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Problémy s uprchlíky
Nejnovější uprchlickou aktualitou
jsou zprávy z Vídně, kde se od polo
viny května začalo rovádět urych
lené azylové řízení s některými
uprchlíky z Polska a Madarska, je
jichž případy se rakouským úřední
kům na první pohled jevily jako
případy hospodářských a nikoli poli
tických uprchlíků. Jde o obranné
opatření, po němž rakouské minis
terstvo vnitra bylo nuceno sáhnout,
když zjistilo, že za tři měsíce letoš
ního roku stoupl počet žádostí o
azyl dvaapůlkát oproti loňsku, na
4 375 případů. Ministr vnitra Blecha
projevil obavu, že kdyby se přílivu
uprchlíků ponechal volný průchod,
mělo by Rakousko koncem roku
přes 30 000 uprchlíků, zatímco jich
loni mělo 11 406 a v roce 1986 ještě
méně, 8 630.
Nadměrný vzrůst počtu uprchlí
ků připadá na polské a madarské
občany. V obou případech byl umož
něn tím, že od 1. ledna se obnovil
bezdevizový styk mezi Rakouskem a
Polskem a ulehčil cestovní styk mezi
Madarskem a Rakouskem. Za totéž
období, kdy loni přišlo do Vídně 94
polských uprchlíků, letos jich přišlo
1 634. Počet madarských uprchlíků
vzrostl z loňských 733 na letošních
1 515. Je jasné, že nově přicházející
Poláci a Madaři opustili své země
nikoliv proto, že tam byli pronásleduvaiú, ak L i pižiK poskytnutou
příležitost, aby šli za lep’'. .. w
bytím. Ale Rakousko není stát
bohatý, není s to dát jim práci a
umožnit příznivější život než měli
doma. Noví emigranti, poněvadž
nemají pro své žádosti o emigraci do
zámoří opodstatnění — nebyli pro
následováni — nemohou ani doufat,
že by jim bylo umožněno vycesto
vání do Spojených států, Kanady
nebo Austrálie. Zůstávali by v Ra
kousku, což ministerstvo vnitra ne
může strpět. Proto se provádí ury
chlené řízení žádostí o azyl a Poláci a
Madaři, jejichž žádosti budou zamít
nuty, budou vyzváni vrátit se domů.
Jen ti, kteří najdou práci anebo pro
káží, že mají dost vlastních prost
ředků, z nichž by mohli v Rakousku
žít, dostanou povolení k pobytu.
Akce se právě začala a k jakým vedla
výsledkům se zatím nedá říct.
Rakouská vláda zdůrazňuje, a to
je velmi důležité, že nadále bude
poskytovat azyl nebo přechodný
pobyt skutečným politickým uprch
líkům, kteří ve smyslu ženevské
konvence prokáží, že byli ve své vlas
ti pronásledováni.
Z týchž důvodů jako úřady ve
Vídni sahají po přísnějších opat
řeních vůči uprchlíkům i úřady v
Římě. Podle nových předpisů mini
sterstva vnitra nebudou do Itálie
přijímáni uprchlíci, kteří prošli ji
nými zeměmi, včetně Jugoslávie.
Tímto novým rozhodnutím budou
ohroženi Čs. uprchlíci, kteří měli v
úmyslu využit zájezdu do Jugoslávie
k odchodu do Itálie. Za nové uprch
líky, kteří přišli do Itálie po 1. lednu
1988, odmítají italské úřady platit
pobyt. Je to nátlak na uprchlíky, aby
se snažili Itálii vyhnout a pokud už
tam jsou, aby se pokusili odejít do
jiné země. Ovšem země, která by
byla ochotna je vzít, neexistuje.
Pobyt v Itálii se poskytne jenom
uprchlíkům, kteří získají azyl, což je
mizivé procento. Nehledě k tomu,
že v době čekáni na azyl uprchlík
musí žit — ale z čeho? Už nyní je
zmatek v tom, kteří uprchlíci jsou
„staří“ — totiž před 1. lednem, za
něž vláda má platit ubytováni, a
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kteří „noví", přišedší po 1. lednu, za
něž vláda ubytování platit nechce.
Policie, aby neměla obtíže ani s hote
liéry a majiteli pensionů, kteří nalé
hají na zaplacení účtů, ani s minister
stvem vnitra, které se placeni brání,
vyvíjí na uprchlíky nátlak, aby šli z
Itálie pryč. NejvyŠší finanční úřad v
Římě oznámil, že už dál nebude pla
tit desítky miliard lir (50-60 miliard
ročně) za nějakých 15 000 polských
uprchlíků, kteří přišli do Říma od
loňského podzimu. Tehdy, dotázáni
na hranicích Itálie po cíli své cesty,
uváděli, že chtějí v Římě vidět
papeže. Po příjezdu do Říma se
úřadům ohlásili jako političtí uprch
líci. Polský nával má za následek, že se
(Dokonieni na straní 5)

MINISTR
SPRAVEDLNOSTI
AŤ ODSTOUPÍ
Charta 77 v podání, adresovaném
České národní radě a vládě, v
souvislosti s úmrtím Pavla Wonky
vyslovila požadavek, aby byl odvolán
ministr spravedlnosti dr. Antonín
Kašpar, který nese přímou a ústavní
odpovědnost za justici a vězeňství, o
jejichž smutný stav se nejednou
zasloužil. Bude-li ministrem on, lze
se jen stěží nadít skutečné nápravy.
Bylo výsměchem naší veřejnosti,
jestliže pouhý jeden den po smrti
Pavla Wonky propůjčil prezident
republiky dr. Kašparovi řád Vítěz
ného února.

nýbrž staronovou. Změnilo se jen
tolik, že místo 26 ministrů je v nové
vládě 20 ministrů, jediným novým
členem je Marian Čalfa, ministr bez
resortu, právník, který má pečovat o
koordinaci. Bývalí místopředsedové
vlády Ladislav Gerle a Pavol Hrivňak už nejsou místopředsedy, ale
zůstávají dál ve vládě, Gerle jako
ministr hutnictví, strojírenství a
elektrotechniky, Hrivňak jako mi
nistr, pověřený řízením Federálního
cenového úřadu. Všechna ostatní
jména — od Rohlíčka přes Chňoupka až po Ondřicha — jsou už léta
známá, takže vcelku žádné překva
pení a věru nic dramatického.
Přesto se s určitým zájmem čekalo
na vládní prohlášení, jež přednesl
předseda vlády dr. Lubomír Štrougal. Zájem byl vyvolán dvěma okol
nostmi: Štrougal je jediný z vlády,
který řekne skoro vždycky víc, než
druzí ministři nebo představitelé
strany, a že poví víc, se očekávalo i

26. října loňského roku požádalo
šestaosmdesát československých ob
čanů prezidenta Husáka o propuště
ní vážně nemocného politického
vězně Pavla Wonky. Juris utriusque
doctor Husák na dopis ani neodpově
děl a Wonka byl propuštěn až po
odpykání
jednadvacet iměsíčního
třesu. Letos 26. února jej domů do
Vrchlabí dopravila sanitka: poslední
měsíce trestu už na V. oddělení
věznice Bory jen proležel, doma bylo
nad jeho síly vystoupit do prvního
patra. „Vypadal jako Kristus sňatý s
kříže,“ řekla jeho matka. „Nejprve
jsme ho museli zbavit mnoha červů,
kteří hlodali v jeho těle. To se nám
podařilo za čtrnáct dnů." 5. dubna
byl Pavel Wonka opět zatčen a po

tentokrát. Za druhé v diplomatic
kých kruzích v Praze převládá míně
ní že zatímco je Štrougal pro perestrojku i glasnost, o Jakšovi se říká,
že je pro perestrojku bez glasnosti.
Diplomatické kruhy byly zvědavy,
jak se s Jakešovým stanoviskem
Štrougal vyrovná.
Skoro dvě hodiny naslouchali po
slanci Štrougalovu přednesu vládní
ho prohlášení, jež co do obsahu FyJn
asi tak nové, jako je co do složení
nová Štrougalova vláda. Ale před
seda vlády neváhal kritizovat, a kriti
zovat i sebe. „Považuji za čestné a
morální vzít svůj zcela osobní díl
odpovědnosti za stav věcí, nedostat
ky, a to jak v ekonomice, tak i v
ostatních oblastech.“ Soudruhům ve
vládě vyčetl, že se až doposud
příliš soustřeďovali na úzké zájmy
svých ministerstev, že v budoucnu
budou muset víc pracovat a navzájem
kooperovat a počínat si profesionál
něji.
(Dokoníení na straní J)

Tři noví biskupové v Československu
„Ještě před prázdninami má dojít k
vysvěcení tří nových biskupů u nás,“
řekl ing. Vladimír Janků, ředitel
sekretariátu pro věci církevní v roz
hovoru s Mladou frontou 5. května.
Potvrdil tím neoficiální zprávy z
římských diplomatických kruhů, že v
květnu budou oznámena jména tří
nových biskupů a že k vysvěcení
dojde v červnu. Dohody o třech
nových biskupech se dosáhlo za ne
dávné návštěvy papežova velvyslance
pro východní Evropu, arcibiskupa
Francesco Colasuonno, v Praze.
Zprávu o jmenování vydá oficiálně
Vatikán. Dva biskupové budou jme
nováni v Praze, třetí v Trnavě. Dva
pražští biskupové budou pomáhat
kardinálu dr. Františku Tomáškovi,
který je 88 let stár a přepracován.
Třetí jmenovaný bude apoštolským
administrátorem v Trnavě s hod
ností titulárního biskupa. Ačkoliv se
o jménech nových biskupů zacho
vává přisné tajemství, v římských
kruzích se uvádějí jména Jana Lebedy
a Antonína Lišky jako kandidátů na
biskupské stolce v Praze, apoštol
ským administrátorem v Tmavě se
má stát Jan Sokol.
Podle zpráv z těchže zdrojů se má
konat vysvěcení pražských biskupů
11. června, vysvěceni Jana Sokola o
den později. Na obou obřadech

bude zastoupen Vatikán zvláštní
delegací, pravděpodobně v čele s
arcibiskupem Colasuonno. Kardinál
Tomášek vysvětí dva biskupy v
Praze, ale nepočítá s tím, že by zajel
do Trnavy. Byla by to pro něj
přílišná námaha.
Lze očekávat, že vatikánská dele
gace využije zájezdu do Českoslo
venska, aby vyjednávala o obsazeni
deseti uprázdněných biskupských
stolců. Ačkoliv ustanovení nových
tří biskupů se dá pokládat za náznak
zlepšeného vztahu mezi Vatikánem
a Československem, nelze z toho
usuzovat, že jmenování dalších bis
kupů je pouze otázkou krátkého
času. Čs. vláda stále trvá na poža
davku, že nový biskup musí být loa
jální ke státu a za důkaz loajality
považuje členství v organizaci Pacem
in terris. Vatikán zastává názor, že
biskupové a kněží vůbec musí být
loajální ke státu, nelze si představit,
že by Vatikán jmenoval biskupa,
který by byl jasně vůči státu neloa
jální. Nicméně podmínka státu, že
biskup musí být členem organizace
Pacem in terris, je zásadně nepřija
telná. Vatikán se při tom odvolává
na zákaz z roku 1982. podle něhož
nesměji být kněží členy politických
nebo odborových organizací, což se
výslovně týká i Pacem in terris. Je

Číslo (Nr.) 5
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Staronová vláda v Československu
Noviny, rozhlas i televize, podpo
rovány výroky předsedů Sněmovny
lidu a Sněmovny národů, dramaticky
líčily chystanou změnu federální
vlády jako světodějnou událost, jako
bod obratu v životě Českosloven
ska. S patřičnou pompou se 20.
dubna oznamovala rezignace vlády,
kterou prezident dr. Husák přijal.
Dokonce požádal její členy, aby až
rln •mennvání nové vládv setrvali v
úřadech. I když jde o zcela běžnou
formalitu, vyznívá to groteskně,
ministerské bezvládí totiž trvalo
den. Neboť už 21. dubna prezident
dr. Husák — na návrh Ústřední
ho výboru KSČ a předsednictva
Ústředního výboru Národní fronty
— jmenoval vládu novou, jejíž čle
nové složili do jeho rukou ústavou
předepsaný slib. Při oslovení nové
vlády se i Husák snažil dodat vládní
změně lesku větou, že „nejde o
obyčejnou změnu vlády“. Vskutku
ne, protože nejde o vládu novou.

Ročník 34

nepředstavitelné, že by Vatikán udě
lal výjimku. Ostatně z celkového
počtu 3.200 katolických kněží jen asi
400 jsou Členy Pacem in terris. K
tomu ještě třeba dodat, že v Če
chách a na Moravě je 4.336 farností,
z nichž asi 1.200 jsou bez du
chovních.
Vatikánská delegace, než se 3.
května vrátila z Prahy domů, vedla s
mg. Janků porady, které se týkaly
výlučně jen jmenování a vysvěcení
dvou světících biskupů v Praze a
apoštolského administrátora v Trna
vě. Arcibiskup Colasuonno se se
všemi třemi budoucími biskupy set
kal. Reakce na tento první krok k
řešení církevních stížností a potřeb
nevyznívá nijak nadšeně. Podle ná
zoru církevních kruhů v Bratislavě se
stalo vlastně málo. Řešení v Trnavě
je nedostatečné, měl by tam být arci
biskup a ne jen apoštolský správce.
Slovensko by potřebovalo aspoň 16
světicích biskupů, Čechy asi devět.
To by byl přiměřený počet, srovna
telný se situací v ostatních socia
listických zemích. Dohoda o světí
cích biskupech a apoštolském admi
nistrátoru je vítána, ale plně neuspo
kojuje. Věříci doufají, že Vatikán
bude dál vyjednávat o obsazení uvol
něných stolců i dalších problémech,
které zůstávají nevyřešeny.

několika dnech znovu odsouzen,
tentokrát za „maření ochranného
dohledu". 26. dubna zemřel v králo
véhradecké věznici. Bylo mu pětatři
cet.
V Šestaosmdesátém roce byl Pavel
Wonka odsouzen za „pobuřování“,
kterého se dopustil tím, že chtěl před
volbami do Federálního shromáždění
vystoupit jako nezávislý kandidát s

VILÉM HEJL
vlastním programem. Současně byl
odsouzen jeho bratr Jiří — na jeden
rok. Václav Havel, který Pavla
Wonku znal, mluvil s respektem o
solidních znalostech automechanika,
selfmademana, který se nikdy nedo
stal na právickou fakultu, získal však
rozsáhlé vzdělání a svými právními
radami mnoha lidem účinně pomohl.
Takový dělnický kandidát byl ovšem
komunistickému režimu („vedoucí
postavení dělnické třídy“) krajně
nebezpečný. Proto byli oba bratři
odsouzeni.
Nezůstalo však jen u pouhého
„odnětí svobody“. Pavel Wonka,
který odmítal uznat zákonnost roz
sudku, byl vystaven mimořádně
brutálnímu zacházení. Následky ne
zůstaly zcela utajeny. Proto na
Wonkovu situaci upozorňovala
Chaa 77 a Výbor na obranu nespra
vedlivě stíhaných; marně, jak víme.
Nikdo v Praze se však nemůže
vymlouvat, že o případu Pavla
Wonky a o jeho zdravotním stavu
nevěděl. Připomínalo jej ostatně
nemálo západních politiků a diplo
matů.
Pavel Wonka už svůj spor s
pachateli mnohonásobných zločinů
nevybojuje. Známe však svědectví
jeho bratra Jiřího, dodnes ochrnuté
ho po bestiálním bití v královéhra
decké věznici. Jiří Wonka v telefo
nickém rozhovoru s přáteli na
Západě výslovně žádal, aby apelovali
na světovou veřejnost, „protože to,
co se děje v československých vězni
cích, nemá obdoby“.
Leccos už je známo. Třeba že
Jiřího Wonku zmlátil nadstrážmistr
Vyletěl — jen proto, že Jiří Wonka
nechtěl odevzdat výstřižky z Gorbačovových projevů (mj. o „právním
nihilismu“), které potřeboval pro
přípravu obhajoby; hned první údery
mířily na krční páteř. Víme od Jiřího
Wonky o mučení v celách, do nichž
větrák vhání studený vzduch, a o
tom, že jindy lze z cely udělat
hotovou saunu, a víme o bití a bití a
zase bití.
Všeobecná linie? Sotva. Jiří Won
ka zdůraznil, že v Ruzyni se dozorci
k vězňům chovali slušně. Na druhé
straně když přednosta hradecké
kliniky (která to byla, Jiří Wonka
neuvedl) nařídil propuštěni vězně ze
zdravotních důvodů, královéhradec
ká krajská prokuratura je zamítla.
O osudu Pavla a Jiřího Wonky se
postupně dozvíme víc. Dnes ale je
třeba říci jasně jedno: že nebude
těžké zjistit, kdo je odpovědný za
smrt Pavla Wonky a za možná trvalé
poškození zdraví jeho bratra.
Prozatím je známo jenom jméno
nadstrážmistra Vyletěla. Ten ale
neodpovídá za všechno, jeden nadstrážmitr nemůže ovlivnit poměry v
celé věznici. Tam někdo zcela
konkrétní slouží jako náčelík věznice
a neméně konkrétní příslušníci Sboru
nápravné (!) výchovy jsou veliteli
oddělení a jiní prostě chodí s
(Dokonieni na straní 2)
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pendrekem. Další konkrétní osoby úřadují na
hradecké krajské prokuratuře.
Stejně konkrétní je také závazná promoční
přísaha lékařů, kteří ji ignorovali, když
neposkytli Pavlovi a Jiřímu Wonkovi potřeb
nou odbornou pomoc. Jeden z meh jej po
posledním zatčení musel vidět při vstupní pro
hlídce ve věznici a uznat ho schopným vazby.
Celá řada osob různých hodností a funkcí
porušila ať úmyslně nebo z nedbalosti své
zákonné povinnosti a některé se vědomě
dopustily zločinu.

Zločiny a tresty
Zatím ještě jejich jména neznáme. Zjistit je
však by bylo věcí prosté administrativní
rutiny, bylo by to mnohem jednodušší, než
vypátrat vrahy kněze Jerzyho Popieluszka.
Chce-li Jakešovo vedení KSČ následovat
Michaila Gorbačova v tažení proti „právnímu
nihilismu“, má příležitost.
Jestliže se však nestane nic, nemohou si
pachatelé bestialit z Hradce Králové, Minkovic a dalších věznic a lágrů dělat iluze, že
všechno bude pozvolna zapomenuto. Nebude:
smrt Pavla Wonky vyvolala odezvu daleko za
hranicemi Československa. A ještě něco snad
dokonce důležitějšího: podle platných česko
slovenských zákonů se zločiny proti lidskosti
nikdy nepromlčují.

