
Birkin a Ernest S. Day, asistentem režie je
Vladimír Michálek, producentkami Američan
ka Carol Greenová, Angličanka Norma Heymannová, třetím producentem je německá
firma B. Arnolda. Hlavní roli hraje Faye
Dunawayová. •
Moravův výborz Rettigbvé„AltbdhmischeKochkunst" se stal v Rakousku velmi známou
kuchařskou knihou, která ted vyjde ve druhém
vydání. Zvýšenou pozornost jí věnovala nejen
tamní televize, rozhlas, denní a odborný tisk, ale
i Svaz rakouského pohostinství. Ten uspořádal
v řadě tyrolských, dolno- a hornorakouských
restaurací týdny staročeského kuchařského
umění. Jiří Morava se ted vydá i do Mnichova,
kde proběhnou tyto podniky: v pátek 29. dubna
v 17,00 prezentace v knihkupectví Matthaes.
Mnichov 2, Scháfflerstr. 6 a v 19,00 zahájeni
„Altbóhmische Kochkunst" ve WALLENSTEINSTUBE v Sudetoněmeckém domě. Mnichov 80.
Hochstr. 8. telefon 48 29 11. Tam se bude podle
Rettigové vařit s výjimkou neděle až do 7
května V sobotu 30. dubna v 10,00 pořádá Dia
log, Mnichov 40. Hess Str. 88 s Moravou besedu
o naši nejslavnějši kuchařce. Přijde-ll vice lidi,
jde se do nejbllžši hospody.

Krajané v celém světě V pojištěni, v podnikáni,
financování, půjčkách, prodeji a koupi lékař
ských praxi a jiných firem, Vám neutrálně poradí
AGENTUR PAZDERA
Kreuzplatz 20, CH-8008 Zúrich
Tel.: CH: 01 932 32 22; BRD: 00411-932 32 22
Provoz 24 hod. denně, o nedělích i svátcích

Úředně ověřuji překlady.
Poskytují porady při žádostech o propuštěni z
čs. občanství, pří žádostech o německé státní
občanství, při zápočtu let do Rentenversicherung Vysokoškolsky vzdělaná, přísežná soudní
překladatelka
ELIAN S O T T

Muslkantenweg 4, 6000 Frankfurt Maln 1
Tel.: 069 44 64 20
od 17-19 hod. mimo soboty a neděle
Prosím o písemné nebo telef. spojeni.
Překlady z češtiny do němčiny
a do angličtiny a z obou řeči do češtiny
provádí a úředně ověřuje
mistopřisežný překladatel
LADISLAV SANTIAGO DE LA GRUZ
Guerickestrasse 21, 8000 MUnchen 40,
tel : 089/361 74 04 nebo 361 74 05
zároveň veškerá pojištění (životní,
úrazové, právní, povinného ručeni,
domácnosti, mot. vozidel atd.)
Ubytování 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.: „Spoločná dovolenka" č. 1-111-88 - Technička s 9. roč. synom, 32/170, žijúcí v Rakúsku,
hladajú priatela pro chvíle veselé i vážné.
Zn.: „Trvalé hodnoty" č. 2-III-88 - 35/179,
nekuřák, absitent, žijící ve Švýcarsku a pracující
v elektronice, hledá vážnou známost s intel. las
kavou slečnou nebo paní do 32 let, která by se
mnou chtěla žit ve Švýcarsku. Jsem bez závazků.
Doufám, že najdu hodnou ženu pro celý život.
Zn.: „Paris - USA" i. 6-III-88 - Cechofrancouzka 49/160/51, vysokoškol., hledá přátelství
se starším, optimistickým, charakterním Cechoameričanem, žijícím v USA či Francii. Zájmy:
cestování, řeči, příroda, hudba, sociol., psycho
logie etc. - hlavní je smích a dobrá pohoda.
Určitě odpovím.
Zn.: „MTA“ č. 7-III-88 - Atraktivní, mladé vypa
dající, štíhlá blondýnka (bez závazků), by se ráda
seznámila s hodným, inteligentním mužem ve
věku 40-47 let (není podmínkou), se zájmem o
vše hezké (hudba, divadlo, cestováni atd ).
Výměnu fota přivítám.
Zn.: „Exulant" č. 8-III-88 - Romantik, žijící v
Kanadě, vdovec, 55/173, veselé povahy, hledá
partnerku do slunce i nepohody. Pro trochu lásky
šel bych světa kraj, šel bych bos a s hlavou sklo
něnou. Odpovím všem a foto vrátím.
Zn.: „Klidné stáři" t.14-111-88 - Svobodný pen
zista hledá spolubydlícího, krajana, penzístunekuřáka. Mám malý domek v krásném vinném
kraji, 45 mil od San Francisca. Pool, garáž, klu
bovna, knihovna, prádelna v krásném parku.
Zn.: „Kuchař do USA“ č. 15-111-88 - Kuchař
hledá job v USA, 33letý, vyučený kuchař-číšnik,
sedm let praxe jako kuchař v restauraci Která
česká restaurace v USA by jej zaměstnala a
vymohla pracovní povolení? Žiji s rodinou (dvě
dětí) v Německu.
Zn.: „Poctivý vztah" č. 21-111-88 - Půvabná,
drobná blondýnka, ovdovělá lékařka se zavede
nou praxi ve Švýcarsku se seznámí ráda se
vzdělaným, čestným mužem ve věku 40-50 let,
nejraději kolegou - k trvalému přátelství.
Zn.: „Nový život“ č. 22-111-88 - Středoškolačka, nekuřačka, se zájmem o kulturu, přírodu
a sport, atraktivní padesátnice/172 cm. hledá
hodného muže, nekuřáka, k seznámeni, event.
ke společnému žití. Foto vítáno.

Čtyř- až šestinásobné zvětšeni kapitálu !
Zamýšlýte podnikat? Chcete si za nízké úrokové sazby peníze půjčit a na vysoké je ukládat?
Švýcarské bankovnictví a poiištovnictvi skýtá neivyšší možnou záruku solidnosti a bezpečí.
Nejsme vázáni žádnou společností; můžete se spolehnout, že Vám objektivně poradíme spojeni,
které /e pro Vás osobně nejvýhodnějši.
Velice záleží na tom, do jakých rukou se dostanete, kam sahají možností příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNI VAŠEHO KAPITÁLOVÉHO SPOŘENI VE ŠVÝCARSKU? Víte
jaké splátky z ciziny do Švýcarska platit, jaká skladba pojistky je pro Vás osobně nejvýhodnější?
Rádi Vám vše vysvětlíme v naší mateřštině, rádi Vám neutrálně poradíme
Váš Hubert Peter Pazdera

'avwwwaw
rasaBra
Služba denně (I ve svátky) plných 24 hodin.