Pohřeb Pavla Wonky
Na pohřeb Pavla Wonky v rodném Vrchla
bí v pátek 6. května přišlo podle jedněch
zpráv přes tisíc lidí, podle jiných přes pět tisíc
lidí. Ať byl jejich počet jakýkoliv, byla to
účast veliká, měřitelná spíš kvalitou než kvan
titou. Smuteční hosté, kteří přišli, byli sta
teční lidé, loučící se se statečným mrtvým.
Před pohřbem byla ve Vrchlabí nervózní
nálada. Kádrováci v továrnách, učitelé ve
školách varovali před účastí na pohřbu a vy
hrožovali těm, kteří výzvy neuposlechnou,
rozmanitým druhem postihu. Jistě se hodně
lidí dalo zastrašit, zvláště když si policie
dávala záležet na tom, aby byla viditelná: poli
cejní hlídky na všech silnicích do Vrchlabí
kontrolovaly osádky aut. Vedoucí hotelu ve
Vrchlabí musel každé dvě hodiny hlásit
Veřejné bezpečnosti, zda nově příchozí hosté
jsou cizinci nebo čs. občané. Byla připravena
vodní děla i policejní psi. Na kláštere proti
hřbitovu byly zabudovány fotografické kame
ry, zřejmě s cílem aby se mohla později zjistit
totožnost účastníků pohřbu.
Průběh pohřbu i obřadů v kostele sv. Vav
řince byl klidný a důstojný. Policie nezasaho
vala, ale byla aktivní tím, že všechno fil
movala.
Václavu Havlovi, který měl promluvit nad
rakví, zabránila policie v účasti, takže jeho
projev přečetl mluvčí Charty 77, Stanislav
Devátý....... nemusíme se starat o mír jeho
duše. Máme však jinou starost," napsal Václav
Havel. „Starost o jeho odkaz. Jím je při
pomínka, že bez osobního nasazení každého z
nás není možná obecná náprava poměrů. Svůj
díl odpovědnosti na Pavlovu smrt nenesou jen
lhostejní a otupělí soudci a prokurátoři, a
demoralizovaní vězeňští činitelé. Nese ho celá
společnost, která dopustila onen úpadek práv
ní kultury a tím i úcty k lidskému jedinci.
Nese ho tedy i každý z nás a na každém z nás
je, aby způsobem přiměřeným jeho mož
nostem a schopnostem zesílil tváří v tvář této
oběti svou snahou zasazovat se za vítězství
pravdy a práva. Pavlu Wonkovi mohou věřící
z nás pomoci snad už jen modlitbou. Ale
všichni můžeme velmi prakticky svou každo
denní prací a svými každodenními postoji
pomoci svým bližním i sobě samým. Stačí,
když se budeme ve stonásobně menší míře
držet imperativu, kterého se držel on a který
nám tu zanechal jako nejvlastnější vnitřní
poselství své smrti.“
Na pohřbu promluvila také herečka Vlasta
Chramostová a katolický duchovní Václav
Malý. Za přátele a známé se s Pavlem Wonkou rozloučila Hana Júptnerová, jedna z
okruhu nejbližších přátel. „Vždycky jsem
říkala, že se tu necítím doma, také proto, že
tu nemáme žádný hrob. Ted je tady ten tvůj a
Vrchlabí pro nás bude už navždycky draho
cenným kusem domova.“ řekla a dodala: „Ti,
kteří tě nenáviděli, přispěli k tomu, že se
stáváš historickou osobností v našich ději
nách.“
Wonkův případ a skon byl i mezinárodní
událostí. Nejenom v novinách, ale i ve
vládních prohlášeních. Ministerstvo zahraničí
Spojených států označilo za důležitý prece
dent, že čs. úřady daly svolení, aby dva američ
tí odborníci směli vykonat na těle Pavla
Wonky kontrolní pitvu. Ovšem zdůraznilo,
že nelze přehlédnout, že Pavel Wonka byl
vězněn za obhajobu lidských práv a že se s
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Charta 77 o Pavlu Wonkovi
Pavel Wonka byl dělník a laický právník. Byl
to obhájce lidských práv. Už v tomto minulém
slovesném tvaru je tragika těchto chvil a dnů,
které blízcí i obec, k níž patřil, prožívají s údě
sem a nesmírným zármutkem. Jaký člověk byl
Pavel Wonka? Jaký byl jeho život? Narodil se
23. ledna 1953 ve Vrchlabí, v rodině němec
kého dělníka a české úřednice. Jeho otec záhy
zemřel, matka zůstala sama s dvěma syny a cele
se věnovala jejich výchově a obživě. Pavel už
jako malý chlapec těžko snášel nespravedlnost,
o níž se dovídal v rodině a kterou tak často
prožíval ve škole při hodnocení žáků i při posu
zování vlastních výkonů. Velmi záhy začal
projevovat zájem o elektrotechniku a elektro
niku, spolužáci mu říkali elektronický Wonka.
Po skončení základní školy nastoupil do pěti
letého učebního oboru pro automechaniky,
který zakončil úspěšně maturitou. Poté se
třikrát pokusil o přijetí na právnickou fakultu
Karlovy univerzity, ale negativní posudek z
Komunálních služeb města Vrchlabí, v jehož
pozadí hrál svou roli Pavlův česko-německý
původ, vážil více, než výsledky zkoušek. Jako
dělník-středoškolák, prošel Pavel Wonka asi 4
zaměstnání, ale všude narážel na nepravosti.
Když se ve vrchlabském závodě Mileta stal
mechanikem a dopravním referentem s určitou
hmotnou odpovědností, stanul před dilema
tem: mlčet, nebo upozornit na vážné nedo
statky. Rozhodl se pro otevřenou kritiku. Od
té chvíle začaly jeho velké nesnáze, které už
nikdy neskončily. Jak prohlásil jeho dobrý
přítel, takového kritika nemohli v Miletě
potřebovat. A tak ve spojení se známými, z pří
slušných orgánů, dali dohromady trestní ozná
mení. Dne 22. 4. 82 byl Pavel Wonka poprvé
zatčen, v jeho a matčině bytě byla provedena
domovní prohlídka a na základě zcela falešných
důkazů a tvrzení byl odsouzen k nepodmíně
nému trestu. Po 14 měsících věznění byl pro
puštěn na svobodu, věci z domovních prohlíd
ky byly postupně vráceny. Protizákonný po
stup v něm jen prohloubil bytostný smysl pro
spravedlnost. Stále soustavněji studoval práv
nickou literaturu a získaných poznatků využí
val k tomu, že pomáhal svým spoluobčanům v
jejich právních sporech a později i ve vlastní
obhajobě. Stále více přátel a známých žádalo
Pavla o radu a pomoc a on jim vždy ochotně a
nezištně pomáhal. Řadu občanů při soudich
sporech také zastupoval. V jeho bohaté
právnické knihovně čteme v latině zlatý nápis:
Jsme služebníky zákonů, abychom mohli být
svobodni. Postupně se seznamoval s vážnými
vadami a deformacemi československého práv
ního systému a s nezákonnostmi, jimiž byli a
jsou postihováni mnozí občané. Napsal několik
kritických dopisů úřadům a posléze dospěl k
rozhodnutí, přihlásit se v roce 1986 jako nezá
vislý kandidát ve volbách do Federálního shro
máždění. Napsal kritický program a snažil se
ho rozšířit. Spolu s bratrem Jiřím Wonkou byl
zatčen a v nezákonném procesu pak odsouzen
k 21 měsícům ztráty svobody. Případ Pavla
Wonky byl od počátku sledován Výborem na
obranu nespravedlivě stíhaných. Rovněž Char-

ta 77 vydala k nezákonné perzekuci Pavla
Wonky svá kritická stanoviska. Po potvrzení
rozsudku Nejvyšším soudem ČSR byl Pavel
Wonka převezen do jedné z nejhorších věznic,
do Minkovic. Rozhodl se považovat rozsudek
za nezákonný a neplatný od samého počátku a
podle toho také jednal. Již při převozu do
Minkovic byl pro tento postoj libereckou
eskortou hrubě zbit a vážně zraněn. Odmítl
nastoupit do nucené práce. Mamě žádal o
odborné lékařské vyšetření. Byl Šikanován a
týrán. Poté zahájil protestní hladovku. V
ohrožení života byl po protestech rodiny a
spoluobčanů převezen do pankrácké nemoc
nice, potom přemístěn na zvláštní páté oddě
lení věznice Plzeň-Bory a nakonec na vězeňské
oddělení nemocnice v Praze 8. Odtud se vrátil
26. února 1988 ke své matce tělesně značně
ochablý, neschopný chůze. Byl rozhodnut
nepodrobit se ochrannému dohledu, protože
ho považoval za nezákonný. Přes mnohá strá
dání byl po návratu z vězení duševně čilý, v
dlouhých hodinách samovazeb mu v hlavě
zrály plány na hlubší právnické úvahy. Den co
den ho pak přátelé zastihovali doma píšícího.
Napsal řadu rozkladů svého a bratrova pro
cesu, žádal obnovení soudního řízení, pouka
zoval na hrubé porušení zákonů, mezi jiným
napsal i poselství propuštěného vězně Pavla
Wonky konferenci o bezpečnosti a spolupráci
v Evropě a esej o právní kultuře. Poznal však,
že se v zápase o spravedlnost pro sebe a svého
bratra dostává na pokraj svých sil a rozhodl se
vystěhovat z ČSSR. Dne 5. dubna odjel do
Trutnova vyřídit si cestovní doklady. Byl tam
zatčen a od toho dne nedostala rodina o jeho
osudu žádnou zprávu. Teprve 22. dubna přišla
informace od obhájce, že Pavel byl 20. dubna v
Hradci Králové odsouzen pro maření úřední
ho rozhodnutí na dalších pět měsíců nepodmí
něně. Obhájce rovněž uvedl, že sám nemohl
rodinu informovat, a také sdělil, že Pavel je ve
velmi špatném zdravotním stavu. Pět dnů nato
obdržela paní Gertruda Wonková telegram, že
její syn 26. dubna náhle zemřel. Ať již byla
příčina jeho smrti jakákoliv, a měla by být
pravdivě zjištěna, je Pavel Wonka nesporně
obětí nezákonné soudní a vězeňské praxe.
Jeho smrt, možná nepochopitelná mnoha
lidem, ponořeným do konzumního způsobu
života, se musí pro všechny, jimž není lho
stejný osud bližního, stát mementem, že
pozornost k osudům nespravedlivě stíhaných
není nikdy dostatečná. Především by se ale
smrt vězně přesvědčení Pavla Wonky měla stát
mementem a apelem pro nejvyšší politické
orgány v Československu. Aby nedopustily
další nespravedlivá stíhání, aby konečně začaly
radikálně měnit právní řád soudnictví a
vězeňství v naší zemi v souladu s meziná
rodními pakty, na něž přistoupily. Smrt Pavla
Wonky, důsledného zastánce lidských práv,
nesmí být zapomenuta.

ním ve vězení nezacházelo slušně. Minister
stvo vyzvalo čs. vládu, aby se při žalářování
politických vězňů chovala podle helsinské
dohody.
Američtí patologové dr. Robert Lawrence a
dr. Robert Kirschner po provedení kontrolní
pitvy se sešli 6. května se zástupci Charty 77.
Potvrdili správnost nálezu královéhradeckých
patologů, že Pavel Wonka zemřel na embolii
plic, ale vzali si vzorky tkání, jež ve Spoje
ných státech ještě podrobí vyšetření. Konsta
tovali, že embolie plic ve věku 35 let — což
bylo Wonkovo stáří — je celkem vzácná, je to
onemocnění, jemuž obvykle podléhají starší
lidé.
V Paříži oznámil mluvčího francouzského
ministerstva zahraničí, že francouzská vláda
projevuje politování nad Wonkovou smrtí a že
Wonkův skok vyvolal velké obavy ve fran
couzském veřejném mínění. Vzhledem k „bo
lestným okolnostem“ Wonkovy smrti, poklá
dá francouzská vláda za důležité připomenout,
že respekt k lidským právům a základním svo
bodám je vtělen do závěrečného helsinského
aktu, který Československo podepsalo.
Téhož dne na následné helsinské konferenci
ve Vídni promluvil v plenárním zasedání
hlavní americký gelegát, velvyslanec Warren
Zimmermann. Připomněl, že měsíc před svou
smrtí poslal Pavel Wonka konferenci poselství
s návrhem, jak registrovat dodržování helsin
ských dohod. „Z toho důvodu," řekl Zimmer
mann, „k Wonkovi a k lidem, jako byl on,
máme zvláštní závazky.“ Wonkovo poselství
končilo slovy .... proto si dovoluji žádat ná-

slednou konferenci a všechny signatářské
státy, aby dbaly na to, aby můj hlas nebyl pod
nějakou záminkou umlčen ve vězení.“ Zim
mermann dodal: „Když zaznamenáváme jeho
smrt a želíme jí, musíme také odsoudit
všechno jeho neospraveditelné věznění a
špatné zacházení, jímž trpěl, když odpykával
svůj trest.“
Britský delegát laurence O’Keeffe označil
okolnosti Wonkovy smrti za podezřelé vzhle
dem ke špatnému zacházení, jemuž byl za
minulého věznění vystaven.
Západoněmecký delegát, velvyslanec Ekkehard Eickhoff, uvedl, že občané ve všech stá
tech, jež podepsaly helsinskou dohodu, se
musí zasazovat o její uskutečnění — Wonka
nedělal nic jiného, než právě to. Velvyslanec
připomněl, že se bonnská vláda přimlouvala za
Wonkovo propuštění v době, kdy byl vězněn.
Jménem Rakouska projevil politování nad
Wonkovou smrtí velvyslanec Rudolf Torovsky.
Čs. delegát František Doležal na dotazy
odpovídal, že Pavel Wonka zemřel přirozenou
smrtí.
Švýcarská odbočka Společnosti pro lidská
práva projevila svou účast na Wonkově údělu
i formálně. Uveřejnila ve váženém deníku
Neue Zúrcher Zeitung velké smuteční ozná
mení, jako by byl Wonka jejím členem.
Právě v zahraničí je mnoho těch, kteří sle
dovali Wonkův boj a skon s upřímnou účastí
a soustrastí. K těm statečným, kteří šli do
Vrchlabí doprovodit Pavla Wonku na po
slední cestě, je třeba připočítat i ty mnohé
zastánce a obhájce lidských práv v Rakousku,
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Spolkové republice Německo, ve Spojených
státech a ve Francii, Švýcarsku, Holandsku a
jinde, kteří byli s Wonkou aspoň v duchu a
kteří — lze mezi ně přičíst i západní delegáty
na následné helsinské konferenci ve Vídni —
se cítili rozesmutnělí, osiřelí. Ačkoliv Wonku
osobně neznali, ctili a vážili si ho.
Nezávislé občanské hnutí Demokratická
iniciativa v prohlášení, odeslaném předsedovi
federální vlády dr. L. Štrougalovi, vyslovila
naléhavý požadavek, aby čs. federální vláda
neprodleně ustavila mimořádnou komisi k
prošetření okolností smrti Pavla Wonky a aby
členy této komise byli kromě odborníků v
oboru práva, zdravotnictví a vězeňství i
zástupci nezávislých politických aktivit a aby
komise výsledky svého šetření zveřejnila.

POŽADAVKY CHARTY 77
Charta 77 v dokumentu č.29 z 13. května,
adresovaném České národní radě a vládě
České republiky, kromě požadavku, aby od
stoupil ministr spravedlnosti — viz o tom
zprávu na první straně — ještě žádala, aby při
České národní radě byla vytvořena komise
nezaujatých právníků, která by objektivně
posoudila opodstatněnost Wonkova trestního
stíhání a věznění. Další požadavek volá po
zřízení zvláštní nezávislé komise, která bude
komplexně zkoumat celkový stav české justice
a českého vězeňství a vypracovávat příslušné
zprávy a zákonné podklady pro jeho důkladnou
reformu a předkládat je České národní radě.
Charta nabízí spolupracovat s touto komisí. Je
nezbytné, aby vězeňství bylo podřízeno veřejné
kontrole a aby z věznic a tak zvaných Nápravně
výchovných ústavů bylo sňato ono tabu,
kterým je obestírají orgány státní moci už od
padesátých let. Jedině kontrolou veřejností,
jejím zájmem o vězeňství, může být dosaženo
nápravy. V tomto smyslu je třeba novelizovat
zákon o výkonu trestu odnětí svobody a řád
výkonu vazby. Případ Pavla Wonky alarmuje.
Chce-li se Československo sedmdesát let po
svém vzniku počítat mezi kulturní a civilizo
vané státy, musí tento alarmující hlas slyšet a na
jeho výzvu odpovědět.
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sionálněji.
Osou prohláíení byly sociálně-ekonomické
problémy. Strougal konstatoval, že i v průbě
hu minulých dvou let pokračovala tendence ke
zpomalování růstu národního důchodu: místo
předpokládaného sedmiprocentního vzestupu
vzrostl pouze opět procent. Přírůstek byl kryt
růstem produktivity práce pouze ze 70ti pro
cent místo plánovaných 88 procent. Za hlavní
těžiště čs. problémů označil Strougal velmi úz
kou inovační schopnost, zejména v pomalých
změnách struktury průmyslové výroby. Zákla
dem je nízká účinnost vědy a techniky a jejího
převádění do výrobových a technologických
STARONOVÁ VLÁDA V ČSSR

inovací do kvality produkce. Investiční výdaje
na rozvoj vědy a techniky činí ročně zhruba 21
miliard Kčs, při čemž celkový přírůstek
národního důchodu loni nedosáhl ani 15
miliard. Z toho vyplývá, že celková kvalita
práce je neuspokojivá. Nejakostní výroba je
drahá: v rozhodujících průmyslových odvět
vích dosahuje ročně téměř 4 miliardy. Nízká
kvalita vede k poklesu vývozu, ztráty z rekla
mací rostou rychleji než objem vývozu. Vícenáklady na reklamace činí přes půl miliardy
ročně. Neuspokojivá je zejména situace ve
vztahu k nesocialistickým zemím.
Kde je vina? Na tuto otázku Strougal
odpovídá: Došlo k chybným plánovacím roz
hodnutím, ke stanovení zřejmě nereálných
úkolů v některých odvětvích, zvláště v pod
nicích, řízených českým a slovenským mini
sterstvem průmyslu a v bývalém ministerstvu
všeobecného strojírenství. Chybná byla i roz
hodnutí Státní plánovací komise i obou komisí
národních a příslušných resortů. Strougal si
stěžoval na nadměrný růst zásob, jež za minulé
dva roky vzrostly o 35 miliard korun, což je víc
než celý přírůstek národního důchodu za uply
nulé dva roky. V zásobách umrtvená produkce
chybí na vnitřním trhu.
„V některých místech se bude měnit struk
tura zaměstnanosti,“ řekl Strougal — jasný
náznak, že měl na mysli nezaměstnanost — a
„u některých pracovníků se objevuje určitá
existenční nejistota, což při tak rozsáhlé reor
ganizaci bylo možno předvídat, ale neplnění
úkolů z toho důvodu nelze tolerovat.“
Několik dalších výroků ze Štrougalova
vládního prohlášení:
Musíme všax iu všech stupních nzeni pře
konat určitou netečnost či SKodhvé představy,
že toto období je třeba nějak přežít a nová
soustava pak vše zázračně srovná.
Počítáme s tím, že uvolníme více prostředků
na dovoz chybějícího zboží, hledáme i cesty
ke snížení exportu v těch artiklech, kterými
není náš trh dostatečně zásoben.
Co ovšem zůstává kamenem úrazu — to je
okolnost, že se nám stále nedaří, aby se výraz
něji diferencovaly odměny za dobrou a špat
nou práci.
Nikdo nemůže být lhostejným k výsledkům
činnosti druhého, nikdo nebude chtít svou
prací přispívat na životní úroveň lajdáků.
Vláda bude věnovat pozornost rozvoji za
hraničního cestovního ruchu jako významného
prostředku své hospodářské a sociální politiky
s cílem umožnit stále většímu počtu občanů,
zejména mládeže, poznání jiných zemí. Za tím
účelem připravujeme některá optření ke zjed
nodušení výjezdu čs. občanů do zahraničí
včetně usnadnění a rozšíření styků mezi
příbuznými. Ve vazbě na naše devizové mož
nosti jsou posuzovány i otázky zabezpečování
prostředků na cestování tak, aby je mohli
občané pravidelně v určitém časovém období
— zřejmě jedenkrát za tři roky — využívat.
Většina těchto opatření se má uplatnit už v
příštím roce.
Čeká nás společný boj proti vyčkávacím
postojům a v nejednom případě proti malo
myslnosti a fňukání.
Za součást naší společnosti považujeme i
církve, kde usilujeme o dobré vztahy a chceme,
aby se dále zlepšovaly. Chceme mít korektní
vztahy i s různými světovými církevními úst
ředími včetně Vatikánu. Na základě jednání
naší delegace v dubnu t.r. vláda ČSSR vyjádřila
souhlas se jmenováním tří nových římskokato
lických biskupů. Předpokládáme, že dobrá
vůle z naší strany bude správně pochopena a
opětována naším partnerem.
Jak víte, nedávno pobýval v Praze spolkový
kancléř našeho největšího západního souseda
— NSR — pan Helmut Kohl. Během jednání
jsme se dohodli na dalším rozvoji spolupráce v
nejrůznějších oblastech v duchu politiky sou
žití, ale i v souladu s významnými ekono
mickými a kulturními tradicemi, které na sebe
v historii našich národů působily. Zároveň
počítáme s tím, že rozšíříme program spolu
práce s Rakouskou republikou, jejíž spolkový
kancléř má brzy přijet do Prahy, a že tuto poli
tiku budeme i nadále uplatňovat i ve stycích s
dalšími západoevropskými státy.
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Kdo byl vinen :
V souvislosti s letošním 40. výročím
komunistického únorového puče v Praze začaly
nové diskuse o naší národní minulosti a mimo
jiné přičiněním londýské BBC se soustředil)'
opět na úlohu prezidenta Beneše za Mnichova,
za války a v únoru 1948. BBC vysílala několik
rozhovorů k 40. výročí Února a některé z nich
otiskly pak různé naše časopisy v Evropě a
(JSA. Nejméně jedna prominentní osobnost čs.
exilu žádost české sekce BBC o interview
odmítla, když zjistila, že redaktor BBC vkládá
do svýchotázek proti reportérským pravidlům
objektivní žurnalistiky své vlastní negativní
názory na dr. Beneše a svůj osobní výklad
nedávné historie: Únor 1948 byl prý připraven
zahraniční činností dr. Beneše za války;
smlouvu se Sověty prý Beneš podepsal „přes
rady Angličanů"; r. 1938 a 1948 dr. Beneš
kapituloval a „zanechal lid osudu, do kterého
jej zavedl“ atd.

Jak jsem už napsal v únoru r. 1986, dr. Beneš
se dopustil určitých chyb, především v únoru r.
1948; nelze však tvrdit, že kdyby nebylo Beneše
nebo kdyby Beneš postupoval jinak (např. jako
Poláci), dnešní osud Československa by byl

jiný. Důvody, proč se Československo stalo
obětí Stalinova komunismu, je třeba hledat
nejen u Beneše a též u čs. lidu, ale i u západních
spojenců — a to v jejich postojích a v plánech,
které měli nebo neměli za Mnichova, za války a
první léta po ní.
Pokud j de o dr. Beneše, už cestou k
Mnichovu se stal „viníkem“ v Berlíně, Londýně
i Paříži. Co si myslel o něm Hitler („Herr

Kardinál dr. František Tomášek zaslal 23. dubna federální vládě k rukám předsedy dr.
Lubomíra Štrougala dopis se svým stanoviskem k událostem prvních měsíců tohoto roku. Kardi
nál zdůraznil význam „moravské“ petice, která ho nejen opravňuje, ale přímo zavazuje k tomu,
aby nemlčel a dožadoval se změny postoje k církvi. „Není možno upírat našim věřícím to, co je
jako normální praxe náboženská povoleno a zajištěno právně i fakticky ve všech civilizovaných
zemích, ve značné míře i u našich sousedů se socialistickými vládami,“ napsal kardinál. Podal
návrh, aby se přistoupilo k vážnému řešení, což nelze dosáhnout diktátem, ale jen dialogem.
„Tím rozumím jednání dvou partnerů, kteří se vzájemně respektují a mají upřímnou vůli dospět
k seiózní dohodě,“ uvedl v dopise. V pastýřském listě věřícím, jehož text nedávno přišel na
Západ, kardinál dr. František Tomášek o své iniciativě informuje římsko-katolickou veřejnost.
Otiskujeme nejdůležitější části kardinálova pastýřského listu.
sice velmi zužuje náboženský život katolíků,
přesto je nám upíráno mnohé, co nezakazuje
zákon. (...) Ale v každém právním státě platí
zásada: všechno, co není zakázáno, je povo
leno. Rozumí se zákonem, ne něčí libovůlí.
Nebojte se tedy například uskutečňovat denní
církevní život v duchu druhého vatikánského
koncilu ve farnostech i mimo ně. Na vás je
také, abyste byli oporou knéžím, kteří se po
minulých zkušenostech obávají ztráty možnos
ti sloužit vám veřejně.
V podání vládě ČSSR tlumočím váš poža
davek zásadní změny postoje státu k církvi a
k věřícím, zejména, že se nespokojítě s malý
mi ústupky z milosti, místo respektování práv
a mezinárodních závazků. Je třeba dosáhnout
takového řešení, které by zabránilo vměšování
státu do vnitřního života církve. Tak chápu
váš požadavek odluky církve od státu, obsa
žený v petici. Navrhuji zahájení vážného dia
logu o celkovém stavu věcí, a to se skutečnými
zástupci církve, kterým důvěřujeme. Uvědo
mil jsem si, že i já mám vůči vám povinnost,
která nestrpí odkladu. Stále ještě se dovídám
o postihování, šikanování, zastrašování nebo
diskriminování kněží a laiků, jejich dětí.
Kdyby takové jednání pokračovalo, byť i jen
na nejnižších stupních moci, bylo by to špat
ným předznamenáním dialogu. Bylo by také
neblahé, kdyby věřící žili s vědomím, ■ že se
jich vlastní církev nesmí, nebo nechce zastat.
Proto jsem se rozhodl nabídnout pomoc, kdy
koli dojde k porušení spravedlnosti v souvis
losti s vírou nebo církví. Když se někdo
nedomůže práva normální cestou, nebo s
pomocí vlastních církevních pastýřů, má mož
nost obrátit se přímo na mně. S pomocí pří
slušných odborníků se budu snažit zasáhnout
v jeho prospěch. Je zapotřebí, aby zcela vymi
zely ústrky vůči věřícím občanům.

Jubileum VONSu
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných v
Praze v dubnu dosáhl deseti let činnosti. O
jeho práci jsou dobře zpraveny všechny organi
zace pro lidská práva v celém světě, které u
příležitosti jubilea působení Výboru s porozu
měním ocenily. Je však zvlášť potěšitelné,
když se k hlasům, upozorňujícím na činnost
Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných,
připojuje i tak významné oficiální místo,
jakým je Bílý dům ve Washingtonu. Mluvčí
Bílého domu vydal 22. dubna prohlášení, v
němž se uvádí: Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných, známý pod českou zkratkou VONS,
zaznamená v dubnu deset let registrace zneuží
vání lidských práv v Československu. VONS
vznikl z iniciativy Charty 77, hnutí pro lidská
práva, se snahou dokumentovat úděl jednot
livců a jejich rodin, které v Československu
trpěly různými způsoby útisku. Přes perzekuci

ABY BYLO JASNO
Beneš“), snad ví každý. Britský velvyslanec u
Hitlera, N. Henderson, hlásil soustavně do
Londýna, že „německý kompas směřuje k
míru“, že však „Češi jsou tvrdohlavá rasa,
vedená neméně tvrdohlavým Benešem". Ostat

Praotec Čech nebo Beneš (II)

Kardinál Tomášek: navrhuji dialog

Milovaní bratři a sestry. Posílám vám
srdečný pozdrav v den svátého Vojtěcha,
mého slavného předchůdce na pražském bis
kupském stolci. Před tisíci lety patřili do jeho
pastýřské péče Češi, Moravané, Slezané i Slo
váci. Od té doby vznikly na tomto rozsáhlém
území další diecéze, ale dnes jsou téměř
všechny bez biskupů. (...)
V posledních měsících jste mi poskytli ne
obyčejně přesvědčivý důkaz své důvěry v
podobě více než půl milionů podpisů pod
peticí, kterou jsem podpořil. Považuji to za
zmocnění stát se vaším mluvčím. (...)
V tom smyslu jsem zformuloval stanovisko,
které jsem poslal vládě ČSSR k rukám jejího
předsedy Lubomíra Štrougala. Mám radost
nou povinnost poděkovat všem, kteří jste
petici podepsaii a podepsat chtěli a nemohli,
neboť podpisování probíhalo improvizovaně a
s obtížemi. Zvláštní dík si zaslouží ti, kteří
při tom obětavě pomáhali. Mile mě překvapily
sympatie mnoha spoluobčanů nekatolíků. Po
chopili, že nám nejde jen o vlastní výhody.
Svoboda je nedělitelná. Přejeme ji všem nedě
litelně stejně, jako sobě.
Mluvit o oficiální církvi a o druhé, politicky
zaměřené tajné církvi, je fikce a pomluva. (...)
Události ozřejmily další věc, kterou vám
chci položit na srdce. Je to odpovědnost vás
laiků za církev. Po léta jsem mluvil za vás
téměř marně. Byl jsem označen za generála
bez vojska. Proto bylo třeba, abyste promlu
vili vy. Nejsme vojsko a nebojujeme o moc,
ale povinnost hájit se proti nespravedlnosti, je
jeden ze základních kamenů mravnosti. (...)
Je správné, když jako občané uplatňujete
svá práva vůči světské moci. To však není
všechno, co máte možnost dělat. Je třeba ují
mat se svých práv i fakticky. Litera zákona
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a dřívější žalářování některých svých členů,
VONS poskytuje důležitý zdroj informací o
stavu lidských práv v Československu. Zazna
menáváme desáté výročí VONSu s velkým
obdivem k obětavosti a odvaze jeho členů, jak v
Československu, tak mimo ně a s hlubokým
politováním okolností, z nichž Výbor vznikl a
jež jej nutí pokračovat v práci. Vybízíme čes
koslovenskou vládu, aby respektovala své mezi
národní závazky k lidským právům a poskytla
svým občanům základní svobody, z nichž se
těšit mají právo všichni lidé.
Mezinárodní společnost pro lidská práva se
sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem vydala k
desátému výročí zrodu VONSu dlouhé pro
hlášení auvedla, že Výbor sevtu dobustaráo 19
vězňů, žalářovaných z politických nebo nábo
ženských důvodů, a o mnoho dalších lidí, pro
následovaných za projevy svobodného mínění.

ně i Churchill, který se vyslovoval o Benešovi
veřejně často velmi příznivě, při jednáních o
Polsku a jiných východoevropských zemích v

KŘESOMYSL
Teheránu a v Moskvě (viz jeho východoevrop
ská „procenta") si stěžoval, že „východní
Evropané jsou marginální, nesnáze působící
zvláštní Evropané s nevyslovitelnými jmény
jako Beneš-Beans (fazole) a Sosnkowski-Sozzle-something. Tedy nebyl to mezi Brity jen
Chamberlain, který o ČSR tvrdil, že je to
„vzdálená země, o které nic nevíme“, za kterou
Britové nebyli ochotni umírat.
Mimochodem naši vlajkaři a Streicherovi
nacisté si vymysleli pro Beneše semitsky znějící
jméno: Benešeda. A Goebbels neslavné paměti
ještě v dubnu r. 1945 spílal Benešovi jako
„senilnímu politickému světoběžníku“.
Tyto věci zde připomínám ani ne tak ve snaze
obhájit dr. Beneše, jako spíše s úmyslem
upozornit na to, že v jeho kritizování a
odsuzování jsme všichni příliš povrchní, často
osobně zaujatí a ne zcela objektivní. Je třeba
věci více studovat. Archívy se otvírají,
vycházejí nové zajímavé knihy ve všech
možných jazycích, a objevují se v nich věci,
které jsme ignorovali nebo ani netušili.
Prezident Beneš je např. obviňován již od
konce války a zejména nyní, že si vsadil na
Stalina a že nepřesvědčil Roosevelta, aby
Američané obsadili přinejmenším celý Protek
torát. Je to samozřejmě naivní, protože
Roosevelt měl na věc kromě rad svých
pobočníků své vlastní názory, Stalinovi věřil
stejně jako Benešovi a byl přesvědčen, že se
poválečné Rusko bude demokratizovat. Kromě
toho Roosevelt téměř až do konce svého života
tvrdil, že americká armáda po vítězství nad
Hitlerem odejde ihned z Evropy domů,
případně do Asie k invazi do Japonska. O
americké politice (včetně prosovětského veřej
ného mínění v USA za války) je řada starých i
nových studií. Pokud jde o předúnorovou
americkou politiku vůči ČSR, uvedl jsem
několik příkladů už r. 1986. Nové věci se
najdou v knize „A World of Secrets“ („Svět
tajemství“), kterou publikoval americký profe
sor Walter Laqueurr. 1985. Autor např. uvádí,
jak americká a britská zpravodajská služba
chybně odhadovaly Stalinovy úmysly po válce a
jak americký státní department odmítal dlouho
správné odhady některých amerických diplo
matů v Evropě o sovětských úmyslech a
plánech. Tito diplomaté si tedy vysloužili u
svých nadřízených ve Washingtonu označení
„rusofobů“. Jak píše prof D. Yergin ve svém
klasickém díle o studené válce („Shattered
Peace“ z r. 1978) americká zahraniční politika
se tehdy dělila na stoupence „Axiómu Riga“
(např. Kennan), kteří doporučovali nejdříve
rozdělení Evropy na sféry vlivu a pak politiku
aktivního kontejnmentu, osvobození, případně
i konfrontace (extrémem byl MacCarthyismus),
a na stoupence „Axiómu Jalta“, kteří byli pro
politiku détente, koexistence, OSN či pro
původní Rooseveltovu politiku čtyř světových
policistů (extrémním výhonkem tohoto trendu
mezi intelektuály byl pak historický revizionismus); Byla to doba nerozhodné a nevyhra
něné zahraniční politiky, která čs. demokratům
v Praze příliš nepomohla. Naopak.
Yergin (a s ním i jiní západní publicisté) se
pozastavuje především nadíiím, že Američané
nevěnovali větší pozornost čs. problematice
alespoň koncem války už z toho důvodu, že
tehdy byla naleziště uranu kfůmě Belgického
Konga jen v' ČSR. Pokud jde o léta 1945-48,
Yergin věnuje čs. problému nejméně dvě
kapitoly; jednak v souvislosti s Marshallovým
plánem, jednak, pokud šlo o snahu čs. vlády,
zejména jejích nekomunišyických členů, získat
v USA úvěr. Autor cituje několikrát "Jana
Masaryka, který si svým americkým přátelům
stěžoval, že odpovědní činitelé v americké vládě
posuzují ČSR jako „zeměpisně vzdálenou
zemi, která stejně patři do sovětského bloku“
(viz názory Chamberlaina a Churchilla). Proti
půjčce se stavěl nejen pražský velvyslanec
Steinhardt (Yergin ho-několikrát cituje) ale i
Pokračováni na další strané
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Dokontení
ministr Bymes, kterému se nelíbily některé
Masarykovy pro-sovětské projevy na meziná
rodním fóru. Když pak na podzim r. 1947
postihla ČSR neúroda, čs. vláda požádala USA
o potravinovou pomoc. Yergin poznamenává:
„USA důsledně trvaly na tom, že neposkytnou
žádné potraviny a žádnou půjčku, dokud ČSR
neprovede zásadní revizi své politiky.“ Mezi
tím Moskva slíbila s velkými propagačními
fanfárami dodat ČSR 600 tisíc tun pšenice.
Ministr Ripka byl v prosinci r: 1947 v Moskvě,
kde v rozhovoru s americkým diplomatem
použil nediplomatické výrazy ve své kritice
Washingtonu, který „nás zahnal do stalinského
tábora“.
A ještě jedna historická zajímavost z tohoto
období zahraničně politického zmatku ve
Washingtonu, na kterou poukazuje ve své nové
knize zmíněný už prof. Lacqueur: Washington
ská úřední publikace „Review of the World
Situation“ (věstník CIA) z 12. února 1948 ještě
tvrdí, že evropské komunistické strany začínají
opět uznávat demokratický volební systém, že
Kreml ustupuje od politiky konfrontace, že se
chce dohodnout se Západem a že se tato revize
Stalinovy politiky koná ve snaze zajistit čs.
komunistům dobré výsledky v plánovaných
volbách v květnu 19481?
Prof. Laqueur také hodnotí britskou SIS za
Mnichova, za války a krátce po ní. Podle názoru
tohoto Američana i řady britských odborníků
vedepí SIS za Mnichova a téměř celou válku
bylo v rukou lidí, kteří „byli sice vlastenci, ale
nebyli schopni chápat politický dosah meziná
rodního výboje“; po válce byla pak SIS úplně
podrobena sovětské penetranci. A tito zpravo
daje! (plus defetistická pro-německá klika v
bristké vládě) přesvědčili r. 1938 Chamberlaina,
že nejlepší řešení čs. krize je vydat ČSR
Hitlerovi. Otázka, zda za Mnichova zklamal
dr. Beneš, by měla snad správněji znít: Do jaké
míry zklamali Britové a přivedli Beneše do
situace, kdy musel volit mezi obrovskými
lidskými a materiálními ztrátami a morálními
důsledky kapitulace? Do takového světla staví
Brity a Benešovu roli za Mnichova mimo jiné
objektivní historik prof. Skilling z Kanady.
Ani poznámka redaktora BBC, že prezident
Beneš podepsai smlouvu se Sověty „přes rady
Angličanů" neodpovídá zcela skutečnosti. Pre
zident Beneš, jak o tom svědčí řada objektiv
ních studií (ostatně i Edenovy a Benešovy
„Paměti“), nechtěl podepsat smlouvu proti vůli
západních spojenců a proto je o svém úmyslu
předem informoval. Angličané původně namí
tali, že podle dohody Velké Trojky žádný
spojenec nemá podpisovat smlouvy s menšími
státy o poválečném uspořádání. Beneš však
tvrdil, že jde prakticky o kopii sovětsko-britské
smlouvy z r. 1942. Na konferenci ministrů
zahraničí v Moskvě na konci r. 1943 se otázka
projednala a ministr Eden po návratu z Moskvy
informoval v Londýně prezidenta Beneše, že
britská vláda nemá proti smlouvě námitky. Čs.sovětská smlouva pak sloužila zejména Britům
jako argument v polemice s londýnskými
Poláky, zda by se neměli nějak dohodnout se
Stalinem.
Ostatně nejméně stejnou pozornost našich
historiků by zasluhovalo nekonečné Benešovo
jednání s britskou vládou o anulování Mni
chovské dohody. Britská vláda odmítala uznat
ČSR v předmnichovských hranicích prakticky
až do konce války. Teprve když Sovětský svaz
r. 1942 učinil prohlášení, že uznává ČSR v
předmnichovských hranicích, projevila londýn
ská vláda určitou ochotu jednat s dr. Benešem
— a to jen o otázce Mnichova. Jednání skončilo
prohlášením ministra Edena ze srpna r. 1942, že
Mnichovská dohoda byla zničena Němci a že
proto „vláda Jeho Veličenstva se pokládá za
zbavena všech závazků v tomto směru“. Až na
ty hranice, jejichž konečné určení se odkládána
konec války!
A ještě jedna věc: v rozhlasových diskusích a
článcích k 40. výročí Února se objevila také
nová „historie" spojeneckých plánů či úvah o
invazi na Balkán. Tu navrhoval zejména
Churchill jednak v r. 1943, jednak v r. 1944. Jde
o jeho tzv. „soft underbelly“, doslova „měkký
podbřišek“, Hitlerovy Evropy, případně o
„Ljubljana Gap" (Lublaňský průjom či údolí).
O této otázce byla napsána po válce řada studií
(Baldwin, Feis, Mosely, Fontaine, američtí i
britští generálové ve svých pamětech). Nyní
vyšla v New Yorku nejnovější studie z pera
amerického odborníka Erica Larabeeho „Commander in Chief: Franklin Děláno Roosevelt,
His Lieutenants and Their War“ (Vrchní
velitel: FDR, jeho pobočníci a jejich válka“).
Larabee upozorňuje, že Churchill ve svých
pamětech z r. 1951 odmítl tvrzeni, že by někdy
doporučoval skutečnou invazi na Balkán. Podle
Larabeeho Churchill však pro takový plán
skutečně byl; měl prý velkou hrůzu z toho, co