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

Poplatek do 30 slov 20 DM. u dvojí oti
štěni 30 DM, pro sámoří US 5 15, pH dvo
jím otištěni US $ 20. Poplatek sešlete zá
roveň a objednávkou. V odpovědích uvá
dějte na obálce zřetelně značku tučně vy
tištěnou i následujícím číslem. Jinak ne
můžeme zaručit doručeni. Uzávěrka 25.
předcházejícího měsíce.
Zn.: „Pomoc při emigraci“ č. 17-111-88 - Dva
mladí uprchlíci, zatím v Holandsku, hledají sponsora do zámoří. Jeden je instalatér se svářeč
ským a řidičským průkazem, s 6letou praxí v
oboru. Druhý je malíř-natěrač pro stavební
výrobu, též s 6letou praxí Krajané, potřebujeme
Vaši pomoc a věříme, že máte pro naši situaci
pochopení.
Zn.: „Jeepař“ t.18-111-88 - 40letý hledá kolegu
nejen z Evropy (celé), ale i ze zámoří. Spolupráce
od - MB do dneška -. součástky i celá auta.
Bydlím v Německu, mám 15 let zkušeností.
Zn.: „Pomozte konečně začít" č. 19-111-88 Jsem 26letý Moravák a hledám pomoc přítelkyně
či přítele, u které/ho/ bych mohl po dobu asi 1
měsíce bydlet v Mnichově (nebo možnost pod
nájmu). než si najdu práci a jiné ubytováni.
Prosím o rozumnou cenu.
Zn.: „Mercedes“ č. 5-III-88 - Hledám starší
penzistku v Německu.
Zn.: „Třeba není pozdě" č. 23-III-88 - 66letý/
174 cm vysoký, charakt. vysokoškolák, zdravý,
bez závazků, žijící v Kalifornii - hledá partnerku
též bez závazků, nad 40 let. štíhlou, pro spo
lečný domov. Nechci být sám; foto vyměním.
„Hledám Ing. Rudolfa Lohonku“ zC Budějo
vic. Prosím, upozorněte na tento inzerát. Díky
za jakoukoliv zprávu. Ing. Lad. Černohorský,
29797 Glengarry Ave. R.R.2, Mt. Lehman, B.C,
Canada V0X 1V0.
Zn.: „Znovu a spokojeně" č. 1-IV-87 — 50letá
středoškolačka by se ráda seznámila s krajanem
vyšší postavy přiměřeného věku, který by s ní
chtěl prožit spokojeně další léta. Je možné začít
znovu?
Zn.: „Zdravot, diet, sestra" č. 2-IV-87 —
Černovlasá, -oká, pohledná, 46letá, 165/62, bez
závazků s řid. průk., 10 měsíců ž. v NSR (za
krátkou dobu dostanu něm. pas), mluvim
němec, a italsky. Hledám sluš, staršího přítele
— partnera, bez závazků, dobře finanč. sítuov..
nekuřáka, rad. z NSR Příroda, kultura, cesto
váni, vaření atd ...Odepíšu všem!
Zn.: „Nejen z USA“ č. 3-IV-87 — 35/178. roz
vedený, hledá hodnou ženu a pro svého syna
dobrou kamarádku. Existuješ-li, napiš. Nezkla
meme.
Zn.: „Mohu ještě doufat?“ č. 4-IV-87 —
48/170, středoškolačka žijící v BRD, hledá
vyrovnaného muže, který také nechce být sám.
Jsem citově založená a chybí mi život ve dvou.
Zn.: „New York“ č. 5-IV-87 — Hledám přítele,
nad 175, štíhlého, vysokoškoláka, znalost ang
ličtiny vítána. Jsem štíhlá blondýna. 40letá. 172,
s mnoha zájmy, bez závazků. Odpovím na
všechny dopisy s fotografií.
Zn.: „Sluncem I nepohodou" č. 6-IV-87 —
Videňák, ing, 34 let, 178/65 — sportovní podni
kavý typ, hledá k sobě děvče — partnerku ve
věku do 32 let — bez závazků. Prosím o foto —
vrátím.
Zn.: „Přítelkyně“ č. 7-IV-87 — Hledám českou
přítelkyni pro svou 76letou maminku, bydlící v
Gráfelfíngu u Mnichova.
Zn.: „Zámoři — USA" č. 8-IV-87 — 40/178,
pracovitý, bez závazků, hledá charakterní part
nerku se smyslem pro podnikavost i rodinný
život. Věk nerozhoduje.
Zn.: „Podzimní večery" č. 9-IV-87 — CechAustralan, 40/175, dobrého vzhledu, nekuřák,
nepíják, by rád poznal partnerku-artistku v Syd
ney a okolí.
Zn.: „Ihned" č. 10-IV-87 — Hledám do pod
nájmu penzistu do vel. bytu ve Vídni, nejlépe
Američana.
Zn.: „Hledám bratrance" t. 11-IV-87 — Kdo
zná Františka Haluzu z Popovic u Uh. Hradiště
nebo o něm něco ví? Jeho sestřenice v USA ho
hledá
Zn.: „Máte děti v CSSR?" č. 14-IV-87 — Rod.
domek v Lovosicich-Mésto. prázdný, se zahrád
kou (ovoc. stromy) a vedle s parcelou na garáž
prodám.
Zn.: „Prodám" č. 15-1 V-87 — Větší množství
českých knih (historie, umění, pohádky filatelis
tická knihovna 1927-1980), též grafiku (17.-20
stol.), nehrané gramofonové desky ze 70tých
let Tel.: (089) 129-49-43, zprávu namluvte
česky, zavolám zpět Zn „Lacino"
Zn.: „Karlsruhe a okolí" č. 16-1 V-88 — Hle
dáme rodinu od 30tí let se školními dětmi k vzá
jemným návštěvám Nejsme dlouho v NSR.
Zn.: „Jaro v Alpách“ č. 17-IV-88 — Cechoameričan, 47/180. sportovec, bez závazků, hle
dá partnerku pro business a cestování Pošlí
foto — pošlu foto.
Zn.: „Nashvllle a okolní svět“ č. 18-IV-88 —
Všichni se chtějí 8 8 88 vdávat a ženit, my dva
bychom se mohli do té doby alespoň seznámit,
ne? Pražák, 45/180. se zájmy o cestováni,
slunce a country-music. hledá dívku s vlasem
medovým.
Zn.: „Dohoda jistá" č. 19-1 V-88 — 30letý. pod
nikavý. seriózní muž. dosud v Praze, hledá ženu
v NSR za účelem sňatku.
Zn.: „Jižní Německo“ č. 21-IV-88 — Žena vyšší
postavy s 14letou dcerou hledá spolehlivého
partnera pro společný život Od 35 do 45 let
Azyl mám.
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ČEMU SE DOMA SMĚJÍ
Také v Československu byly konečně zave
deny prodejní automaty. Vhodí se banán —
vypadne lest korun.
*