se stane, když invaze po moři do Francie
neuspěje, a raději doporučoval menší akce ve
Středomoří a jinde. Larabee pak uvádí vojenské
a jiné důvody, proč američtí a dokonce i mnozí
britští generálové byli proti balkánské invazi a
proč taková vojenská operace neměla naději na
úspěch. Labaree a jiní odborníci jsou přesvěd
čeni, že by postup západních spojenců uvázl v
balkánských horách a že nejvýše by se spojenci
dostali na hranice Madarska a Rakouska.
Mezitím by Rudá armáda pravděpodobně
pronikla severní cestou přes celé Německo a
snad i ČSR až do Dánska.
To jsou ve zkratce názory jednak tehdejších
účastníků války, jednak seriózních historiků.
Vyplývá z toho, že Američtí generálové a
nakonec i FDR byli zásadně proti takovému
plánu, zejména. protože by mohl ohrozit
úspěch invaze do Francie. Překvapuje proto, že
z našich řad přichází po 45 letech tvrzení, že i tu
bálkánskou možnost postupu západních spo
jenců do střední Evropy před Rudou armádou
„zpatlal“ dr. Beneš! Tvrdí docela vážně:
„Koncepce jako čs.-polská federace nebo
Podunajská federace mohla zabránit proniknu
tí Sovětského svazu do střední Evropy, kdyby
je byli podporovali lidé jako Sikorski a Beneš.“
Jak? Kdyby prý Beneš plně podporoval tuto
koncepci, spojenci by se prý vylodili na Balkáně
a shodili výsadkové vojenské jednotky do
Madarska a Rumunska. A jejich ozbrojené
armády by prý byly bývaly zabránily okupaci
střední Evropy sovětskými armádami.
Tak nevím... Nechť si čtenář udělá úsudek
sám. A abych nezapomněl: Z Londýna přišlo
ještě jedno další obvinění prezidenta Beneše.
Britský žurnalista Chapman Pincher, který
hledá sovětské krtky právem či neprávem za

každým rohem, tvrdí ve své knize „The Secret
Offensive“ („Tajná ofenzíva“) z r. 1985, že dr.
Beneš byl za války v Londýně agentem
(špiónem?) Sovětů. Tuto informaci prý dostal,
jak píše, od pracovníků M15, kteří prý za války
dekódovali sovětské diplomatické radiové
depeše. Podle Pinchera byli agenty Moskvy
kromě jiných také Fin Urho Kekkonen, četní
britští lauboristé a odboráři a téměř všichni
levicoví sociální demokraté. Kromě toho
sovětským krtkem podle Pinchera byl také sám
šéf M15 Hollis! Je to velký zapletenec a člověk
by se musel smát, kdyby nešlo o naši národní
tragédii a kdyby se tyto chorobné fantazie
neopakovaly v nových knihách, jako jsou
paměti Petra Wrighta ze SIS. Jednu věc nutno
uvést na okraj Pincherových detektivek, které
vycházejí na běžícím pásu: Pincher se neodva
žuje obvinit ze špionáže pro Sověty žijící
osobnosti, protože by jej mohly podle
britských zákonů o nactiutrhání žalovat.
Bohužel, dr. Beneš jej žalovat už nemůže.
Dva chartisté v Praze napsali k 40. výročí
Února 1948 zajímavou, jak píší, filozofickoetickou úvahu, z níž cituji:
„Dr. Beneš... odmítl výzvu rozhodující
chvíle, ustoupil před hrozbou krveprolití; snad
vsadil na čas a na důvěru ve schopnost národa
vstřebat a zneutralizovat účinek totalitních
idejí a metod, snad vsadil na víru v perspektivní
převahu světové demokracie. Bylo-li tomu tak,
pak tato intuice se přes mnohé a oprávněné
výhrady ukázala jako reálná..."
Ferdinand Peroutka, autor studie „Byl
Beneše vinen?“ už v padesátých letech napsal:
„Světem obchází stín muže a hledá spravedl
nost — pro svůj lid — i pro sebe.“ Kdy ji
konečně najde?

PERZEKUCE
V Ostravě 2. května zemřel na srdeční sla
bost chartista Jaromír Savrda, 541etý spisovatel.
Z vězení, kde si odpykával dva a půl roku trestu, se vrátil v roce 1984 s podlomeným
zdravím. Živil se jako topič. V minulých
měsících byl zase vystaven policejnímu ná
tlaku, protože se zapojil do činnosti Příprav
ného výboru společnosti přátel USA.
Jaromír Savrda po sobě zůstavuje značný
kus literární práce. Jeho knižní prvotinou byl
kriminální příběh Půjdeš a nevrátíš se. Závaž
nější byla jeho druhá kniha Příběhy středního
času, byla to sbírka vědecko-fantastických
povídek. Třetí a poslední knihou, která mu
byla v Československu vydána, byl román
Kniha královrahů z roku 1970, inspirovaná
atentátem na prezidenta J. F. Kennedyho.
Byla vydána ve velkém nákladu, ale na zásah z
vyšších míst brzy stažena z knihkupeckých
pultů. Další věci psal už Savrda pro sami
zdaty. Byla to detektivka Ulice se zákazem
vjezdu, povídky Autostopem v sobotu odpo
ledne, vězeňské vzpomínky Přechodné adresy,
poema o Janu Palachoví Česká kalvárie, epos
Santa Maria. Dvě sbírky vězeňské poezie
Cestovní deník a druhý sešit Deníku vyšly v
mnichovském nakladatelství Poezie mimo
domov. Poslední Savrdova prozaická práce se
jmenuje Chov Chomejnek a je o jeho per
ských kočkách.
Signatáři Charty 77 Janu Urbanovi zatelefo
noval 29. dubna neznámý muž a řekl, že po
Wonkovi je na řadě Urban jako druhý, že
Urbanovi zbývají jen dva měsíce života. Po
několika minutách zavolal ještě jednou a pro
hlásil, že Urban prý zemře 15. června. Výborná
ochranu nespravedlivě stíhaných považuje tyto
telefonáty za závažnou známku pocitů a
postojů lidí, u nichž je služební horlivost
doprovázena nenávistí. Jan Urban upozornil
na telefonáty Veřejnou bezpečnost, která by se
oznámením měla vážně zabývat.
Když se chartista Jiří Gruntorád vracel 29.
dubna dopoledne domů, čekali na něj u bytu
dva příslušníci StB a vyzvali ho, aby šel s nimi.
Gruntorád to odmítl, načež mu začali kroutit
ruce a škrtit ho. Předvedli ho na oddělní VB,
provedli nezákonnou osobní prohlídku a ode
brali mu několik samizdatů. To všechno jen
proto, aby se dal zastrašit, je to způsob, jímž
policie se snaží čelit nezávislým aktivitám.
Stavební dělník Jiří Kubín z Náchoda se loni
10. prosince zúčastnil manifestace ke Dni lid
ských práv. Vyšetřovatel Městské prokuratuty
v Praze rozhodl, že Kubín se nedopustil ani
trestného činu, ani přečinu, že za provolávání
hesla „Dejte míru šanci" může dostat jen
pokutu za přestupek. Kubín byl původně
stíhán pro výtržnictví.
Okresní soud v Hodoníně odsoudil Milo
slava Mareška za slovní útok na veřejného či
nitele, v daném případě na příslušníky VB.
Marečka příslušníci neoprávněně zadrželi, což
si nedal líbit a vynadal jim. Proti rozsudku

(šest měsíců podmíněně s odkladem na dva
roky) se nespokojil a odvolal se ke Krajskému
soudu v Brně. Trestní stíhání proti Marečkovi
bylo zavedeno až poté, co Mareček podal pro
kuratuře stížnost na chování VB.
Augustin Navrátil, chartista a autor „mo
ravské“ náboženské petice, kterou podepsalo
na 600 000 občanů, je po dubnovém rozsudku
z roku 1986 vystaven ochranné ambulantní
psychiatrické léčbě, když byl šest měsíců před
tím „léčen“ v psychiatrickém ústavu. Loni 29.
dubna okresní prokurátor v Kroměříži požá
dal soud, aby ambulantní způsob léčby byl pře
měněn v ústavní. Senát dr. Jindřicha Urbánka
u Okresního soudu v Kroměříži 18. dubna
1988 rozhodl pozvat dva soudní znalce psy
chiatrie, MUDr. Borise Mrňu z Prostějova a
MUDr. Zdeňka Bolelouckého z lékařské
fakulty brněnské univerzity, aby rozhodli, zda
je Navrátilův pobyt na svobodě společensky
nebezpečný a vyžaduje ochrannou léčbu v
ústavu. Tento proces nemá nic společného s
trestním řízením, které se vede proti Augus
tinu Navrátilovi pro trestní čin útoku na
státní orgán a na společenské organizace. Pros
tá pravda je, že policejní úřady se chtějí zbavit
aktivisty, který neohroženě a úspěšně bojuje
za náboženská a občanská práva, zbavit se ho
zneužitím psychiatrického léčení.
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
upozorňuje na osud signatáře Charty Waltra
Kanii, který je už bezmála 11 let ve vězení.
Poslední čtyři roky dostal za pokus propašovat
z vězení do ciziny zprávu o své situaci a o svém
zdravotním stavu. Waltr Kania je v nejpřís
nějším vězení ve Valdicích, kde ho dozorci
často šikanují. Právě v této době to činí tako
vým způsobem, že se Kania obává, že to nevy
drží a nedožije se propuštění na svobodu.
Nejnověji na případ 481etého Waltra Kanii
upozornila prezidenta dr. Husáka 1. kvějna
otevřeným dopisem dr. Libuše Šilhánová, loň
ská mluvčí Charty 77. Připomněla preziden
tovi případ Pavla Wonky a napsala, že Kania
po přestálém srdečním onemocnění by se
mohl stát druhým takovým případem. Žádala,
aby byl Kania ze zdravotních důvodů pro
puštěn z vězení na svobodu.
Američtí lékaři, patologové dr. Robert
Lawrence a dr. Robert Kirschner, kteří pro
vedli kontrolní pitvu na těle Pavla Wonky,
požádali a dostali povolení, aby směli navští
vit některého politického vězně. Stal se jím
Jiří Wolf, který je už pátý rok vězněn ve Val
dicích. Američtí lékaři shledali, že Wolf trpí
trvalými žaludečními obtížemi a má problémy
se zrakem. Má nárok na jedny brýle ročně, ale
často je má rozbité a nutně je potřebuje k
práci. Má problémy se sluchem, neboť je
vystaven značnému hluku na pracovišti. Má
často hlad, zvláště když je dán do trestné ce
ly, kde jsou dávky potravin značně sníženy.
Dostává 300 gramů chleba na den. Za po
sledních 6 měsíců byl čtyřikrát v trestné cele,
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„75“ Františka Hešíka
V bavorském Bad Abbachu se 25. května
dožívá 75ti let bývalý dlouholetý redaktor
deníků Melantricha, František Hešík. Z
redakce ho vyhnal komunistický puč, po
němž byl odsouzen k těžkých pracím v táboře
v Lešanech. Podařilo se mu utéci a dostat se do
Mnichova, kde od roku 1951 pracoval v odpo
slouchávací službě Svobodné Evropy a rozvi
nul literární činnost pod pseudonymem F. X.
Havlíček. V exilu vydal několik knih. Už v
roce 1952 v nakladatelství Rudel ve Frankfurtu
vyšla jeho kniha Die Goldene Stadt, v roce
1953 mu Kruh přátel satiry v Londýně vydal
knihu Lid bez psí kosti, mnichovské naklada
telství Aventinum vydalo roku 1978 historický
román o Karlu IV. Wittinger Meister. Několik
literárních prací čeká na vydání. Jubilantovi a
kolegovi melantrišáku přejeme hodně zdraví a
úspěchů.
J.P.
Hlídám solidný kontakt na rozšlrenie exklu
zivně) podnikatelské) činnosti v USA, Kanadě.
Austrálii, JAR (RSA) a Saudské) Arábii.
Dakoracla a umenle.
Info-material zašlém.

WALLJEWELLER
Peter Seckar
Postfach 400706
D-7000 Stuttgart 40
West Germany

z toho třikrát po 10ti dnech. Počtvrté na 15
dní. Vždy je tam se třemi nebo čtyřmi takzva
nými tvrdými vězni, vystaven často homose
xuálním útokům, jimž vždy odolal. Přestal
kouřit, žádal o přemístění na nekuřáckou
celu, ale bylo mu to odmítnuto. Má značné
problémy nervové a psychické. Trpí tikem,
má depresivní stavy, narušený spánek, pro
blémy s pamětí. O halucinacích, kterými trpí
dlouhodobí vězňové, nemluvil. Značně nepříz
nivé jsou pro jeho psychický stav střídavé
směny. Má stálý pocit dezorientace. Velice
trpí izolací od světa. Návštěvy jediné příbuz
né, sestry, má povoleny jednou za rok.
Taktéž balíček jednou za rok. První dva roky
se návštěvy neuskutečnily. Málokdy si může
přečíst noviny. Procházky má povoleny jen 20
minut denně, pokud není v trestné cele. Trpí
■znnčnř omezováním Korespondence. Sám píše
pečlivě jedenkrát za tri týdny, ale málokdy se
dozví, zda dopis došel, nedostává často
odpověd ač sestra píše často. Od jiných osob
dopisy nejsou povoleny. Nedostává ani po
hledy. Oba američtí lékaři provedli test na
mentální stav a zjistili, že Jiří Wolf je schopen
abstraktního myšlení. Rozhovor se konal v
bývalé klášterní cele, velikost 7 krát 5 metrů,
ale nebyla to cela, v níž Wolf žije. Byl jim
umožněn rozhovor s vězeňskými lékaři. Upo
zornili je na vážné nedostatky a doporučili
úpravu pracovních směn, poukázali na zdra
votní škodlivost jejich střídáním. Požádali o
vytvoření adekvátních podmínek pro Jiřího
Wolfa a další vězně. Upozornili na tokijskou
deklaraci, týkající se zdravotních podmínek a
nezbytné lékařské péče ve věznicích.
Američtí lékaři po rozhovoru s Wolfem
požádali náčelníka věznice Kortíka, aby mohli
navštívit ještě tři další vězně, ale Kortík jim
odpověděl, že dostal pokyn, aby jim umožnil
návštěvu jen jednoho vězně. Američané doda
tečně požádali vedoucího lékaře vězeňské
správy České republiky, aby jim podal zprávu
o zdravotním stavu vězňů Waltra Kanii,
Josefa Rémra a Františka Vaise. Odpověd na
jejich žádost byla neurčitá.
Heřman Chromý, chartista, byl 9. dubna po
dvou letech propuštěn na svobodu. Ale už 1.
května v půl jedné v noci byl zadržen v Plzni,
předveden na strážnici ve Škrétově ulici, pone
chán deset hodin bez jídla a spánku a dotazo
ván na své osobní poměry. Ani náčelník
oddělení, major, ani příslušníci StB nechtěli
říci Chromému svá jména a služební čísla. Na
Veřejné bezpečnosti v Mělníku byl zadržen 1.
května v době průvodu přítel Chromého, Jiří
Pavlíček. Bylo to zcela protiprávní zadržení.
Stanislav Kopček z Koniarovců na Slo
vensku byl zadržen a obviněn, že napadl polici stu za náboženské demonstrace v Bratislavě
dne 25. března. Kdyby se obvinění prokázalo,
mohl by Kopček dostat trest až deseti let. Na
obvinění je podivné, že dva příslušníci Veřejné
bezpečnosti dosvědčují, že se Kopček s jejich
kolegou pral, ale nepodařilo se doposud zjistit
policistu, s nímž se pral. Kopček sám popírá,
že se s někým pral. Jen se klidně zúčastnil
shromáždění. Není o něm známo, že by byl
katolickým aktivistou. Zadržen byl až čtyři
dny po shromáždění. Ze dvou set lidí, kteří
byli 25. března v Bratislavě zadrženi, je Kopček
jediný, který byl z něčeho obviněn. Kopčekovo zadržení trvalo krátce, další vyšetřování
se provádí, zatímco je na svobodě.
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v Itálii dostávají do svízelné situace uprchlíci z
ostatních zemí středovýchodní Evropy.
Ve Spolkové republice Německo se přísněji
uplatňují předpisy o udělování azylu. V minu
lém roce podalo žádost o azyl v Německu asi
60 000 uprchlíků, ale z nich bylo uznáno za
politické (pronásledované) uprchlíky ten 9,4
procenta. Zbývající byli „hospodářští“ uprch
líci, kteří přišli do Německa za prací. Někte
ří dostali povolení k pobytu a jestliže chtějí,

PROBLÉMY S UPRCHLÍKY
mohou se pokusit o emigraci do zámoří. Ale
poněvadž příliv uprchlíků do Německa vzrůs
tá — za prvé tři měsíce letoška o 58 procent —
v březnu činil 8 458 — hledají vlády některých
zemí (Bavorska a Baden-Wurttenberska) cestu,
jak přílivu čelit. Navrhují změnu ústavy,
pokud jde o udělování azylu, a to v tom
smyslu, že by federální zákon přesně stanovil,
co je politická perzekuce, a že by vyloučil z
udělování azylu lidi z oblastí, postižených vál
kou anebo občanskou válkou, pokud by
nemohli prokázat, že byli politicky pronásle
dováni.
Ve všech třech jmenovaných zemích, v
Rakousku, v Itálii i ve Spolkové republice
Německo, situaci zhoršuje zpomalení odlivu
uprchlíků do zámoří, především do Spojených
států. Je mnoho uprchlíků, kteří byli s ko
nečnou platností schváleni pro odlet do Ame
riky — někteří dokonce už před rokem — ale
ještě zůstávají v táborech v Evropě. Zdá se, že
důvgdem zpomalení, ne-li vlastně zastavení
emigrace — je neobyčejně vysoký příliv emi
grantů ze Sovětského svazu, židů a Arménců.
S tak vysokou vlnou americké úřady nepočí
taly — ani ne po finanční stránce — a nyní
pracují na plné obrátky, aby dodatečně našly
finanční úhradu (25 až 30 miliónů dolarů) a
získaly souhlas kongresu ke zvýšení počtu víz
pro uprchlíky ze středovýchodní Evropy.
Přejme jim úspěch, aby uprchlíci, kteří tak
dlouho Čekají — a je mezi nimi i několik set
československých uprchlíků — se konečně
odletu dočkali!

Z vděčnosti Rakousku za pohostinství, které
tato malá země poskytla československým uprch
líkům od roku 1948 a na potvrzení díků za to,
že v roce 1982 hostila V. slet československého
Sokola v zahraničí, vztyčují bývalí čs. uprchlíci,
dnes namnoze už kanadltí občané, v oblasti
Grande Beach u jezera Wmnipeg v Manitobě na
rozcestí Trenčín Square jedenáct různých vlajek*
Vzdouvají se tam v jezemím vánku po celou
dobu letní sezóny. Jedna je vlajka Rakouské
republiky. Vyvělují ji naíi uprchlíci, kteří prolil
Traiskirchenem a jinými uprchlickými tábory v
Rakousku.
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Případ manželů Köchrových
Americký novinář Ronald Kessler napsal knihu Spy vs Spy: Tracking Soviet Spies in Amnca
(špión versus špión: Sledování sovětských vyzvědačů v Americe). Kniha vyjde v nejbližší době.
Kessler uveřejnil ve váženém americkém deníku Washington Post, jehož býval reportérem, výňa
tek své knihy. Výňatek v překladu uveřejňujeme.

Dne 11. února, přesně v 10 hodin 58 minut
dopoledne, Natan Sčaranskij, v beranici, čer
ném svrchníku a vyboulených kalhotech přešel
Glienický most z Východního Německa do
Západního Berlína a na svobodu. O půl hodiny
později další muž, s ženou, šli po mostě opač
ným směrem. Se svým knírkem a v kožešinou
podšitém kabátě připomínal Karel Kócher
velice přesvědčivě lišku. Jeho žena Hana měla
na sobě minkový kožich a na hlavě vysoký bílý
minkový klobouk. Blondýnka, sexy a s neuvě
řitelně modrýma očima, vypadala jako fil
mová hvězda.
Tiskové zprávy z toho dne psaly o Kochrovi
jako o příslušníku československé zpravo
dajské služby, který v letech 1973 až 1977 pra
coval pro CIA. Jeho případ byl zahalen do
závoje utajení a vědělo se o něm málo. Bylo to
na přání CIA. Kócher byl nakonec jediný
známý špión, který kdy infiltroval CIA v
zastoupení KGB. Pracoval v CIA jako smluvní
zaměstnanec až do chvíle, kdy ho s manželkou
roku 1984 FBI zadržela. Ve zpravodajských
kruzích se o Kochrovi ví jako o jednom z
nejdůležitějších špiónů v americké historii.
To, co následuje, je Kóchrovův příběh, poprvé
vypovězený s podrobnostmi.
Manželé Kochrovi odešli roku 1965 z
Československa jako domnělí uprchlíci. Kó
cher si pak vypracoval „legendu" a masku, za
nimiž se skrývala špionáž v New Yorku a Was
hingtonu. Roku 1973 získal zaměstnání v CIA
jako překladatel a analytik. Až do okamžiku,
kdy ho po dvaceti letech dopadla FBI, setkával
se se svými československými sekundanty a
KGB na tajných místech v Rakousku a
švýcarském Curychu. Kóchrův případ je tedy
klasickou ukázkou úspěšné špionáže, která mu
vynesla četná vyznamenání od československé
rozvědky i od KGB. Kócher byl prototypem
„ilegála“, agenta nepřátelské tajné služby,
který infiltruje zpravodajskou službu do jiné
země, aniž by někdo tušil, že zůstává ve spo
jení se svým původním zaměstnavatelem.
James Nolan ml., který byl v době, kdy FBI
poprvé narazila na Kóchra, operačním náměst
kem jejího ředitele, řekl, že „při pohledu na
Kóchrovu činnost by se těžko hledalo něco
jiného tak profesionálního“. Sověti projevili
své uznání, když Kóchra vyměnili za jednoho
ze svých nejprominentnějších disidentů. Avšak
na Kóchrově případu je ještě něco jiného:
— Kócher předal svým československým
sekundantům a KGB podrobnosti desítek
„přísně tajných operací“ CIA, zaměřených na
Sověty i spojence Ameriky. Dodával jim tajné
dokumenty CIA, seznamy a fotografie zaměst
nanců CIA ve Spojených státech i v zámoří a
jména amerických vládních úředníků, kteří by
se možná nechali vydírat pro spolupráci se
Sovětským svazem.

— Jeden z předaných dokumentů CIA
zkompromitoval Alexandra Ogorodnika, so
větského diplomata v Moskvě, který předsta
voval pro CIA klíčový pramen informací. Po
konfrontaci s KGB roku 1977 spáchal Ogorodnik sebevraždu.
— Kochrovi vedli ještě jiný tajný život —
jako „swingers“, když chodili na večírky, kde
se mění partneři pro sex, na orgie a do klubů
„free-for-all“ jako Plato’s Retreat v New
Yorku. Na takových sešlostech se mnohdy
vyskytovali i další zaměstnanci CIA a Kócher
předával jejich jména KGB>^>ro případné
verbování.
— Agenti newyorské FBI spolu s jedním
pracovníkem CIA nakonec získali Kóchrovo
doznání nezákonným způsobem: učinili sliby,
které nehodlali dodržet a ohrožovali osobní
bezpečnost Kóchra a jeho rodiny. Činitelé
ministerstva spravedlnosti za zavřenými dveř
mi FBI vytkli, že obchází směrnice o výpo
vědích a odbor pro stavovskou odpovědnost
při FBI příslušné agenty pokáral.
Toužil jsem po setkání s tímto superšpiónem a něco přes rok po historické výměně na
Glienickém mostě jsem se telefonicky spojil s
jedním Kóchrovým přítelem v Českosloven
sku. Za dva dny mi zavolal Kócher. Během
našeho desetiminutového rozhovoru souhlasil
s interview, ale jen v Praze. S ohledem na to,
jak se s ním zacházelo, se obával, že kdyby
přišel znovu na Západ, unesli by ho.
Kochrovi se setkali s mou manželkou a se
mnou 29. dubna 1987 na pražském letišti, ne
nápadném místě v zelené, vlnící se krajině
Čech. Kócher zápolil s našimi zavazadly, aby
se vešla do kufru jeho šedivého Volva ročník
1986. Na Kochrových nebylo nic, co by mohlo
vést člověka k představě, že to jsou špióni,
alespoň ne zpočátku. Oblečen byl podle módy
firmy Brooks Brothers: Šedý tvídový oblek,
modrá košile, červená vázanka. Hana měla na
sobě světlé kožené sako, šedou tvídovou
sukni, drahou bílou blůzu s krajkovým lemovánáním. Karel, třiapadesátník, byl hubené, ale
svalnaté postavy, šedivějící světlehnědé vlasy
měl střiženy nakrátko a jeho oči byly vybledle
hnědé. Hlavu měl formovanou nepravidelně,
jako by uši vrůstaly do ní. Dlouhý nos překrý
val část knírku. Když se Kócher smál, horní
poloviny tváří vytvářely vrásky. Hana, které
bylo 43 let, měla na sobě hodně šperků —
těžký zlatý řetěz, široký náramek a velký dia
mantový snubní prsten. Přes vlasy běžel světlý
pruh. Ruce měla poněkud buclaté, rty plné a
smyslné.
Kócher se netajil skutečností, že byl špió
nem a řekl mi, že dosud žádný sovětský špión
nepřistoupil na interview se západním tiskem.
Vysvětlil mi také, proč jako první s rozhovo-

Ve více než 100 filiálkách po
celém Německu Vás očekává Váš
fiata - Service -Tea m

FÓRUM CHARTY ZNEMOŽNÉNO

Boty

Čtvrté Fórum Charty 77, svolané na 14.
května 1988 do restaurace U české koruny na
Bílé hoře v Praze, bylo zahájeno ve 14. hod. za
účasti všech tří mluvčích, asi 50 signatářů a
příznivců z různých míst Československa.
Účastníci se dohodli, že:
1/ Charta, jejímž posláním je usilovat o
dodržování lidských práv, by měla mcméněně
ve větší míře než dosud podporovat různé
rodící se politické aktivity, že 2/ stávky a
požadavky polských dělníků, síť svobodných
iniciativ v Madarsku a vznik demokratického
svazu v SSSR jasně dokazují, že se v zemích
sovětského bloku aktuálněji pociťuje nutnost
nejen duchovní, nýbrž i politické a odborářské
plurality a že 3/ by tudíž měla Charta
přiměřeným způsobem podpořit myšlenku,
aby se i v naší zemi vytvořilo společenství pro
demokracii jako otevřené politické hnutí, které
by se zamýšlelo nad alternativním politickým

programem a vytvářelo předpoklady pro svo
bodné politické sdružování občanů. 4/ Fórum
uvítalo informaci, že vznikají některé další
nezávislé iniciativy, zaměřené na problematiku
míru a na oblast sociálních a odborových práv.
5/ Všichni účastníci odsoudili opakující se
zásahy policie jak proti Fóru Charty, tak proti
jiným podobným setkáním. Zásahy v poslední
době zasílily a jsou v naprostém rozporu s
oficiálně deklarovaným a údajně demokrati
začním programem soudobé státní moci.
Po přijetí tohoto požadavku — bylo to
dvacet minut po zahájení zasedání — vnikla do
místnosti větší skupina uniformovaných i
civilních příslušníků Sboru veřejné bezpeč
nosti. Začala účastníky bez jejich souhlasu
filmovat, další jednání tím znemožnila a
posléze zadržela a rozvezla na různá oddělení
VB, některá hodně vzdálená — až 25 km — od

- kvalita za nízkou cenu^
středu Prahy. Účastníky Fóra policie podrobila
dlouhým výslechům. Propustila je až v pozd
ních hodinách večerních. O cestu z Radotína,
Čakovic, Uhřiněvsi nebo Odolene Vody se jim
ovšem nepostarala.

Bratislava není zapomenuta
Pokojná manifestace věřících v Bratislavě,
kterou policie brutálně rozehnala, zůstává
nadále předmětem stížností proti bezpeč
nostním orgánům. Předsedovi slovenské vlády
Colotkovi poslalo protestní dopis 68 kněží
košické diezéze. Předsedovi federální vlády
Strougalovi poslalo dopis 512 famíků chrámu
sv. Martina a dalších bratislavských farností.
Žádají, aby bylo vyšetřeno, kdo dal k bru
tálnímu postupu policie rozkaz a zároveň ho
žádají, aby pomohl vyřešit oprávněné nábo
ženské potřeby věřících.

rem souhlasil: „I když rozhovor s vámi
dopadne pro mne v podstatě zaujatě, mohu na
něm jen získat. Ale bude určitě trochu méně
zaujatý už proto, že tomu ve skutečnosti
nebylo tak, jak se veřejně psalo. Seriózní spiso
vatel se bude kvůli své prestiži snažit o pocti
vou práci.“
Kócher mi naznačil, že stále ještě pracuje
pro Československou rozvědku a že se v ní
zaměřuje na Spojené státy. V placení jídel jsme
se střídali a když přišla na něho řada, šlo to na
jeho účet výloh. V jedné chvíli, kdy se zdálo,
že nás poslouchají nějací tři muži,navrhl, aby
chom odešli. Zeptal jsem se ho, co je to za lidi.
„Naši to nejsou,“ řekl docela vážně, „musí to
být vaši."
Po pět dalších dnů jsme si prohlíželi Prahu,
chodili do restaurací, dali si bažanta a uzenou
vysokou, zašli na starý židovský hřbitov, viděli
divadlo, kde se hrál poprvé Mozartův Don
Giovanni a v Národní galerii si prohlédli české
umění. Jednou jsme pili slivovici v novém
domě Kochrových, šli se projít do lesa a vy
zkoušeli Hanino kuchařské umění.
Spolu s Kóchrem jsme se celou dobu nahrá
vali na magnetofon, fotografovali se a přitom
se navzájem zkoušeli, co má ten druhý za
lubem. Dověděl jsem se, že než jsem přijel,
Kócher si mně prověřil a v jednom okamžiku
naší návštěvy byl přesvědčen, že moje žena je
tajná agentka FBI. Kócher vyprávěl o jejich
swingování a o změnách v jejich životě po ná
vratu do Československa. Od té doby mají
vstup na území Spojených států zakázán.
Kócher také hovořil o svém židovském
dědictví, jak jeho matka tajila své židovské
předky, aby unikla pronásledování za nacis
tické okupace a jak jeho prarodiče byli zabiti
v nacistickém koncentračním táboře. Setkal
jsem se dokonce s 88tiletou Kóchrovou mat
kou, která žila dvacet let v domnění, že její
jediné dítě opravdu odešlo z Československa
jako uprchlík.
Nejvíce mluvil Kócher o tom, čemu říkal
špiónská kariéra, proč si ji vybral a má ji rád, a
o svých zážitcích „ilegála“ ze Spojených států.
Začátkem roku 1982 protišpionážní sku
pina, která má ve washingtonské operační
pobočce FBI na starosti československé záleži
tosti, zachytla stopu, že Kócher pracuje pro
československou špionáž a KGB, které obvyk
le spolupracují. Při běžném sledování česko
slovenských zpravodajů FBI zjistila, že mají
„letmé kontakty“ či „krátká setkání“ s mužem
slabší postavy, který má prošedivělý knírek,
hranatou bradu a nakrátko střižené hnědé
vlasy. FBI ho sledovala a objevila, že muž,
který na těchto letmých schůzkách předává
dokumenty, je Čech, jenž se stal roku 1971
naturalizovaným americkým občanem. Agenti
začali tohoto Člověka studovat a zjistili, že jde
o smluvního zaměstnance CIA. Jeho žena
Hana přišla do USA společně s ním. FBI pak
rychle objevila, že tato přitažlivá modrooká
blondýna plní za svého manžela „mrtvé
schránky“, provádí letmé kontakty s českoslo
venskými agenty, při kterých jim předává infor
mace či dokumenty a patří tedy k špionážnímu
týmu. Kromě toho FBI k svému překvapení
zjistila, že na začátku let sedmdesátých se
Kócher téměř stal jejím double-agentem.
Na Kochrovi mnoho nedávalo smysl. Lze
předpokládat, že špión, jehož životním po
sláním je zůstat neobjeven, povede co nejpro
zaičtější, neposkvrněnou existenci z obav, aby
na sebe neupoutal pozornost. Nikoliv Karel
Kócher.
Před svými přáteli, zaměstnavateli a stu
denty filozofie, kterým přednášel jako asistent
na dvou vyšších školách v New Yorku, vystu
poval jako zapřísáhlý antikomunista. Jeho
domnělá nenávist k vládcům v Československu
byla tak bouřlivá, že se pokusil znemožnit, aby
si tenisová hvězda Ivan Lendl koupil byt v
budově newyorského East Side, kde sám žil,
jen protože Lendl přišel z Československa.
Některým z jeho přátel se zdál být Kócher
židovský, jiní ho však měli za antisemitu. Na
svou žádost o práci napsal, že je římský katolík.
Na Kochrovi jako krtku, který chce zůstat
nepoznán, bylo snad nejpodivnější to, že měl
zálibu ve „swingování“, tedy uvolněném se
xuálním životě. Nejméně jednou nebo dvakrát
týdně měli Kochrovi doma na večeři jeden či
dva páry, anebo šli sami k nim domů a proho
dili se. Kochrovi měli pro tento účel široký
okruh přátel a kromě toho chodili na velké
sexuální večery a orgie v New Yorku a Was
hingtonu, o kterépi mi Kócher řekl, že „je
hlavním sexuálním městem světa“. Oba také
často chodili do nudistické kolonie v New Jersey, do Plato’s Retreat a Hellfire, jak se jme
nují dvě sexuální centra v New Yorku,
Dokončení na str.
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otevřená každému, kdo si může dovolit
vstupné.
Když se podíváme zpátky, Kochrův exo
tický způsob života, ieho hřišky, výbuchy a
zdánlivá labilita nebyly bizarní, ale naopak
skvělé. Protože koho by napadlo, že nějaký
velký špión bude tak výstřední a kompliko
vaný? A jak dostanete pravdu ven z člověka,
který se zdá být hádankou sám sobě? Někdy se
zdálo, že Kócher musí být schizofrenik, pro
tože jak jinak by se mohl vydávat tak přesvěd
čivě za někoho, kým nebyl? Mnoho z pravdy
o Kóchrovi zůstane navždy skryto, zahaleno
do závoje klamu, který by ani on, kdyby chtěl,
nemohl poodhrnout. V roce 1984 připustil, že
PŘÍPAD MANŽELŮ KÓCHROVÝCH

způsobil agentuře CIA a jejím informantům
nevyčíslitelnou škodu a později se přiznal ke
špionáži v rámci dohody o výměně. FBI je však
přesvědčena, že celý Kochrův případ se nedo
stane ven nikdy.
Avšak z tajných rozhovorů s FBI a elektro
nických záznamů, rozhovorů s Kóchrovými a
bývalými zaměstnavateli, z duplikátů deníku
tohoto páru, z dopisů a žádostí o práci a z
rozhovoru v Praze s nimi samými lze získat
určitou představu o tom, kdo je to Kócher a
jak se mu podařio oklamat CIA.
Když „ilegál“ pracuje na své „legendě",
která mu má pomoci skrýt jeho činnost, drží se
obyčejně větší části faktů ze své minulosti, aby
se jednou nezapletl, a vynechává jen ty de
taily, které by vedly k prozrazení jeho skuteč
né loajality. Tak tomu bylo i u Kóchra.
Životopis, který předložil roku 1972 u CIA,
byl nepochybně pravdivý, avšak neuvedl, že
pisatel vstoupil roku 1960 do komunistické
strany a že roku 1982 ho československá rozvědka začala cvičit tak, aby dostal zaměstnání
u CIA. Po třech letech školení uprchli
Kóchrovi do Rakouska k příbuznému. Pozdě
ji, 4. prosince 1965,přišli do Spojených států.
V rámci výstavby svého životopisu studoval
Kócher na škole pro doktoranty při Indiana
University. Pak se přestěhoval do New Yorku
a tam přešel na Columbia University. K jeho
učitelům patřil i Zbigniew Brzezinski, který se
stal později, za prezidenta Cartera, poradcem
pro národní bezpečnost.
Roku 1972 byla Kóchrova „legenda“ hoto
va. Kócher byl připraven plnit úkol, který ob
držel před deseti lety. Jako americký občan byl
ted etablovaným příslušníkem okruhu americ
kých vysokoškoláků se zvláštním zájmem o
sovětské záležitosti. Kócher mohl uvést impo
nující reference od vážených odborníků svého
oboru. A kdyby si ho někdo prověřoval u za
městnavatelů a přátel, zjistil by, že Kócher je
vášnivě protikomunistický.
Kócher prošel prověrkou u FBI a 30. října
1972 se podrobil zkoušce na detektoru lži. V
průběhu zkoušky na otázku, zda byl někdy
členem komunistické strany, odpověděl, že v
roce 1959 o vstup žádal, aby mohl postoupit v
Československu v kariéře, ale byl odmítnut.
Kócher zkoušku udělal. Později, během vyše
třování v FBI, odborníci na práci s detektorem
si všimli, že CIA interpretovala výsledky
zkoušky nesprávně.
Kócher se stal 5. února 1973 překlada
telem CIA s prověřením pro „přísně tajné“.
Přidělen byl do AE-Screen, což je krycí název
překladatelské a analytické skupiny v sovět
ském oddělení CIA. V budově, kterou má
agentura pronajatu v Rosslynu (Virginie),
hned za Key Bridge, překládal zprávy a
pásky, nadiktované informátory CIA ruský
nebo česky. Také překládal a analyzoval zachy
cené rozhovory. A protože znal vědeckou a
technickou terminologii, dostával část nej
choulostivějŠích materiálů, které CIA vlast
nila.
Jedním z Kóchrových úkolů pro CIA bylo
překládat zprávy od Alexandra Ogorodnika,
klíčového informátora v Moskvě a napsat o
něm jednou vyhodnocení. Roku 1974, kdy pra
coval na sovětském velvyslanectví v kolum
bijském hlavním městě Bogotě, zkontaktoval
Ogorodnik CIA. Po dobu 20 měsíců, potom
co byl přeložen do oddělení pro celosvětové
záležitosti na sovětském ministerstvu zahra
ničí v Moskvě, dodával Ogorodnik CIA na
mikrofilmech stovky tajých sovětských doku
mentů včetně zpráv od sovětských velvy
slanců. Tyto informace byly tak hodnotné, že
souhrn z nich se posílal do Bílého domu, Rady
pro národní bezpečnost a na ministerstvo
zahraničí. KGB chytila Ogorodnika roku 1977
při fotografování dokumentů a zatkla ho. Jak
vylíčil John Barron v knize „KGB Today“,
Ogorodnik se ihned přiznal a řekl, že je připra
ven platit za to, že jednal podle svého politic
kého přesvědčení. Potom požádal o plnicí pero
ze svého bytu, aby mohl napsat doznání. KGB
mu pero, v němž CIA pečlivě skryla jed,
přinesla. Pero otevřel, pilulku spolkl a do deseti
vteřin zemřel.