Průzkum veřejného mínění zjistil, že nejpopu
lárnějšími osobnostmi současného Českosloven
ska jsou: Malý Bobeš, Kocour Mikeš a Miloš
Jakeš.
SI-

Nakladatelství Československý spisovatel vy
dalo první bestseller, trilogii, která byla ihned
rozebrána. První díl se jmenuje Malý Bobeš,
druhý díl Kocour Mikeš a třetí Miloš Jakeš.
*

Přijde cikán na Oddělení pasů a víz VB a
žádá o povolení cesty do USA na pohřeb Wal
demara Matušky.
„Ale ten přece nezemřel!" namítá úředník.
„Nevadí. Já tam počkám, “ odvétí cikán.
Bylo zjištěno, že kromě Čechů a Slováků je
členem československé vlády i jeden Nor. Je to
soudruh Vasil Bilak, nebol pochází, jak se proje
vilo, z osla.

Jakeši, Jakeši,
proč nemáš flek na pleši?
Bez tohoto znamení
se u nás nic nezmění!
*

Československo, Madarsko a Sovětský svaz
budou mít nové výsostné znaky. Českosloven
sko dostane místo lvíčka Titanik, protože je ze
dvou třetin pod vodou a nahoře vyhrává hudba.
Madaři budou mít ředkvičku — navrchu jsou
červení, uvnitř bílí. SSSR bude mít namísto
hvězdy I ndiána. Má holý zadek, ozbrojen je po
zuby a s každým chce kouřit dýmku míru.
*

V rámci perestrojky budou prý přejmenovány
některé pražské obchodní domy. Například Bílá
labul na Nebud labuč, Kotva dostane název
Sotva a Máj už. nebude Máj, ale Nemaj.
»

Víte, jak se řekne anglicky perestrojka?
Science fiction.
*

Podle posledního návrhu na vytvoření Nové
Střední Evropy dojde ke spojení Rakouska,
Madarska a Československa. Rakušané zajistí
pracovní síly — mají nezaměstnanost. Madaři
dodají západní technologii — mají „své styky“.
Československo dodá stařičkého mocnáře.
»

Mezinárodní jazyk Esperanto rozšířil svoji
slovní zásobu překladem názvů československých
bezpečnostních orgánů. Veřejná bezpečnost se
řekne — Debilio. Pomocná stráž Veřejné
bezpečnosti — Debilio amatéro. StB — Debilio
inkognito.
*

Sešli se ve vlaku ruský a americký turista. K
občerstveni vyndal Rus vodku, Američan whis
ky, popíjeli, povídali a Rus se začal chlubit. „U
nás je tedka velká svoboda. Kdybych chtěl, mohl
bych jít na schody k Leninovu mauzoleu, vydě
lat se na ně a nic by se mi nestalo. “Američan se
tuze divil a potom říkal: „ U nás je taková svo
boda už dávno. Kdybych chtěl, mohl bych jit do
Bílého domu a vynadat tam Reaganovi pěkně
od plic. " Zase si zavdali, chvilku umlkli a v
Američanovi se hnulo svědomí „Víš, Aljošo,
abys mi dobře rozměl. Já bych opravdu mohl jít
do Bílého domu a Reaganovi vynadat, ale
muselo by to být jenom o politice. Nesměl bych
ho urážet osobně, to by dopadlo špatně. ” Aljoša
se rozzářil: „To jsem rád, že s mi to řekl. Ta
svoboda u nás přece jen není tak velká, jak jsem
povídal. Mohl bych na ty schody jit a mohl bych
se tam vydělat, ale nesměl bych si při tom sun
dat kalhoty. “
*

Může se u nás ještě říkat Ježíši Kriste!
Zaplaš Pánbůh - ne.
Zn.: „Proti nejvyšši nabídce" t. 13-IV-87 —
Prodáme knihu J A Komenského — Orbis Pictus, 5 vydání z r. 1775, dřevěná vazba Výtěžek
jde na pomoc české rodině, která je v politické a
finanční tísni.
Zn.: „Diskrétně“ č. 12-1 V-87 — Vyřídím veške
ré právní záležitosti v CSSR Soukromý advokát.
Zn.: „Možno-ll z okol!" i. 20-IV-86 — Cech v
Mnichově. 29letý. hledá krajanku k seznámení.
Zn.: „Zpět do Evropy“ č. 13-1-88 — CechoKanadan, 28letý, svobodný, technik-strojař,
znalý 4 řečí, všestranný a zručný — hledá jakou
koliv práci i mimo svůj obor Mám praxi i v
restauračním a hotelovém provozu.
Zn.: „Vynasnažíme se nezklamat" 1.14-1-88 —
Sourozenci (sestra 32 r., bratr 23 r.) ochotni na
začátku vzít jakoukoliv práci, hledají sponzora v
Kanadě
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Krajanské středisko DENIA,
Španělsko
Na výběr jsou : garsonky, byty, řadové
domky, vilky a pozemky ve všech
cenových kategoriích. Prodej a pronájem
„LA PEDRERA II"

VESNIČKA KLUBOVÉHO RÁZU
Hledáme zájemce o
- převzetí klubové restaurace
- vybudování tenisového klubu
Podmínka: vlastní kapitál
Bližší informace DIVA IMMOBILIEN
K. & V. Divoký, Segantinistr 9
CH-8049 ZÚRICH
Tel.: 01-56 21 56
(od května 1988 tel . 341 21 56)

Postrádáte-li klid, lesy, vodu, čistý vzduch,
navštivte nás. Nabízíme Vám českou kuchyní,
ubytováni v útulných pokojích se snídani
za 20 DM
Týden dovolené s plnou penzi za 259 DM
Víkend pátek - neděle 80 DM s plnou penzí
Na Vaši návštěvu se těší a zve
Jaroslav Holub
GastsWtte „Zum Hlrsch"
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 Frankturt/M.- Napište si o seznamy.

Nablzim
100 % a okamžité financování nemov
itostí (bytů, domů, pozemků firem)
100 % zajištění v případě nemoci, neza
městnanosti, stáří či jiné pracovní ne
schopnosti;
100 % pojištění Vašich návštěv z ciziny.
Půjčky a pojištování všeho druhu.
Zdeněk Kedroutek
Kurfúrstenstr. 16
8034 Germerlng b. MOnchen
Tel.: 089/841 40 18
pojištěn!