LIDÉ

A

IVAN LENDL je už několik týdnů velmi
diskutovanou osobností v americkém kongre
su ve Washingtonu. Uchází se, aby mu bylo
zákonem uděleno americké státní občanství o
čtyři roky dříve, než by na to měl normální
nárok. Lendl by totiž rád reprezentoval Spo
jené státy na olympijských hrách v Seoulu, ale
nemůže za Ameriku hrát, nebude-li jejím obča
nem. První překážky byly odstraněny, když
právní podvýbor poslanecké sněmovny roz
hodl pro Lendla 21. dubna a právní výbor o
den později. Návrh musí schválit plénum po
slanecké sněmovny, což se zdá být zajištěno.
V senátu se ozývají hlsy proti Lendlovi, ale
jsou to — jak se zdá — jednotlivci a pro Lend
la se asi najde většina. Teprve až návrh schválí
sněmovna i senát, dostane se předloha k pod
pisu prezidentu Reaganovi. Vzhledem k Lendlově popularitě lze mít za prokázáno, že pre
zident Reagan zákon podepíšea Lendl se stane
americkým občanem. Jejich rezidentem je od
roku 1987, i když ve Spojených státech žije už
sedm let. Jenže ani prezidentův podpis ještě
neznamená, že bude Lendl Ameriku v Seoulu
reprezentovat. Vyskytla se překážka, které se
nikdo nenadál. Americká tenisová asociace
oznámila, že reprezentační tým pro olympij
ské hry v Seoulu byl již vybrán, všicm jeho
členové o tom uvědomění a pro Asociaci by
bylo velmi bolestné někoho členství zbavovat,
aby se udělalo místo pro Lendla. Jenže mít
možnost dát se reprezentovat Lendlem je za
jisté tuze vábná příležitost Zajistit si ne-li ví
tězství, pak rozhodně velmi čestné umístění,
že si ji po rozvaze sotva dá ujít... právě Ame
rická tenisová asociace.
OTA HORA, bývalý poslanec, když po
osmačtičicátém přišel do Kanady, začal v
Ottawě pracovat jako účetní v soukromém
podniku, který měl ještě dva zaměstnance.
Hora pomáhal podnik budovat a po mnoha
letech jej opouštěl jako finanční ředitel —
podnik vyrostl na továrnu se třemi sty
zaměstnanci. Od roku 1966 působil v mini
sterstvu energie, dolů a zdrojů. Tam v
oddělení dolů jako finanční administrátor za
vedl účetní systém cost accounting, který se
osvědčil. Byl tak úspěšný, že v knize A Canadian Research Heritage je mu věnováno
mnoho stránek a je popsána i činnost Oty
Hory Autor publikace o 360 stranách, ing.
Alex Ignatieff, daroval výtisk Horovi s věno
váním a poděkováním za vynikající práci.
Věru ne špatné ocenění činnosti, uvážíme-li,
že Hora odešel z oddělení dolů na penzi před
14 lety. Zmizel z očí, ale ne z paměti.
OŤON KOVAŘÍK, dokud byl v Česko
slovensku, byl víc herec (Vesnické divadlo, kla
denské divadlo, Divadlo Dětského domu v
Praze) a méně výtvarník, i když spolupracoval
s Černým divadlem a pro čs. televizi natáčel
záběry pro mládež a děti. Po příchodu do Los
Angeles v roce 1966 se víc věnoval malířství.
Uspořádal první výstavu v Los Angeles dva
roky po příchodu, další ve Washingtonu, Clevelandu, pravidelně se účastní ročních výstav
ilustrátorů v kalifornském Westwoodu. Ko
vaříkovou láskou jsou děti. Výtěžky výstav
posílá slepým dětem a zájem o slepé děti ho
přivedl k experimentům s technikou, umož
ňující dětem „vidět a cítit“. Převážná část
Kovaříkovy tvorby jsou dřevoryty. Od 5.
června vystavuje Oton Kovařík zase v Los
Angeles. Výstavu připravila místní skupina
Společnosti pro vědy a umění na oslavu
Kovaříkových šedesátin. Připadají na 9. červen.
Mluvčí Charty 77, jehož raději nebudeme
jmenovat, zažil krušné chvíle ze zcela spe
ciálních důvodů, typických pro současný ži
vot v Československu. V dubnu byl při sou
kromé schůzce chartistů zadržen a dopraven
do úřadovny Veřejné bezpečnosti na Mírovém
náměstí v Praze. Vyzvali ho, aby vyprázdnil

OSUDY
kapsy a začali zkoumat, co vyndal. Přišli také
na vrstvičku osmerek průpisového papíru,
popsané psacím strojem. Začali se dotazovat,
co to je. Zadržený mluvší odpověděl: „To je,
pánové, papír do rezervy. Nosím to při sobě
pro všechny případy. Víte, jaká je situace...
Je nedostatek toaletního papíru, často se stává,
že papír není ani v kavárnách nebo v restaura
cích, apro ten případ jsem si ze starých ruko
pisných kopií pořídil tyhle osmerky. Jsou to
průpisy 18 ;et staré, nikdy je nebudu potřebo
vat, ale jsem rád, že jsem je nezahodil.“ Pří
slušníci VB považovali toto vysvětlení za pro
vokaci a četli a četli, chtěli vysvětlení k to
muhle a k onomu a mluvčí Charty se marně
bránil, že jim to nemůže vysvětlit, že jde o
osmnáct let starý rukopis a nemůže už vědět,
co si tenkrát myslel a ostatně s tím dnes ne
souhlasí. Ještě několikrát se vyšetřující orgán
zeptal na nějaké dvě řádky sem tam, než zjis
til, že se osmerky k sobě vůbec nehodí, že to
není souvislý text a že snad tedy má ten za
držený přece jen pravdu. Ale pro jistotu mu
osmerky nevrátil. Podrobil ho výslechu a tepve
k večeru ho propustil na svobodu. Tahle histo
rie je ovšem víc k pláči než k smíchu, protože
život bez toaletního papíru je opravdu v ně
kterých chvílích setsafraportský. A náprava?
Na Slovensku bude zřízena továrna na výrobu
toaletního papíru, ale první dva roky bude
svým výrobkem splácet úvěr, takže na zlepše
ní situace čs. občané budou čekat tři roky.
PAULÍNA, 231etá fotomodelka vrcholové
třídy v New Yorku, prodala za miliónový
honorář svou klasickou hlavu americké firmě
Lauder na propagaci jejích kosmetických
krémů, past, líčidel, flakonů, pudrů a rtěnek.
Proč o tom píšeme? Paulína, známá už z
titulních stránek světových módních časopisů
(nedávno zkusila štěstí i ve filmu), je z Čech.
Tam, a rovněž i pod Tatrami, jak známo, se
rodí nejkrásnější děvčata na světě. Takže, až
půjdete v Sydney, Oslu, Paříži, Hong Kongu,
Johannesburgu, Mnichově se svou manžel
kou, nastávající, snoubenkou či přítelkyní
(nehodící se škrtněte) a bude na vás z plakátu
zírat okouzlující fotogenická hlava Paulíny
Pořízkové, budete té své moci říci: „Hele,
krajanka. Moc se ti podobá. A i když nevydě
láváš milióny jako ona, za milióny mi stojíš.“
Proto jste si ji přece vzal, no ne?

Dr. Strougal v Brazílii
Ministerský předseda dr. Lubomír Strougal
přiletěl 11. května do hlavního města Brazílie
na oficiální návštěvu, k níž byl pozván brazil
ským prezidentem Jose Sarneyem. Dr. Strougal
měl rozhovory s prezidentem, zákonodárci a
zástupci NejvyšŠího soudu. Středem porad
byla hospodářská smlouva, kterou se má do
roku 2000 dosáhnout obratu jedné miliardy
dolarů. Den po příletu zahájil dr. Strougal v
Sao Paolo Czechoslovak-Expo 88, velkou vý
stavu čs. strojírenství a jiných odvětví. Sou
časně s výstavou se koná v Sao Paolo týdenní
konference o konkrétních možnostech hospo
dářské spolupráce. Uvažuje se o společném
podnikání a kooperaci při výrobě strojů a zaří
zení, o spolupráci na třetích trzích. Ovšem i
technické spolupráci a výměně informací.

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

POJIŠTĚNÍ NÁVŠTĚV Z ČSSR
£l jiné zemé. 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!!
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

číslo S, květen 1988

Babička v japonštině
V Tokiu vyšla Babička Boženy Němcové v
japonštině. Knihu přeložil japonský překlada
tel Kei Kurisu, který v letech po válce studo
val na Karlově univerzitě v Praze, od té doby
je obdivovatelem české literatury a překládá z
ní do japonštiny. Japonská Babička má 490
stran o rozměru 18 cm x 12 cm, je ilustrována
sedmi černo-bílými kresbami, úprava knihy je
pěkná a je vytištěna na kvalitním papíru.

Vyznamenání umělcům
Čestný titul národní umělec (uděluje prez.
republiky — nejvyšší čs. umělecké vyzname
náni) letos obdrželi:
Vlastimil BRODSKÝ, herec, člen Divadla
na Vinohradech; Věra DRNKOVÁ-ZÁŘECKÁ, akademická malířka; Gejza DUSÍK,
hudební skladatel; Jan HANU§, hudební
skladatel; Jana HLAVÁČOVÁ, herečka, člen
ka činohry Národního divadla v Praze; Milo
slav HOLUB, herec, člen Státního divadla v
Ostravě; Rudolf HRUŠÍNSKÝ, herec, člen
činohry Národního divadla v Praze; Cyril
CHRAMOSTA, akademický malíř; Václav
KAŠLÍK, režisér opery Národního divadla v
Praze; František KOZÍK, spisovatel; Andrej
LETTRICH, režisér Slovenské filmové tvor
by Bratislava; Ondřej MALACHOVSKÝ, só
lista opery Slovenského národního divadla v
Bratislavě; Lubomír MALÝ, violista; Milan
NOVÁK, hudební skladatel; Klára PATAKIOVÁ, akademická sochařka; Arpád RAČKO, akademický sochař; Ludvík RÁŽA, reži
sér Československé televize; Ota SKLENČKA, herec, člen Realistického divadla v Praze;
Rudolf SVOBODA, akademický sochař; Ja
romír TOMEČEK, spisovatel; Martin TAPÁK, filmový režisér; František VLÁČIL,
režisér Filmového studia Barrandov.
Všichni vyznamenaní byli už nositeli titulu
zasloužilý umělec.

Schůzka ministrů obrany
Do Vídně přiletěl 9. května čs. ministr
národní obrany, gen. Milan Václavík, na
porady s rakouským ministrem obrany, Ro
bertem Lichalem. Je to poprvé, že se ministři
obrany Rakouska a Československa sešli.

Seriózní vedlejší výdělek
bez Investic
nabizim krajanům ze všech světadílů
(velkoměsta vítána)
Kancelářské a organizační schopnosti
jsou výhodou.
Phlllpp-Cooperatlon
Postfach 100862
D-5620 Velbert 1, West Germany

DIVA - IMMOBILIEN
Crsns-Montsna, Wallls,
švýcarsko
Luxusní chalety „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 hřišté, 30
krytých bazénů, jízdárna, fitness, 7 jezer s
možností koupání a surfováni; kongresová a
koncertní hala; vyhlášené obchody, útulné
restaurace a po celý rok hodně zábavy a slunce

„Chalats Les Jolls“ spadají do povoleného
kontingentu prodeje na cizince
Další informace:
DIVA IMMOBILIEN
Segantlnlstr. 9, CH-8049 ZUrlch
Tel.: 01-56 21 56
(od května 1988 tel.: 341 21 56)
Zn.: „Jistý výdělek" č. OB-152-V-88 — Extra
zdroj peněz z prodeje garantovaného, bylin
ného přípravku. Hledáme nové distributory
Možnost výdělku až 90 000 $ za rok
Zašleme podrobné informace na požádáni,
zdarma
HOSPODAŘÍM sprAvné?
- Bezkonkurenční nabídka vybraných druhů
spoření s maximální státní podporou
- Maximální úspora daní pro každého
- Životní pojištění??? Jak a proč.
- Bezolatná nezávazná informace
Dipl. Ing Richard Horák
Postfach 1104
8905 Mering
Tel : 08233/920 40

„Hledáme zájemce ze všech vrstev a koutů
světa Chceme rozšířit americky business do
jiných zemí'
Mezinárodni Network Marketing
vlastni business, bez investic
MARTIN, PO Box 4006, Plymouth. MA 02361,
USA — Tel : /617/ 746-9074
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Květnové divadelní slavnosti
v Praze před 70 lety
Úspěšný sjezd zástupců porobených rakousko-uherských národů v Římě 8. dubna
1918 podnítil české politické kruhy, že se roz
hodly uspořádat obdobný sjezd v Praze. Aby
se obešel zákaz rakousko-uherské vlády, s
nímž se nezbytně muselo počítat, odůvodnilo
se pořádání sjezdu výročím položení základní
ho kamene k Národnímu divadlu v Praze.
Výročí připadlo na květen 1918. Slavnosti už
od března připravoval dramaturg Národního
divadla Jaroslav Kvapil.
Ve slavnostním výboru byly zastoupeny
skoro všechny české politické strany, předsta
vitelé Sokola a spisovatelské rady. Divadelní
slavnosti se konaly v Praze dne 16. května. O
den později zasedali představitelé porobených
rakousko-uherských národů jako Konference
slovanských a románských národů a kromě
nich zástupci socialistických stran z habs
burské monarchie, ale bez Němců a Maďarů.
Divadelních oslav i konferencí se účastnili
tehdy i Slováci v čele s básníkem Hviezdoslavem. Byli přítomni Srbové, Chorvati, velmi
četně byli zastoupeni Slovinci, dále byli pří
tomni Poláci, Rumuni a Italové. Pozvaní
lužičtí Srbové nemohli přijet pro odpor ně
mecké císařské vlády. Manifestací i porad se
účastnili nejen veřejně činní muži, nýbrž i
ženy. Konference utlačovaných národů přijala
rezoluci, kterou sestavil dr. František Soukup.
Pravilo se v ní:
„Představitelé národů se sjednotili v jedno
myslné vůli učinit vše, co je v jejich silách, aby
národy jejich došly v této strašlivé válce svého
osvobození a dospěly na základě práva
sebeurčení k svobodnému životu ve vlastních
samostatných státech.“
Rakousko-uherská vláda dala projev zaba
vit, ale nemohla znemožnit vliv sjezdu za hra
nicemi. Divadelních slavností a projevů úspěš
ně propagačně využili představitelé čs. zahra
ničního odboje jak u vlád, tak v tisku Dohody.
Rakouské kruhy odpověděly na pražské
Divadelní slavnosti perzekucí. Dne 18. května
1918 zakázaly pořádání schůzí, spojených s
divadelními slavnostmi, jihoslovanští hosté
byli z Prahy vyhoštěni, policie vyslýchala
účastníky, obnovila zákaz nošení odznaků a
kokard v barvách dohodových států, zastavila
Národních listů“ poněvadž prý
přes výstrahu ze 14 února 1918 jevily snahu
vzbuzovat soustavně náladu sympatie pro
státy Dohody“.
Pražský sjezd porobených národů, konaný
pod záminkou Divadelních slavností, měl da|ekosáhlý význam. V historii vzniku Českoslo
venské republiky mu náleží významné místo.
JOŽKA PEJSKAŘ

Nové knihy, vydané v exilu
Dr. Z. Fischmann: Janátek — Newmarch Correspondence. Významná anglická muzikologická prá
ce. 186 stran, 30 tabulek. Cena US U S 39.50.
Vydalo nakladatelství Kabel Publishers, 11225 Huntover Drive, Rockville, MD 20852, USA. — V
březnovém čísle jsme uvedli, že kniha je nepro
dejná, což byl omyl, za který se omlouváme.
Nakladatesltví ROZMLUVY, 18, Church Hill,
Purley, Surrey, CR2 3ON, England, vydalo:
Ivan Klíma: Láska a smetí. Próza. Stran 254, cena
7.50 angl. liber;
Ivan Klíma: Milenci na jednu noc. Tři povídky.
Reprint druhého vydání z roku 1967. Stran 80.
Cena 4.00 angl. libry;
Maciej Lopiňski, Marcin Moshit a Marius Wilk:
Konspira. O podzemní Solidaritě. Stran 322. Cena
5.00 angl. liber. Z polštiny přeložili Jan Tesař a Jiří
Němec, kteří napsali také postscriptum.
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BUCHHANDEL
WELT- UND SLAWISCHE LITERATUR

Blanka Černil
Ackerstr. 31, CH-8610 Uster
Švýcarsko
Tel.: 01/940 72 41
Autobiografie spisovatele Bohumila HRABALA
(68 Publishers)
Svatby v domě Díl I.......................... SFr. 22.80
Vita nuova Díl II................................ SFr. 22 80
Proluky Díl III.................................... SFr. 19 10
a nově vyšlá publikace Lenky PROCHÁZKOVÉ
Oční kapky ......................................... SFr. 22.plné na skladě!
Upororňujeme na nově vyšlé publikace
Ivana KLÍMY (Rozmluvy)
Látka a smetl
Milenci na Jeden den
a dříve vydanou knihu (68 Publishers)
Moje první lásky
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M. Provazníkova, příklad činorodé ženy
Tyršův Sokol je dnes v Československu
patrně už pouhý mýtus, ale kdysi to bývala
velice živá a reálná organizace, sebevědomá ve
svých činech i plánech, takže každý cizí režim
v ní viděl právem svého úhlavního nepřítele a
pokusil se ji likvidovat administrativně i otev
řeným terorem. Tak tomu bylo za první svě
tové války, kdy rakousko-uherský režim viděl
v sokolech přirozené spojence exulanta Tomá
še Garrigua Masaryka, za nacistů, kdy členové
Sokola byli jádrem odboje, i po komunis
tickém únorovém puči v roce 1948, kdy všesokolský slet, pořádaný několik měsíců po puči,
vyzněl v mohutnou desetitisícovou, ba statisí
covou demonstraci proti vládě, Gottwaldovi a
komunistické straně. Pamětníci si jistě vzpo
menou na sletový průvod Prahou, vysílaný
přímým přenosem pražským rozhlasem. Repor
tér z naučeného a schváleného textu tvrdil, že
sokolové provolávají slávu prvnímu dělnické
mu prezidentovi, ale v pozadí jeho slov bylo
slyšet hlas tisíců, provolávajících slávu Edvar
du Benešovi. Na sletišti zavládlo ticho, když
vystoupili sovětští sportovci, ale stadión burá
cel potleskem, když vstupovali Jihoslované.
Bylo to krátce po roztržce mezi Stalinem a
Titem.
To vše a mnoho jiného vypravuje ve svých
vzpomínkách „To byl Sokol“ Marie Provazníková, v době sletu 1948 náčelnice Českoslo
venské obce sokolské, která práci v Sokole,
nejprve doma a pak v Americe, věnovala celý
svůj život. Narodila se v Praze roku 1890 a
letos 24. října jí bude 98 let. Své vzpomínky,
které vydalo před několika dny České slovo v
Mnichově v knize o 250 stranách, začala psát
asi před deseti lety. Zahrnují dobu od chvíle,
kdy jako školačka přišla na rozhraní minulého
a našeho století do Sokola, až do účasti sokol
ských gymnastek na olympiádě v Londýně roku
1948, kdy zůstala v exilu. Druhý díl, který má
následovat, obsáhne sokolskou práci Marie
Provazníkové v Americe.