Řidičského prokážu
Pozor, novinka!
Nabízím pojištění řidičského průkazu pro řidiče
z povolání a také řidiče-amatéry
Informace podá’

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

„Jugendstill" - Reprodukce Alfonse Muchy
českěho malíře, který žil a tvořil v Paříži.
Nabízím:
kolekce 60*42 cm 14 kusů reprodukcí - 120 SFr
nebo 60*42 cm 5 kusů reprodukcí 60 SFr
(na dobírku - zabaleno v roli).
Dále možnost těchto reprodukcí již v rámech
pod sklem, katalog zašlu.
Objednávky na adresu:
REPRO — BILDER REISNER V.
Postfach 105
CH-8623 Wetzlkon, Schwelz
Neuvěřitelný, ale pravdivý rychlík americ
kého byznyau se řítí světem! Naskoč s námi
do úspěšně jedoucího českého vagónu, at jsi
KDOKOLI, KDEKOLIV.
MEZINÁRODNI NETWORK MARKETING
vlastní business, široké možnosti působení
a příjmu.
BEZ INVESTICE
Martin P. O. Box 4006 Plymouth, MA 02361,
USA, tel.: (617) 746-9074

Dovolená v Bíirserbergu-Vorarleberg
Komfortní hotel v 1.100 m, výborná kuchyně,
lyžováni (koupání) přímo u hotelu, pohodlné i
náročné tůry. Týdenní pobyt do SFr. 190.-, děti
se slevou
Informace, rezervace
tel.: 0041-41-559858

ČESKÉ SLOVO

Praha — město potkanů
Potkan, Rattus norvegicus, statný hlodavec
z čeledi myšovitých, příbuzný krysy obecné.
Má větší hmotnost než krysa, kratší boltce a
kratší ocas. (...) Vyznačuje se velkou množivosti — samice má průměrně 8 mládat ve dvou
až třech vrzích za rok. Žije v lidských síd
lištích, ve stokách, chlévech, v přírodě kolem
vod. Je všežravý. Škůdce zásolr a Šiřitel
nemocí, např. Weilovy žloutenky. (Malá čes
koslovenská encyklopedie, vyd. 1986)
Existuje odhad, podle kterého v současné
době na jednoho Pražana připadá až deset pot
kanů. (Večerní Praha, 10. 3. 1988)
... a kolik má Praha obyvatel? Koncem roku
1986 to bylo, prý přesně, 1,189.828. Ted už,
odhadem, jeden a čtvrt miliónu. Tedy lidí.
Je vůbec možné, že v hlavním městě ČSSR
žije dvanáct a půl miliónu potkanů? Nepo
chybně, protože uveřejněný odhad je víc než
střízlivý. Už v roce 1981 bylo veřejným
tajemstvím, že Praha je zamořena potkany.
Tenkrát se hovořilo o šesti miliónech. Kolo
valy hrůzostrašné historky o myších velikosti
dobře živených koček, které napadají psy, malé
děti a v sebeobraně útočí i na dospělé. Tvrzení
nikoli přehnaná — v témže roce se autorovi
tohoto článku podařilo za vydatné pomoci
souseda zlikvidovat jednoho takového „hlo
davce“ na chodbě panelového domu — ve
čtvrtém poschodí! V Praze! Případ ne oje
dinělý.
Deratizace se neprováděla. A pokud ano,
tedy jen sporadicky. Nebyly prostředky, fi
nance, lidi. Mlčelo se. Muselo se mlčet. Pot
kani byli tabu.

Drobné zprávy z domova
Praha. Ve výroční den založení Karlovy
univerzity před 640 lety, 7. dubna, bylo
oznámeno, že univerzita dnes zaměstnává
3 900 pedagogických, vědeckých a technic
kých pracovníků a studuje na ní 24 000 po
sluchačů, z toho 800 zahraničních ze 74
zemí.
Chomutov. Na železniční trati do Žatce
mezi Březnem a Spořicemi se dalo do
pohybu 15 000 kub. m podmáčené zeminy,
která strhla 100 metrů kolejí. Doprava byla
na dlouho přerušena.
Komárno. Sovětští zástupci převzali 24.
nákladní loď typu Amur, vyrobenou v lodě
nicích.
Praha. O velikonocích byla ve výkladech
obchodního domu Máj výstava 2 700 kras
lic.
Nitra. V obci Jarok začal 5. dubna fun
govat nový rozhlasový vysílač. Vysíláním
na středních vlnách pokryje celé území
Západoslovenského kraje.
Praha. Dne 31. března došlo ke srážce vlaků
mezi Hostivaří a Vršovicemi. Ráno v 5 hod.
najel osobní vlak na stojící nákladní vlak. Dva
cestující byli usmrceni, sedm zraněno těžce a
osm lehce. Škoda milión Kčs.
Bratislava. V obnoveném Pálfyho paláci
byla zřízena další výstavní síň Galerie hlavního
města Slovenska, nyní se tam koná expozice
evropského malířství minulých století.
Praha. Podle úředního odhadu meloucháři
loni v Československu provedli práce za 30
miliard Kčs.
Ústi nad Labem. Řeka Labe letos po druhé
vystoupila ze břehů, dne 19. března výška hla
diny měřila 589 cm, což je tři metry nad nor
mál.
Praha. V hotelu Interkontinental se od 21.
března konaly dny portugalské gastronomie,kuchaři z hotelu Penta v Lisabonu vařili hlavně
tresku na lísabonský způsob.

Alois čížek
37, Avenue Joseph Segrettln,
F - 93220 GAGNY, TI. /1/43-88-24-68
France

Plánujete-li dovolenou na Floridě,
navštivte krajanský motel
JASMÍN villa
801 S. Oceán Blvd.
Pompano Beach, Florida 33062-6315, USA
Tel.: (305) 941-7930
Budete se u nás cítit jako doma
Těšíme se na Vás
Lajoš a Janet Naňákovy

Brno. V Bohunicích se prodává v lahvích
voda pro kojence.
Žirovnice. Z podniku Knoflíkářský prů
mysl unikla z prasklého potrubí spousta lehké
ho topného oleje potokem do Nežárky, která
je zdrojem pitné vody pro oblast.
Nitra. Od 17. března je ve městě nová tele
fonní ústředna s kapacitou pro 10 000
účastníků. Teď snad bude vyřízeno 2000
žádostí o telefon.
Zlín. Svit loni vyrobil o 3 milióny párů
méně bot, Sázavan ve Zruči nedodal 600 000
párů dětských bot.
Praha. Infekční nemoci jsou v Čechách
pátou nejčastější příčinou smrti, tvoří polo
vinu všech případů pracovní neschopnosti a
jsou nejobvyklejší příčinou hospitalizace.
Most. Československo je na druhém místě v
počtu lékařů na počet obyvatel, ale v ordi
nacích to není vidět, zejména ne v Seve
ročeském kraji.
Bratislava. Podle historických záznamů
byla letošní zima na Slovensku nejteplejší za
minulých dvě stě let.
Praha. Nejsou jablka, protože úroda byla
jen 60ti procentní, jablka nejsou ani v Maďar
sku, nemají je ani zahrádkáři a drobní pěstitelé.
Ostrava. Loni na svátek Josefa zabavili
vrátní v Nové huti v Kunčicích 800 lahví s
alkoholickými nápoji, letos ani jednu — je to
výsledek celoroční kontroly uvnitř závodu.
Kralupy nad Vltavou. Po 19 dnech byl
odhalen 22 letý pachatel, který 2. března
úmyslně založil požár v podniku Kaučuk a
způsobil škodu 9 miliónů Kčs.
Teplice. Počátkem března byla na
náměstí povalena a poškozena socha Klementa
Gottwalda. Jako pachatelé byli dopadeni
201etý muž bez pracovního poměru, 191etý
dělník, jedenáctkrát trestaný a 17letá učnice.
Oba muži jsou ve vazbě, dívka je stíhána na
svobodě.

RESTAURANT HIRSCHGARTEN
Návštěva jedné z nejkrásnějších výletních restaurací zůstane pro Vás zážitkem

ANTIKVÁRNl I NOVÉ ČESKÉ KNIHY
PRODÁVÁ A KUPUJE

Kolik je tedy v Praze skutečně potkanů?
Pardon, hlodavců, jak se „básničtěji“ vyjadřuji
čs. sdělovací prostředky. Deset na jednoho
Pražana? Jestliže jeden potkaní pár přivede na
svět dvakrát až třikrát ročně průměrně osm
mládat a jestliže v roce 1981 vegetovaly v Praze
tři milióny párů — ale stačila by i polovina —
docházíme k neuvěřitelným číslům. A to i
tenkrát, když počítáme s padesátiprocentním
úhynem. Nesmíme totiž zapomenout, že mlá
ďata z prvního vrhu se ještě v témže roce
rozmnožuji.
„Hlodavý problém", jak přiznala Večemi
Praha, nebyl řešen takřka jedenáct let. A to
nejen v Praze. Ale tam je situace, zdá se, nej
horší. Na 15. březen tohoto roku bylo naplá
nováno zahájení „velkoplošné deratizace",
jejíž rozsah „nemá obdoby“. Z prostředků
hlavního města byly uvolněny čtyři milióny
korun. Je používán „Kumatox, Šedomodrý
prášek, přidávaný do drceného chleba a ryb".
Dále „Talon G ve formě růžových granulí,
které obsahují ochucovadla přitažlivá pro hlo
davce". Omezeně i „Calcitox K ve žlutých gra
nulích". Všechno údajně velmi účinné pro
středky. Jenže — a v tom je háček —
deratizace se provádí postupně — nikoli najed
nou. Plánované ukončení: listopad. Výsledek
bude jistě grandiózní — alespoň ve sdělovacích
prostředcích. Kolik „hlodavců“ se skutečně
podaří zlikvidovat za vynaložené čtyři mi
lióny, je ve hvězdách.
Zbývá utěšovat se sliby, že „akce proti hlo
davcům se budou opakovat“. Kdy? Kolikrát?
O tom ve Večerní Praze ani slovo.
(ifa)

K naší staročeské a myslivecké kuchyni

točíme plzeňské a budějovické pivo
Velká terasa s výhledem
na jelení 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
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V SAMÉM SRDCI
SAN FRANCISCA

Restaurant
685 Sutter/Taylor
(415) 441-5678
Vloupání a krádeže
Loni bylo v Čechách spácháno 97 000 trest
ných činů proti majetku, způsobená škoda
převýšila 230 miliónů Kčs. Pachateli byli v 61
procentech případů recidivisté. Krádeží vlou
páním bylo 17 000, škoda 79 miliónů korun.
Vloupání do bytů bylo 3 600, z toho ve 42
procentech se to stalo v Praze. Krádeží pros
tých, bez použití násilí, bylo skoro 64 000,
škoda 111 miliónů. Byly to většinou krádeže ve
veřejně přístupných místech, v čekárnách,
školách, prodejnách, na koupalištích.

Restaurace Bčhmerwald
Staročeské a novodobé speciality.
Každý pátek večer krajanské posezení.
Při pěkném počasí obsluha v klidné
zahradě.
V sobotu zavřeno.
Srdečné vás zve Jansova rodina.
Mnichov 90, Warngauerstr. 42
Pár kroků od stanice U-1 (Untersberger)
nebo Gíesingerbahnhof.
Tel.: 69 53 69
Ostrava. Na hlavním přiváděči zemního
plynu byla 10. dubna ráno objevena trhlina,
dodávka plynu zastavena a 25 000 domácností
nemohlo uvařit nedělní oběd. K opravě byly
povolány čety z Opavska, Karvínská a Novojičínska.
Liberec. Závod Lipo má letos dodat na trh
1 800 run šumících prášků, ale zda je dodá,
závisí na Pražských papírnách, které nedodáva
jí dost obalů na Šumáky.
Brno. Začátkem srpna bude zahájen první
ročník mezinárodní letní školy muzikologie,
na který poskytlo finanční prostředky UNES
CO. Přednášet budou odborníci angličtí, ame
ričtí, rakouští aj.; také posluchači budou
mezinárodního složení.
Ostrava. V Kunčicích sjel 9. dubna místní
autobus do protisměru a srazil se s autojeřábem. Na místě byli tři cestující mrtvi, 12 těžce
a 30 lehce zraněno.
Most. Československo je na druhém místě v
počtu lékařů na počet obyvatel, ale v ordi
nacích to není vidět, zejména ne v Seve
ročeském kraji.
Brno. Na mezinárodním spotřebním vele
trhu od 16. dubna 865 vystavovatelů ze 42
zemí se chlubí výrobky v oboru, letos zdůraz
něném, jímž je textil, konfekce a doplňky.
Plzeň. Čtyřiapadesáti dobrovolným dárcům
ze Západočeského kraje byly 30. března odevz
dány zlaté plakety za nejméně 40 bezplatných
odběrů krve.