Provazníková nepopisuje svůj život, ale
historii Sokola, takže čtenář někdy lituje, že o
sobě nepoví víc a drží se diskrétně v pozadí.
Ferdinand Peroutka jednou řekl, že nechce psát
paměti, protože nemá pocit, že žil zajímavě.

1938 -1948

JAROSLAV DRESLER
Provazníková měla asi týž dojem, ale na nalé
hání přátel začala přece pořádat papíry z histo
rie Sokola, aby zaznamenala své svědectví o
tom, jak to bylo. V době, kdy jiní, pokud žijí,
už dávno odpočívají po vykonané práci, se tak
Provazníková pustila do své literární prvotiny,
aby to, co byl a čím žil Sokol nebylo zcela
ztraceno.
Některé věci v knize nenajdeme. Z dnešního
hlediska vznikl Sokol v minulém století jako
organizace vlastenecká, ba až nacionalistická,
zaměřená ideově na boj proti Rakousku a z
toho vyplynul původní antiklerikalismus: so
kolští funkcionáři nesměli být původně v
katolické církvi. Proto vznikl Orel a na druhé
straně dělnické tělocvičné jednoty, částečně
pod vlivem komunistů, kteří oponovali sokol
skému demokratismu. Vylíčit tyto věci bude
úlohou pozdějšího bádání. Provazníková není
historička, ale přední aktérka událostí, o nichž
píše.
Nejlepší je autorka ve svém vyprávění tam,
kdy referuje o tom, co zažila, kdy líčí hlad a
bídu za první světové války, kdy píše o odboji
a pronásledování za nacistů a o přípravách
komunistů na likvidaci Sokola. Všude tam,
kde do věcně podávané historie Sokola proni
kají autorčiny osobní zážitky, shledáváme se s
osobností, jakých je právě v naší době zapo
třebí jako soli. Marie Provazníková je příkla
dem činorodé ženy, jaké měl na mysli Masaryk,
když usiloval o vzestup úrovně české společ
nosti.

Masaryk Memoriál v Izraeli
O deset let starší než stát Izrael, který letos
oslavuje čtyřicet let trvání, je čs. kibuc u
Haify, založený před padesáti lety v tehdejší
severní Palestině. V roce 1940 si dal kibuc
jméno T. G. Masaryk. Byl to projev úcty k
zasloužilému státníku a současně projev vděč
nosti politikovi, který bojoval proti antise
mitismu. Letošní oslavy padesátého výročí
založení kibucu budou spojeny s oslavou 70.
výročí vzniku Československé republiky. V
den 28. října se připravuje položení základní
ho kamene k Masarykovu obecnímu stře
disku, které ponese jméno T. G. Masaryk
Memoriál. V budově, která bude mít kromě
společenských místností studovnu se spisy
Masaryka a o Masarykovi, trvalou výstavu,
připomínající život a dílo prvního prezidenta
Československé republiky, bude ještě pamětní
hala a sál k promítání filmů, přednáškám a
divadelním představením.

Masaryk Memoriál je rozsáhlý projekt, spo
jený s finančními náklady, přesahujícími mož
nosti kibucu. Proto se našli sponsoři, aby pod
jejich záštitou mohl spolek JAD T. G. Masa
ryk Memoriál požádat veřejnost, izraelskou i
československou, aby dary k uskutečnění při
spěla. Mezi sponsory jsou spisovatel a básník
Vikor Fischl, kalifornští Fischmannovi, new
yorský Elie Wiesel (ještě s několika dalšími),
několik známých osobností z Bostonu, z izra
elských Erich Kulka a bývalý slovenský učitel
Benjamin Bornstein, člen výboru a nejkativnější z místních činitelů. Výbor prosí občany
a přátele Československé republiky a ctitele
jejího prvního prezidenta T. G. Masaryka,
aby finančním příspěvkem pomohli projekt
uskutečnit. Výzva platí nám všem na celém
světě. Svůj příspěvek zašlete na adresu Kibuz Kfar Masaryk, 25208, Israel. Telefon:
04-916621.

Kulturní zprávy z domova a z ciziny
Neznámý Janáčkův houslový koncert, na
psaný v roce 1926, byl objeven v Praze při
pracích na společném vydání Janáčkova díla čs.
hudebním nakladatelstvím a nakladatelstvím
Búrenreiter v Kasselu. Koncert bude poprvé
přednesen 29. září v Brně na mezinárodním
fudebním festivalu. • Národní muzeum v
Praze ve spolupráci s Beethovenovým archí
vem v Bonnu pořádá výstavu o Beethoveno
vých vztazích k českému prostředí. Na výsta
vě bude i originál Beethovenova zápisníku,
který částečně vznikl za skladatelova pobytu
v Čechách roku 1812. • Francouzská kinematéka ve středisku Pompidou v Paříži pokračo
vala v dubnu v promítání čs. filmů, z němých
byly předvedeny Lamačův Dobrý voják Švejk,
Machatého Kreutzerova sonáta, Pražského
Batalión, všechny z roku 1926. O deset let
starší byly Voskovce a Wericha Hej rup,
Jánošík, Bílá nemoc se Zdeňkem Štěpánkem a
Hugo Haasem, z novějších Formanův Kon
kurs a Menzeiovy Ostře sledované vlaky. •
Národní galerii v Praze obohatili dědici malíře
Václava Brožíka o skicář se studiemi a náčrtky
k slavnému Brožíkovu obrazu Mistr Jan Hus
před kostnickým koncilem; součástí daru jsou
dobové výstřižky z francouzských novin,
osobní památky a dokumentační materiál. •
V New Yorku uspořádala britská aukční
firma Sotheby desetidenní prodej sbírky ne
dávno zesnulého Andyho Warhola, reprezen

the
RUPTURED
DECADE

tanta pop-artu. Warhol po rodičích pocházel
z východního Slovenska a jako sběratel byl
anarchista, který kupoval, co mu přišlo pod
ruku — folklór i obrazy svátých, hrnce, sklo,
starý americký nábytek i sochy. • 10. ročník
festivalu české a slovenské filmové veselohry
skončil 30. dubna udělením hlavní ceny reži
sérce Věře Chytilové za film Šašek a králov
na, diváckou cínu za Novoměstský hrnec
smíchu a cenu mladých diváků za film Jak
básníkům chutná život dostal Dušan Klein.
Zvláštní cenu dostal Jiří Menzel za film Ves
ničko má středisková. • Slovenský spisova
tel Dominik Tatarka, léta režimem pronásle
dovaný za ostrou kritiku stalinismu v knize
Démon souhlasu (vyšla i francouzský) a za
neskrývaný nepřátelský postoj k srpnové oku
paci, byl „omilostněn“ natolik, že mu v Bra
tislavě vydají knihu Farská republika. • Na
dny čs. kulutry v Portugalsku odcestoval 2.
května Sukův komorní orchestr, na pořadu
osmi koncertů má Dvořáka, Suka, Martinů. •
Národní muzeum v Praze oslavilo 170 let
trvání jubilejní výstavou svých nejvzácnějších
exponátů. • Na 25. mezinárodním knižním
veletrhu v Bologni byl vyznamenán cenou H.
Ch. Andersena slovenský ilustrátor Dušan
Kállay; cenu převezme v září v Oslu. Toutéž
cenou byl před lety poctěn Jiří Trnka. • Pro
televizní pořad Tichá myš (o vzniku vánoční
písně Tichá noc) budou v květnu natáčet v

Objednávky adresujte na
AMERON HOUSE
Post Office Box 1200
Mattituck, N.Y. 11952, USA
Cena knihy $ 19.95

Manětíně u Plzně letní scény čs. televize a
skotská společnost Edinburgh Film and Videoproductions, tito partneři nedávno dokončili
životopisný hraný dokument o Antonínu
Dvořákovi. • Severočeské divadlo Panoptikum se vrátilo 6. května z úspěšného turné v
Itálii, kde od Terstu až po Sardinii předvá
dělo novou premiéru Barona Prášila. • V
západoněmeckém městě Ingelheim (25 000
obyvateljprobíhají od 30. dubna do 14. června
mezinárodní kulturní dny, tentokrát pod ná
zvem Kouzlo Prahy. Umělecko-průmyslové
muzeum uspořádalo velkou výstavu, účinko
val Státní soubor písní a tanců, vystoupila
Hana Hegerová, Černé divadlo, konaly a
konají se přednášky, diskusní večery, kon
certy. • Opera rakouského skladatele Gottfrieda Einema Proces, jejíž libreto napsali
Boris Blacher a Heinz Cramer podle románu
Franze Kafky, byla po 34 letech znovu uve
dena na scénu Zemských divadel v Linci. Dík
působivé hudbě a dobrým výkonům umělců
měla opera úspěch. * Režisér Karel Smyčka
byl odměněn za film Prečo zvláštní cenou
Mezinárodního festivalu sportovních filmů v
Turíně. * Mahlerův orchestr je hudební
těleso mladých hudebníků z Rakouska, Ma
ďarska, Československa, Jugoslávie, švédská,
Finska a Švýcarska, zemí, nezastoupených v
Evropském společenství. Mladí hudebníci v
Piešťanech intenzívně cvičili pod vedením
členů Vídeňské filharmonie, koncertovali pod
dirigentem Claudiem Abadem ve Vídni, v
Praze, Budapešti a v létě vystoupí společně s
orchestrem mládeže Evropského společenství
— mladí hudebníci spojí Evropu. • Newyor
ská odbočka Společnosti pro vědy a umění se
sdruženými čs. spolky a organizacemi uspo
řádá 28. října, v den vzniku Československé
republiky před 70 lety, slavnostní koncert v
hudebním sále Metropolitního muzea. Účin
kovat bude klavírní virtuóz Rudolf Firkušný
s orchestrem St. Luke, řízeným skladatelem
dr. Karlem Husou, dirigentem symfonického
orchestru univezity Cornell. •

Studium východní Evropy
Ve Velké Británii klesá počet univerzit a
jiných učilišť, umožňujících zájmecům stu
dium Sovětského svazu a východní Evropy, a
to jak po lingvistické stránce, tak co do studia
politiky a národního hospodářství. Nedosta-j
tek je způsoben odchodem nynějších profe
sorů do penze. Není za ně náhrada. Odborní
ci, jimž záleží na tom, aby si Británie uchovala
pověst jako významné středisko pro studium
Sovětského svazu a východní Evropy, založili
nyní v Londýně Britské sdružení pro sovětské
a východoevropské studium Jeho předseda,
národohospodář Michael Kaser z Oxfordu,
oznámil, že sdružení požádá vládu, aby dala
problém vyšetřit. Studentů je dost, zájem o
slovanské jazyky vzrůstá, ale učitelů je méně a
méně. Obavy projevují i průmyslníci a ob
chodníci, kteří mají zájem, aby se hospo
dářské styky s touto oblastí rozšířily, a
školené odbroné síly potřebuje i vláda. Z cel
kového zahraničního obchodu Velké Británie
připadají na export do Sov. svazu a východní
Evropy jenom dvě procenta.

I
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KUS DOMOVA V ALPÁCH

Český

pension

Poplatek do 30 slov 30 DM. u dvojí oti
štěni 30 DM. pro siní oři US * 15, pH dwjim otištěni US S 20. Poplatek sailete sároveů ■ objednávkou. V odpovědích uvá
dějte na obálce zřetelně mačku tučně vy
tištěnou ■ následujícím číslem. Jinak ne
můžeme xaručit doručeni. Uaávěrka 25.
předcházejícího měsíce.

Malý oznamovatel

MILAN

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

zahájeni zimní sezóny od 2. XII.
Pište česky.

Nezapomínat!
Letošní výročí významných událostí, které osu
dové zasáhly do života československé společnosti
během sedmdesátileté historie Československé re
publiky (50 let Mnichova, 40 let únorového puče,
20 sovětské okupace), je příležitostí, aby vědomí
solidarity evropské veřejnosti a úsilí Čechů a Slo
váků o znovunabytí svobody a znovunastolení
demokracie bylo oživeno a posíleno.
V předvečer 20. výročí vpádu armád Varšavského
paktu do Československa v sobotu 20. srpna 1988
ve 20 hod. se koná v Bernu v sále hotelu Bellevue

Večer solidarity s československým lidem,
na kterém promluví býv. člen švýcarské vlády a
Bundesrat dr. R. Friedrich a býv. rektor basilejské
univerzity prof. dr. J. M. Lochman.
Večer bude zasazen do hudebního rámce; skladby
našich komponistů přednese dechový kvintet sym
fonického orchestru z Basileje.

Večer bude navazovat na 5. evropskou konferen
ci SVU na téma:
Kultura a násilí,
kterou pořádá švýcarská skupina SVU ve spoluprá
ci se Slovanským seminářem bernské univerzity
dne 20. srpna 1988 ve velké posluchárně univerzity
v Bernu od 9 do 17 hodin. Historikové, sociolo
gové, politologové aj. z Anglie, Francie, Holandska,
Německa a Švýcarska budou v přednáškách analy
zovat konflikty mezi kulturou a politickým násilím,
na něž jsou naše země a celá střední Evropa tak
bohatý. Konference poskytne účastníkům lepší
pochopení vztahů, jimiž je kultura našich zemí spo
jena s kulturou západoevropskou ve společném
dědictví a perspektivě.
Předběžné přihlášky k účasti na konferenci i
večeru a případné rezervace hotelu posílejte na
adresu:
Olga Komersová, Obermattstrasse 10,
CH-3018 Bern (tel.: 031-340877)

Čs. vědecko-kulturní
sympozium v Holandsku
I letos bude v Holandsku uspořádáno Čs.
vědecko-kulturní sympozium, a to dne 29.
října v obci Heemstede, jižně od Haarlemu.
Dopoledne i odpoledne budou přednášky s
kulturními vložkami, večer hudba k tanci a
příležitost si popovídat. Program bude ozná
men později. Další informace u Julia Bob
ková, P.L. Takstraat 17, 1073 KH Amster
dam, Helena Orlová, Elandsgracht 83, 1016
TR Amsterdam.

Solidarita s polskými dělníky
Nezávislá skupina Čs. a polských občanů
Polsko-Československá solidarita, vydala 9.
května prohlášení solidarity se stávkujícími
polskými dělníky. V prohlášení se uvádí, že
polští dělníci jsou obětí hospodářského chao
su, za nějž nemají odpovědnost. Vinu za
nynější situaci nesou výhradně činitelé státní
moci, kteří udržují politický a hospodářský
systém, v němž je každá snaha o nápravu
mamá. Prohlášení končí protestem proti
represivním opatřením, k nimž se polské
orgány státní moci proti dělníkům uchýlily.
Prohlášení podepsali Petr Pospíchal a Anna
Sabatová.
Krajané v celém světě V pojištěni, v podnikáni,
financováni, půjčkách, prodeji a koupi lékař
ských praxi a jiných firem. Vám neutrálně poradí
AGENTUR PAZDERA
Kreuzplatz 20, CH-8008 Zúrich
TaL: CH: 01 932 32 22: BRD: 00411-932 32 22
Provoz 24 hod denně, o nedělích i svátcích

Kde uložit peníze? Utéci zimě?
Hotově i na splátky 2,5 ha, 1.300 m/m v histo
ricky a přírodně bohaté oblasti Arizony Pro
milovníky skal, slunce, lovu. Nejlepši podnebí v
USA. Pouze 1500 $
Postavíme dle Vašich přání.
Zimní byt pronajmeme.
Box 669 Vail. AZ 85641, USA
NAVŠTIVTE loutkové muzeum THORN,
Akkerwal 27. Holland
Uvidíte loutky a hračky, s kterými si hrávali vaši
dědové a babičky.

Číslo 5, květen 1988

PŘEKLADY — TLUMOČENÍ
z češtiny do němčiny a naopak provádí a ověřuje
veřejné ustanovený a přísežný soudní překlada
tel a tlumočník s dlouholetou zkušenosti (azylo
vé a trestní právo, listiny)
Dlpl. Verwaltungswlrt (FH)
ROLAND RICHTER
Stelnstr. 46,
8000 Múnchen 80
Tel 089/48 65 79
Úředně ověřuji překlady.
Poskytuji porady při žádostech o propuštěni z
čs. občanství, při žádostech o německé státní
občanství, při zápočtu let do Rentenversicherung. Vysokoškolsky vzdělaná, přísežná soudní
překladatelka
ELIAN S O 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
místopřísežný překladatel
LADISLAV SANTIAGO DE LA GRUZ
Guerickestrasse 21, 8000 MOnchen 40,
tel.: 089/361 74 04 nebo 361 74 05
zároveň veškerá pojištění (životni,
úrazové, právní, povinného ručení,
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.: „Znovu a spokojeně“ č. 1-IV-88 — 50letá
středoškolačka by se ráda seznámila s krajanem
vyšší postavy přiměřeného věku, který by s ni
chtěl prožit spokojené další léta. Je možné začít
znovu?
Zn.: „Zdravot, diet, sestra“ č. 2-IV-88 —
Černovlasá, -oká, pohledná. 46letá, 165/62, bez
závazků s řid. průk., 10 měsíců ž. v NSR (za
krátkou důbu dostanu něm. pas), mluvím
němec, a italsky. Hledám sluš, staršího přítele
— partnera, bez závazků, dobře finanč. situov .
nekuřáka, rad. z NSR Příroda, kultura, cesto
vání, vařeni atd. ...Odepíšu všem!
Zn.: „Mohu ještě doufat?" č. 4-IV-88 —
48/170, středoškolačka žijící v BRD, hledá
vyrovnaného muže, který také nechce být sám.
Jsem citově založená a chybí mi život ve dvou.
Zn.: „Sluncem I nepohodou“ č. 6-IV-88 —
Vídeňák, 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-88 — Hledám českou
přítelkyni pro svou 76letou maminku, bydlící v
Gráfelfíngu u Mnichova.
Zn.: „Podzimní večery" č. 9-IV-88 — ČechAustralan, 40/175, dobrého vzhledu, nekuřák,
nepiják, by rád poznal partnerku-artistku v Syd
ney a okolí.
Zn.: „Ihned“ č. 10-IV-88 — Hledám do pod
nájmu penzistu do vel. bytu ve Vídni, nejlépe
Američana
Zn.: „Hledám bratrance“ č. 11-IV-88 — Kdo
zná Františka Haluzu z Popovic u Uh. Hradiště
nebo o něm něco ví? Jeho sestřenice v USA ho
hledá.
Zn.: „Máte děti v ČSSR?“ č. 14-IV-88 — Rod
domek v Lovosicích-Mésto. prázdný, se zahrád
kou (ovoc. stromy) a vedle s parcelou na garáž
prodám.
Zn.: „Jaro v Alpách" č. 17-IV-88 — Čechoameričan, 47/180. sportovec, bez závazků, hle
dá partnerku pro business a cestování Pošli
foto — pošlu foto.