Informační a poradenská služba
pro krajany
- zákonné nároky ze sociálního a
důchodového pojištění ve Spolkové
republice
- finanční jistota v případě pracovní
neschopnosti a ve stáří
- vybrané druhy spoření se státní
podporou
- cesta k vlastnímu bytu
- otázky nemocenského pojištění
- jak šetřit na daních
Úřední hodiny: středa 10 - 16 hod
tel.: 089-551 44 109
večení 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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Nešťastná a zbytečná prohra
v Norrkopingu: Švédsko — Československo 3:2
Když po vítězství čs. tenistů v 1. kole Davisova poháru v Praze nad Paraguay! (5:0) bylo
jasné, že ve čtvrtfinále čeká doma na čs. družstvo obhájce této „Salátové mísy“ tým Švédská,
zavládlo mezi příznivci našeho tenisu ve vlasti velké zklamání. Sám předseda Výboru
tenisového svazu ÚV ČSTV Cyril Suk prohlásil: „V utkání se Skandinávci beru každý jiný
výsledek než ten, který byl v Baastadu“ (tam čs. družstvo prohrálo se Švédy 0:5). Nikdo
prosté nečekal, že by Čechoslováci méli proti Švédům sebemenší naději na čestný výsledek.
A přece se v Norrkopingu v neděli 10. dubna čs. družstvu vítězství přímo nabízelo. V rozho
dujícím pátém utkání (za stavu 2:2 na zápasy) vedl totiž Miloslav Mečíř v pátém setu nad
třetim hráčem ATP Stefanem Edbergem už 3:0, vítězství se však jakoby zalekl a prohrál
ještě tuto sadu 7:9 a tím bylo Československo vyřazeno z Davis Cupu.
Střetnutí se Švédy mělo dramatický průběh.
Na jeho počátku se však nehrající kapitán čs.
družstva František Pála dopustil přímo neod
pustitelné chyby, když ke dvouhrám postavil
vedle Miloslava Mečíře „starého pána“ Tomá
še Šmída, který je sice stále výborný ve čtyřhře,
ve dvouhrách však v posledních měsících
neuspěl, a tak Pálovi muselo být jasné, že nemá
proti Švédům šanci na úspěch. A to se také
stalo: v úvodním zápase čtvrtfinále prohrál
Šmíd se Stefanem Edbergem jasně 3:6, 4:6 a
3:6, a tak Švédsko se ujalo vedení 1:0. Vzápětí
na to Mečíř zdolal druhého hráče světa Matse
Wilandera 13:11, 6:3 a 6:4, a tak po prvém dnu
byl stav utkání 1:1.
Všemi příznivci Čs. tenisu očekávaná
čtyřhra byla pro ně velkým zklamáním.
Švédská dvojice Wilander-Edberg ji vyhrá
la nad čs. reprezentanty Mečířem a Šmídem
poměrně snadno 8:6, 6:4 a 8:6; pak se však v
tréninku zranil Tomáš Šmíd. Ať to zní
jakkoli divně, odstoupení Tomáše Šmí
da bylo jen ku prospěchu hry čs. druž
stva. Ovšem, po druhém dnu vedli Švé
dové 2:1 a byli přesvědčeni o tom, že třetí den
Davis Cupu bude probíhat v jejich režii. Ale
mýlili se. „Náhradník“ za Tomáše Šmída
Milan Šrejber (který měl podle mého názoru
nastoupit ke dvouhře už v zahajovací den
Davisova poháru) porazil hned v úvodním
utkání závěrečného dne Matse Wilandera 3:6,
6:2, 6:4 a 6:3, a vyrovnal tak stav zápasu Švéd
sko — Československo na 2:2. Rozhodnutí
muselo tedy padnout až v posledním střetnutí
mezi Edbergem a Mečířem. Jak jsem se už zmí
nil v úvodu, Mečíř vedl už 3:0 a zdálo se, že má
vítězství na své raketě. Jak však to u něho
bývá, po několika nezdařilých míčcích zner
vózněl a zápas s Edbergem ještě prohrál 6:4,
1:6, 6:4, 4:6 a 7:9.

Dvě vítězství Martiny Navrátilové

Po lednových australských přeborech v Melbourne (kde prohrála v semifinále se svou ame
rickou přítelkyní Chris Evertovou) a krátkém
turné v Japonsku (kde porazila: v Nagoyi a v
Matsuyamě dvakrát svou přemožitelku z Melbourne), měla naše osminásobná přebornice
Wimbledonu Martina Navrátilová pětitýdenní
přestávku. Po ni však už zahájila přípravu na
hlavní tenisové podniky sezóny a vyhrála
suverénně dva velké turnaje. Nejprve zvítězila
(už poosmé) na tradiční Grand Prix soutěži v
texaském Dallasu, když ve finále porazila svou
deblovou partnerku Američanku Pam Shriverovou 6:0 a 6:3, a pak 10. dubna se stala i
vítězkou dámské dvouhry turnaje v americkém
Hilton Head Island, kde v závěrečném utkání
vyhrála nad nadějí světového tenisu, atraktivní
Argentinkou Gabrielou Sabatiniovou 6:1, 4:6
a 6:4. Celkem vyhrála Martina letos už 4
turnaje (též v Oaklandu a ve Washingtonu).
Calgary — „hokejová příšera"

Ačkoli od posledního utkání čs. hokejového
národního mužstva na zimních olympijských
hrách v Calgary s Kanadou uplynulo už více
než šest týdnů, vše nasvědčuje tomu, že
příznivci čs. sportu — především však hokeje
— se s tímto debaklem stále ještě nemohou
smířit. Nasvědčovaly by tomu i telefonáty po
sluchačů sportovního vysílání rozhlasové sta
nice Svobodná Evropa, kteří se k tomuto
největšímu neúspěchu v posledních šedesáti
letech neustále vrací. I šibeničními vtipy: na
příklad značka P.T. volala: „Už víte, kdo bu
de novým trenérem čs. hokejistů? No, přece
Petr Vitásek ze seriálu Rodáci. Proč? Mis
trovsky ovládá hůl a vůbec se nebojí Němců.“
Na jedné z posledních tiskových konferencí
v calgarském tiskovém středisku se přihlásil o
slovo redaktor kanadského deníku „Toronto
Star“ Jim Proudfoot, který vznesl na trenéra
čs. hokejového národního mužstva dotaz: „Jak
je vám, pane Pospíšile, když v tyto pochmurné
dny čs. hokeje vidíte zde na televizní obra
zovce utkání kanadsko-americké profesionální
ligy NHL a v nich Slováci a Češi patří k hvěz
dám této soutěže?“ A dostal na to strohou a
nic neříkající Pospíšilovu odpověd: „Konsta
tuji, že hrají, to je jejich věc!“ Proč se však o
tom zmiňuji. V NHL, která je stále hokejo
vými odborníky považována za vrcholnou svě
tovou soutěž klubových celků, máme z

exulantských řad tolik kvalitních hráčů, že by
— spolu s několika dalšími předními hokejisty
z jiných zemí — zcela určitě na calgarské olym
piádě hráli důstojnější roli, než mužstvo, které
tam vyslali funkcionáři Čs. hokejového svazu.

Jak by vypadalo letos
hokejové mužstvo čs. exilu?
Pokud by šlo o brankáře, v porovnání s
minulou sezónou by nenastaly příliš velké
změny. A to by v praxi znamenalo, že v brance
mužstva čs. exilu by mohl chytat Čestmír
Fous, který až do nedávné likvidace klubu
ECD Iserlohn (NSR) byl velkou oporou týmu
a deset dnů před úvodním zápasem olympijské
ho turnaje Československo — NSR v Calgary
byl strážcem branky mužstva „cizinců hrají
cích v německé bundeslize“, které porazilo v
Důsseldorfu reprezentační tým NSR 8:6. Jeho
prvním náhradníkem by mohl být bývalý
brankář čs. národního mužstva a pardubické
Tesly Jiří Crha, který má největší zásluhu na
tom, že mužstvo EHC Freiburg vyhrálo svou
skupinu druhé západoněmecké ligy a v kvalifi
kaci si zajistilo účast v nejvyšŠí německé hoke
jové soutěži.
Trenéři mužstva čs. exilu, kteří by mohli
být vybráni z odborného kvarteta: Ladislav
Olejník (Mannheim), Petr Hejma (Důsseldorf,
asistenst mužstva NSR), Jaroslav Pavlů (Bolzano) či Jiří Kochta (Fůssen-NSR), by měli k
dispozici nejméně tři kvalitní obranné dvojice.
Přesto asi dva obránci by vynikali nad ostatní:
František Musil a Petr Svoboda. 17. prosince
1964 narozený František Musil z jihlavské
Dukly zůstal teprve v červenci 1986 v zahra
ničí, v týmu NHL Minnesota North Stars se
však vypracoval v nejlepšího obránce. Ještě
snad větší hvězdou v NHL je Petr Svoboda z
Litvínova, který hraje od sezóny 1984/85 za
Montreal Canadiens. Ten je dokonce v sou
časné době vedoucí klasifikace „plus-minus“,
tedy nejlepším hráčem NHL pokud jde o
obranné a útočné akce, využité a promarněné
šance atd.
V druhém obranném „tandemu“ hokejové
ho mužstva čs. exilu by asi hrál prim 261etý
Rick Lanz z mužstva Toronta Maple Leafs,
který odešel ještě jako malý chlapec se svými
rodiči po sovětské invazi do Českoslovesnka z
Karlových Varů a celá rodina se usadila ve
Vancouveru, kde vlastně Rick začal svou pro
fesionální kariéru. Před začátkem sezóny
1986/87 však přestoupil do Toronta Maple
Leafs a i zde platí za výborného útočného
obránce. V obraně exilu by Lanz mohl hrát
spolu se „zlým mužem“ týmu Kaufbeurenu,
později Iserlohnu, Ladislavem Hospodářem
nebo snad ještě lépe s bývalým čs. internacio
nálem a hráčem plzeňské Škodovky Vítězsla
vem Ďurišem, který nyní obléká dres bavor
ského EV Landshutu.
Ve třetí obraně emigrantského mužstva by
asi trenéři dali přednost sehrané dvojici
mužstva Eintracht Franfurt: Jaroslavu Mu
chovi a Milanu Mokrošovi, kteří postupně
hráli v Důsseldorfu a ve Franfurtu, kde byli
spolehlivými oporami místního trenéra Fina
Jormy Siitarina.

Útočné formace —
chloubou mužstva exilu
Co útočník, to hokejová hvězda. Z 15
útočníků, kteří by připadali v úvahu pro
mužstvo čs. exilu, je osm kanonýrů NHL.
První formaci by určitě vedl Peter Šťastný
(bývalý čs. reprezentant a hráč bratislavského
Slovanu, později i reprezentant Kanady), který
by mohl mít na křídlech svého bratra Antona a
Petra Klímu, který ještě v r. 1985 hrál za čs.
národní mužstvo. Peter šťastný (nyní hráč
mužstva Quebec Nordiques), kterého minu
lou sezónu pronásledovala četná zranění, je od
počátku letošní sezóny stále mezi nejlepšími
střelci NHL; jeho nejhorší umístění byla šestá
příčka kanadsko-americké ligy NHL, což je
bezpochyby velké vyznamenání. Jeho bratr
Anton „roste“ rovněž v hráče světové extratřídy (hraje rovněž za Quebec Nordiques); v
nedávném střetnutí Quebecu s Torontem
dával na 3:2 vítěznou branku svého týmu.
Třetí muž tohoto útoku — Petr Klíma — se
stal svýmu skvělými výkony miláčkem hokejo
vých fanoušků v Detroitu.

V druhém útoku mužstva čs. exilu by mohla
hrát dvojice týmu Toronto Maple Leads:
Miroslav Fryčer (bývalý hráč TJ Vítkovice a
čs. národního mužstva), Peter Ihnačák (rovněž
reprezentant Československa a hráč pražské
Sparty), která velmi často „dělá hru" tohoto
torontského celku. Bohužel, častá zranění
zabraňují tomu, že jak Fryčer tak i Ihnačák
nefigurují v letošní sezóně mezi nejlepšími
kanonýry NHL. Třetím mužem této formace
by mohl být Michal Pivoňka z Washington
Capitals, který se teprve v červenci 1986 dostal
přes Jugoslávii do USA a s washingtonským
klubem uzavřel pětiletou smlouvu.
A jaký by byl třetí útok mužstva čs. exilu?
Trenéři by zřejmě dali příležitost sehrané
lugánské dvojici Petr Jakš — Tomáš Vrabec,
která patří ve švýcarském reprezentačním
týmu k nejlepším a například Petr Jakš položil
v Calgary svou „rychlou brankou“ základ ke
švýcarskému vítězství 2:1 nad Finskem. K
Jakšovi a Vrabcovi by se do této třetí formace
hodil bývalý čs. juniorský reprezentant a hráč
Liberce Jan Ludwig, který na počátku letošní
sezóny přestoupil z New Yersey Devils do
mužstva Buffalo Sabres.

Ve čtvrtém útoku čs. exilového mužstva by
asi vynikal nad ostatní nejlepší hráč italského
reprezentačního týmu a HČ Bolzana Martin
Pavlů, který před několika dny dostal — už
pošesté — „Zlatý puk“ nejlepšího kanonýra
italské nejvyšší hokejové soutěže. V dresu HC
Bolzana, které se stalo už podesáté mistrem
Itálie, dosáhl 93 bodů, když vstřelil 31 gólů a
na 62 nahrál. K Martinu Pavlů by se zřejmě do
čtvrtého útoku mužstva exilu hodili oba hráči
prvoligového západoněmeckého týmu ERC
Schwenningen: Jiří Broušek (bývalý hráč Zeto
ru Brno), který zůstal (se svou manželkou)
venku po olympiádě v Sarajevu a Michal Stej
skal (bývalý junior I. ČLTK Praha) — nevrátil
se ze zájezdu do Švýcarska. Oba byli velkými
oporami mužstva Schwenningenu, které tré
noval Václav Nedomanský.
Trenéři by měli k dispozici ještě celou řadu
dalších výborných hokejistů nako např. bývalé
ho čs. reprezentanta Leoše Zajíce, který měl
nyní v důsledku „odskočení" na půldruhého
roku zastavenou činnost, nyní však je oprávněn
ve Schwenningenu nebo i jinde hrát. V dobré
formě byl v letošní sezóně i mladý Jiří Poner
(hráč bavorského EV Landshutu), Martin Jílek
a několik dalších hokejistů. A tak jsem přesvěd
čen o tom, že v žádném případě by toto
mužstvo čs. exilu neskončilo na zimní olym
piádě v Calgary tak špatně, jak skončil ofi
ciální čs. reprezentační tým.
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Ligové drama vrcholí
Ačkoli téměř v celé Evropě se už (prvními
přípravnými soutěžemi na olympijské hry v
Seoulu) přihlásili o slovo sportovci tzv. letních
odvětví, v Československu je stále ještě pozor
nost upřena k závěrečným bojům hokejového
mistrovství republiky. V sobotu 26. března
bylo dohráno 34. kolo první ligy, po kterém
prvních osm mužstev tabulky postoupilo do
čtvrtfinále, kde se už hraje vyřazovacím systé
mem. Týmy, které skončily na 9.-12. místě,
bojují pak o záchranu. V tom posledním, 34.
kole došlo k překvapení, když vedoucí muž
stvo soutěže Motor České Budějovice pro
hrálo na domácím ledě s košickými hokejisty
0:1, kteří tak sice vyrovnali bodový náskok
Jihočechů, přesto zůstali horším brankovým
poměrem na 2. místě pořadí.

Tabulka 1. čs. hokejové ligy
(po 34. kole)
body
1. Motor Č. Budějovice
45
2. VSŽ Košice
45
3. Sparta Praha
44
4. Dukla Jihlava
41
5. Litvínov
39
6. Tesla Pardubice (obhájce) 37
7. Dukla Trenčín
33
8. Poldi Kladno
30
9. škoda Plzeň
28
10. TJ Gottwaldov
25
11. Slovan Bratislava
21
12. Zetor Brno
20

skóre
124:85
138:106
139:102
132:113
137:149
131:113
128:120
125:136
120:141
116:135
87:134
86:129

Mistr vyřazen už ve čtvrtfinále

O největší překvapení se ve čtvrtfinále hoke
jového mistrovství republiky postaralo muž
stvo Poldi Kladno, které se mezi osm nej lep
ších týmů 1. ligy dostalo dosti šťastně, na
poslední chvíli: v boji o účast mezi nejlepšími
čtyřmi celky dokázalo však senzačně vyřadit
po celou sezónu vedoucí mužstvo tabulky
Motor České Budějovice. Po úvodním vítěz
ství na českobudějovickém ledě 6:5, prohrálo
zde sice odvetu 6:8, v domácích zápasech však
zvítězilo 2:1 a 7:1. Semifinálovým soupeřem
kladenských hokejistů je mužstvo Košic, které
vyřadilo Duklu Trenčín 3:1 na zápasy (4:3, 5:2,
2:5 a 5:2).
O druhém finalistovi hokejových přeborů
Československa se rozhodne mezi pražskou
Spartou a jihlavskou Duklou. Zatímco Sparta
Praha vyřadila obhájce prvenství v čs. hokeji —
Teslu Pardubice — 3:2, 2:5, 4:2 a 5:4, zvítězili
jihlavští vojáci nad Litvínovem 3:0 na zápasy
(4:3, 5:3 a 6:4).
TJ Vítkovice se vrací do 1. ligy
Suverénní vítěz I. české národní hokejové
ligy TJ Vítkovice vyhrál i všechna tři kvalifi
kační utkání o postup do nejvyšší čs. soutěže
nad nejlepším týmem I. slovenské národní ligy
Plastikou Nitra (2:1, 4:2 a 6:3) a po roce
postoupil znovu mezi čs. hokejovou sme
tánku. Není však třeba zvlášť zdůrazňovat, že
v Ostravě i v jejím okolí byla z toho mezi
hokejovými příznivci velká radost, snad ještě
větší, než když se mužstvo TJ Vítkovice stalo
v r. 1952 a 1981 dvakrát mistrem Českosloven
ska. Otázkou však zůstává, zda trenéři tohoto
vítězného celku Selvek a Metelka budou mít
od podzimu pohromadě tak dobrý tým, aby se
v 1. lize udrželi. Zatím tomu tak nebylo a vít
kovičtí hokejisté se v posledních sezónách
„potáceli“ mezi nejvyšší čs. hokejovou soutěží
a I. českou národní ligou (druhou výkonnostní
třídou čs. hokeje).

Československo — Rakousko 1-0

Ve svém předposledním kvalifikačním utká
ní o postup na olympijské hry v Seoulu zvítězili
čs. fotbalisté (12. dubna) v Nitře nad Rakušany
1:0, gólem, jehož autorem byl v 77. minutě
ostravský Daněk. K postupu by jim nyní stačilo
hrát v Jugoslávii nerozhodně.
1.
2.
3.
4.
5.

Československo
Jugoslávie
Belgie
Rakousko
Finsko

zápasy skóre body
7
10:2
12
14:4
9
6
7
8
8:13
4
7:9
7
2
6
2:13

Při uzávěrce:

Čs. hokejoví junioři se stali na severomorav
ských kluzištích senzačně mistry Evropy hráčů
do 18 let, když v posledním utkání (17.4.)
zvítězili nad Švédy 6:2. — Do finále mistrovství
republiky v ledním hokeji se kvalifikovala
mužstva: VSŽ Košice (semifinálovým vítěz
stvím 3:1 na zápasy nad týmem Poldi Kladno) a
pražské Sparty (ta zvítězila nadDuklou Jihlava
3:2 na utkání). — Martina Navrátilová vyhrála
už pátý turnaj letošního roku. Tentokrát v
Amelia Island (USA), kde ve finále opět
porazila přemožitelku Steffi Grafové, Argentinku Gabrielu Sabatiniovou 6:0 a 6:2.
Karel Dráždanský