Zn.: „Dohoda Jistá" č. 19-IV-88 — 30letý, pod
nikavý, seriózní muž, dosud v Praze, hledá ženu
v NSR za účelem sňatku.

Zn.: „Nové mládí" č. 1-V-88 — Moje přítelkyně
— původem Češka — reprezentativní, vzdělaná,
se cítí osamělá Ráda bych ji našla vzdělaného,
Intel, partnera do 60 roků.
Zn.: „Vzájemná důvěra" č. 2-V-88 — Cech,
žijící na jihu Spolk. republiky (v Bavorsku),
hledá krajanku k seznámení do 30 let
Zn.: „Kvetoucí máj“ č. 3-V-88 — Menši podni
katel. 55letý, hledá obchodní a životni part
nerku.
Zn.: „Upřímně a radostně“ č. 4-V-88 — Mladá
lékařka, žijící na východě USA. by se ráda se
známila s intel., sportovně založeným pánem —
nekuřákem.
Zn.: „Len záp. Nemecko“ č. 5-V-88 — Samo
statná. sportovo založená žena všestranných
zaujmov, rozvedená, povoláním úradnička, hladá muža pre společné spolužitie.
Zn.: „Najdu Té?" č. 6-V-88 — 27/160. žijící u
Hamburku, hledá správného a podnikavého
kluka 27-30letého. nejradéji z jihu Německa, se
zájmem o lyže a cestováni. Foto vítáno.
Zn.: „Norsko" č. 7-V-88 — Zdravá. 40/167/60.
s elánem, reprezentativní nekuřačka, 20 let cosmopol.. mluvicí norský, holandský, anglicky —
nechce být pouze matkou dvěma synům a proto
hledá partnera na výlety, tenis, lyžování, pro
kulturu a legraci ve společné domácnosti.
Zn.: „Nová naděje" č. 8-V-88 — Žiji v BRD
šestý rok s dcerou (14) a synem (13). Jsem azylant, pův. Pražák, 44/186. dělník, v Čechách roz
vedený Auto, byt mám. Hledám přítelkyni — jen
poctivě — foto vyměním či vrátím.
Zn.: „čekám na ozvěnu" č. 9-V-88 — Zvérolékařka — MUDr. 25letá/160 cm, bez závazků,
všestranných zájmů, žijící v Praze, hledá touto
cestou přítele k dopisováváni, návštěvě a kdo
ví...
Zn.: „Léto Stockholm, zima Tenerifa" č. 10-V88 — Vzdělaný, inteligentní nekuřák — roman
tik. by se rád seznámil s veselou ženou —
nekuřačkou do 45 roků. Prosím foto.
Zn.: „Krajanská pomoc“ č. 11-V-88 — Svo
bodná Rakušanka českého původu, Zubní laborantka s 15letou praxi (porcelán) hledá místo v
Americe, nejradéji Georgia, Florida či Kalifor
nie.
Zn.: „Mnoho loutek a kulis, také hry“ č. 12-V88 — Na prodej unikátní, antické, loutkové
divadlo.
Zn.: „Čechoameričan z Moravy — světo
běžník" č. 14-V-88 — Pracují v Africe pro OSN
Máj je lásky čas a hledám proto „naše děvče",
prakticky založené, nejrůznéjšich zájmů. Výmě
na fotografií vítána — určité odpovím. Není
dobře člověku samotnému.
Zn.: „Hledám bratrance" č. 12-1-88 - Hledám
Mílu Adama, stavaře z Hostivic, posledně v
Praze. Prosím, upozorněte ho na tento inzerát.
Volejte tel BRD 006747 7930 nebo napišté do
admin. listu na značku.
Zn.: „Zpět do Evropy“ č. 13-1-88 — ČechoKanadan, 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“ č. 14-1-88 —
Sourozenci (sestra 32 r., bratr 23 r.) ochotni na
začátku vzít jakoukoliv práci, hledají sponzora v
Kanadě

Dobrým lidem jsme ochotni půjčit ku kratšímu
pobytu ve Frankfurtu garsonku na předměstí
(dobré spojeni metrem do středu města).
Informace podá Dialog. Gutleutstr. 13.
D-6000 Frankfurt/M.
Další jednoduchá možnost přenocováni v
železničním domku na Rýně

je název knihy o poutním místě na Slovensku.
Kniha, bohaté doplněná fotografiemi, má 48
stran, autorem je P. J. Schmidt. Cena 3.00 $
Lze objednat v knihkupectví Pastrňák
Lindengasse 5. A-1070 Wien.

Čtyř- až šestlnásobné zvětšení kapitálu !

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

SOUDOBÁ ŘÍKÁNKA
Miloši Jakeši, nemáš flek na pleši.
Víme, co máš na jazyku, ale ne co na duši.
Stále meleš řeči, až všem zaléhají uši,
ústa tvá plná naděje, historická prý tu chvíle je
voláš, že slyšet je dějin kročeje —
ale nic se neděje.
Napovídáš toho hodné, vécné málo říkáš,
co chvíli si k sousedům na den lítáš
a tam v komuniké kecáš.
Před očima pásmem důvěry nám máváš,
ale svíček v Bratislavé se obáváš.
Pořád, ať bdíš Či spíš, přáni totéž máš
Dubček ať konečné zajde v zapomnéní
(nejradéj' bys ho vidél nékde ve vézení
však dobře viŠ, že máš ho na svědomí).
Proto naše pokolení je toho domnéní,
vlastné víc, pevného přesvědčení,
že tvé počínání je pouze klamné šálení,
je to jen znamení, že se nic nezmění.

Jaký je rozdíl mezi hospodářskými refor
mami Pražského jara a perestrojkou?
Dvacet let.
*
Jaký je rozdíl mezi Vasilem Bitakem a kal
kulačkou? Nevelký. Kalkulačka má jen o néco
málo víc funkcí.
*

Přijel ruský zemépisec navštívit soudruhakolegu v Praze. Po nékohka dnech pobytu si
začal stéžovat, že mu jména českých mést délaji
obtíže, že by Češi, jestliže je jim Sovétský svaz
pořád vzorem, méli v téch jménech Rusy napo
dobit a vzít si za vzor Stalingrad, Leningrad...
„To by u nás v ČeŠtiné nešlo," mínil český
zemépisec. V češtiné by to neznélo dobře:
Husákkrad, Štrougalkrad, Lenártkrad...“
»
1/ Československu se nedávno uskutečnila
akce průzkumu veřejného mínéni. Občané
odpovídali na dvé otázky:
1) Koho máte na svété nejradéji?
ŽfProč je to právé soudruh Jakeš?
*

Za minulé návštěvy prezidenta dr. Gustáva
Husáka v Moskvé se host sešel s Michailem Gorbačovem. Po půl hodiné, na odchodu, takřka ve
dveřích, se Husák osmélil a šeptem položil
otázku:
„Soudruhu Michaeli, a co opozice? Víš, kolik
lidí v Sovétském svazu je proti tobé?"
„Ale to není žádné tajemství," vybuchl GorbaČov, ale hned se opravil: „ Vlastné je to
tajemství, na buben s tím nechodíme. Ale zjišťu
jeme to každý týden a podle nejnovéjších důvěr
ných statistik je to patnáct miliónů lidí. “
„Ale to je úžasné, taková shoda, “ zajásal
Husák. „Je to stejné. Právé tolik lidí, taky pat
náct miliónů, je proti mné v Československu. “
*
Anglie je jedna z mála zemí na svété, kde se
jezdí vlevo. Ale už dlouho se uvažuje o zavedení
pravostranného provozu. Jenže Angličané ne
jsou zbrklí, na každou změnu jdou s rozmyslem,
nejdřív chtéjí všechno vyzkoušet. Napadlo je vzít
si vzor z perestrojky a přišli na to, že by se méli
přidržet opatrného československého vzoru. Vy
brali dva tisíce automobilů, které budou jezdit
zásadné vpravo. A jestliže se to osvédčí, přejdou
na jízdu vpravo i ostatní auta.
»

Proč se na Rudém náměstí nesmí kouřit? Pro
tože se na žádném letišti nesmí kouřit.
*
V Bratislavě po náboženské demonstraci 25.
března byla uzavřena i mateřská školka. Děti
měly pod nosem svíčky.

*

Turzovka — Slovenské Lurdy

ZamýSlýte podnikat? Chcete si za nízké úrokové sazby peníze půjčit a na vysoké je ukládat?
Švýcarské bankovnictví a pojiStovnictvi skýtá najvySSi možnou záruku solidností a bezpečí.
Nejsme vázáni žádnou společnosti; můžete se spolehnout, že Vám objektivně poradíme spojeni,
které je pro Vás osobně nejvýhodnějši.
Velice záleží na tom, do jakých rukou se dostanete, kam sahají možnosti příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNI VAŠEHO KAPITÁLOVÉHO SPOĚENl VE ŠVÝCARSKU? Víte
;aké splátky z ciziny do Švýcarska platit, jaká skladba po/istky je pro Vás osobně nejvýhodnější?
Rádi Vám vše vysvětlíme v naší mateřštině, rádi Vám neutrálně poradíme.
Váš Hubert Peter Pazdera

\\\\\\\\\>\\V

ČEMU SE DOMA SMĚJÍ

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

Oldřich Pele:

Parašutisté v akci
Jediná kniha, popisující podrobné všechny
výsadky z Anglie za druhé svétové války. Autor
se zabývá též postavou býv. sokolského pra
covníka Vaňka, který podle všeho zradil odboj,
jak o tom piše také Mane Provazníková v knize
To byl Sokol. Objednávky Pelcovy knihy:
Národní politika, Scharfreiterplatz 12.
D- 8000 Múnchen 90
184 str., 19.- DM Platby E Svoboda.
Postgiro Múnchen 357 06-807 nebo ekvivalent
v bankovkách v dopise.

Autonehoda?
Při autonehodě Vám pomohou úřední znalci
(dříve TÚV. nyní samostatní. Uděláme znal,
posudek a pomůžeme nehodu s pojištovnou
regulovat
Při nezaviněných nehodách — žádné poplatky
Další otázky autonehod nebo TUV Vám rádi
vysvětlíme a poradíme v naší mateřštině
IBF — 8028 Taufkirchen, Líndenring 20
Tel.: (089) 612 67 31

číslo 5, květen 1988

ČESKÉ SLOVO

Krajanské středisko DENIA,
Španělsko
Na výbér jsou : garsonky, byty, řadové
domky, vilky a pozemky ve všech
cenových kategoriích. Prodej a pronájem

„LA PEDRERA II“
VESNICKÁ KLUBOVÉHO RÁZU
Hledáme zájemce o
- převzetí klubové restaurace
- vybudování tenisového klubu
Podmínka: vlastni kapitál
Bližší informace DIVA IMMOBILIEN
K. & V. Divoký. Segantinistr 9
CH-8049 ZURICH
Tel : 01-56 21 56
(od května 1988 tel. 341 21 56)
Postrádáte-li klid, leay, vodu, čistý vzduch,
navštivte nás Nabízíme Vám českou kuchyni,
ubytováni v útulných pokojích se snídaní
za 20 DM
Týdeh dovolené s plnou penzí za 259 DM
Víkend pátek - neděle 80 DM s plnou penzi
Na Vaši návštévu se těší a zve
Jaroslav Holub
Gaststátte „Zum Hlrsch"
Arolser Str.17, 3538 Marsberg-Canstein
Tel.: 02993/615

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

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

Nabízím
100 % a okamžité financováni nemov
itostí (bytů, domů, pozemků firem)
100 % zajištění v případě nemoci, neza
městnanosti. stáří či jiné pracovní ne
schopnosti;

Půjčky a pojíštováni všeho druhu.
Zdeněk Kedroutak
Kurfúrstenstr. 16
8034 Germerlng b. Múnchen
Tel.: 080/841 40 18
pojištění

Řidičského

prokážu

Pozor, novlnkal
Nabízím pojištěni řidičského průkazu pro řidiče
z povolání a také řídiče-amatéry
Informace podá:

AGENTUR PAZDERA,
Tel.: CH-01-932 32 22
D 00411-932 32 22
Kreuzplatz 20, CH-8008 Zúrich
„Jugendstill“ - Reprodukce Alfonse Muchy
českého malíře, který žil a tvořil v Paříži.
Nabízím

kolekce 60«42 cm 14 kusů reprodukcí - 120 SFr
nebo 60x42 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 REI8NER V.
Postfach 105
CH-8823 Wetzlkon, Schwelz
V malebné předalpské krajině
ALPENGA8THOF RABENKOPF
(8113 Rled bei Kochel am See, tel. 08857/208)
má pro hosty moderní, hotelové ubytování s
výbornou restaurací, s vídeňskou a českou
kuchyní (oceněnou odbornými časopisy).
Možnosti horolezeckých a lyžařských tur, vý
letů a rybaření. Vhodné prostředí pro prázdni
nový pobyt na zdravém vzduchu.
Jen 65 km, od středu Mnichova, 20 km od
Garmisch-Partenkirchenu.
Vyžádejte sl nabídku, rádi posloužíme.

Dovoleni v BUrserbergu-Vorerleberg
Komfortní hotel v 1.100 m, výborná kuchyně,
lyžování (koupání) přímo u hotelu, pohodlné i
náročně tůry. Týdenní pobyt do SFr. 190.-, děti
se slevou
Informace, rezervace
tel. 0041-41-559858.

ANTIKVARNÍ I NOVÉ ČESKÉ KNIHY
PRODÁVÁ A KUPUJE

Aloi* Čížek
37, Avenue Joseph Segrettln,
F - 93220 GAGNY, TI. /1/43-88-24-68
France

Piánujete-li dovolenou na Floridě,
navštivte krajanský motel
JASMÍN villa
801 S. Oceán Blvd.
Pompano Beach, Florida 33082-6315, USA
Tel (305) 941-7930
Budete se u nás cítit jako doma
Těšíme se na Vás
Lajot a Janet Naňákovy

Staroměstské náměstí obnoveno
Deník Chicago Tribune otiskl 20. dubna
t.r. (lánek své dopisovatelky Pauly Buttiriniové z Prahy.
Obyvatelé Prahy, kteří mají třicítku za
sebou, tak docela nežertují, když říkají, že až
do doby před několika týdny vlastně Staroroměstské náměstí nikdy neviděli. Gotické,
barokní a rokokové budovy tohoto náměstí,
považovaného odedávna za nejkrásnější ve
střední Evropě, byly totiž po desetiletí skryty
za dřevěnými a kovovými lešeními. Práce
postupovala, pokud vůbec, jen chvíemi a co
nebylo zakryto, stejně nestálo za vidění, pro
tože omítka se drolila a nátěry odprýskávaly.
Ale za dva uplynulé roky dokončili odbor
níci důkladnou renovaci. Znovu pozlatili
gotické erby a barokní madony, zdobící řady
z budov. Když konečně dělníci letos odvezli
poslední špinavé lešení, objevilo se zcela
restaurované náměstí, které i náhodnému náv
štěvníku vyvětluje, proč Praha dostala přez
dívku zlatého města.
Nové zušlechťující práce probíhají zde
všude, také v ulicích ústících na náměstí. Plán
počítá s renovací všeho, od Prašné brány přes
náměstí a další část města až k nejmilova
nějšímu památníku celého města, Karlovu
mostu, klenoucímu se přes Vltavu, na jejíž
březích Praha stojí.
Ale hodně zlata je dnes vidět i na samém
náměstí. Orloj z 15. století na Staroměstské
radnici, na němž se každou hodinu objevují
postavy dvanácti apoštolů a kostlivec vyzvání,
přitahují stovky turistů i domácích obyvatel.
Mohou pozorovat do výšky se tyčící gotickou
věž radnice, růžovou nádheru barokního
chrámu sv. Mikuláše a rokokovou fasádu
paláce Kinských. Četné gotické stavby, lemu
jící náměstí, mají renovované fresky a náměstí
je dnes paletou barev od něžné jablečné
zeleně, žlutavých krémových odstínů, přes
lososovou červeň až po zelenavou modř. Tyto
barvy jsou hodně nápadné, protože větší část
ostatní „zlaté Prahy“ se nachází pod silným
nánosem černé špíny a popílku. Je to práce
spalovaného uhlí a výfukových plynů osob
ních i nákladních aut i autobusů.

To jediné, co na Staroměstském náměstí
dnes „skřípe“, jsou moderní svítilny, které
tam nechaly postavit úřady, a potom plocha,
osázená nízkými keři a několika stromy, přilé
hající ke staré středověké radnici. Zbytky sta
rých oblouků, silou přetnutých, dávají jasně
najevo, že tam, kde je dnes pruh otevřené
země, stály kdysi budovy. Zde nacisté, před
odchodem z Prahy na konci druhé světové
války, odpálili odvetou za pozdní povstání
českého odboje, poslední zásoby své munice.
Ostřelování kromě toho zničilo část kom
plexu Staroměstské radnice, kde se uchovával
archív hlavního města.
Tento pruh země byl po 43 let studenou
vzpomínkou na to, čemu pamětní desky čtyř
jazyčně říkají „řádění nacistů“. Ale nedávno
městští radní rozhodli, že je na čase změna.
Navrhli, aby se na této ploše postavila
budova, která by náměstí uzavřela a vrátila
mu dřívější podobu. Městské úřady se roz
hodly vypsat soutěž pro architekty. Místo
první ceny však porota udělila pět třetích cen.
Ve vzácné ukázce glasnosti, inspirované So
větským svazem, si úřady řekly, že rozhod
nutí, který z pěti návrhů se bude realizovat,
nechají na lidech. Ve Staroměstské radnici
byla uspořádána výstava a návštěvníci si mohli
návrhy prohlédnout a jeden z nich vybrat. Ale
objevil se problém, s nímž úřady nepočítaly:
obyvatelé Prahy dali neomylně najevo, že se
jim z návrhů, které byly ostatně dost avant
gardní, nezamlouvá ANI JEDEN
Mnozí lidé také napsali svůj názor do knihy
návštěvníků Staroměstské radnice. Podle úřed
níků zápisy nenechávají nikoho na pochybách,
že návštěvníci pokládali návrhy za příšerné.
„Většina lidí si přeje, aby nezastavěný pruh
země zůstal, jak je, anebo aby se postavila
kopie toho, co nacisté zničili,“ řekl jeden
městský pracovník. Pražané říkají, že nejsou
přesvědčeni, zda se budou úřady držet jejich
přání a plány na stavbu moderní budovy
odloží, ale městští pracovníci pochybují, jestli
se v budoucnosti něco podnikne. Jak řekl
jeden z nich: „Ted nejsou na to, aby se stavě
lo, peníze.“

Drobné zprávy z domova
Praha. Byl to rušný první máj. Pět lidí bylo
zadrženo pro poškozování nebo odstraňování
sovětských a čs. vlajek, ředitel jedné restaurace
byl zatčen, protože prvomájové vlajky kradl.
Bratislava. Podniky Drobné zboží, Droge
rie a Domácí potřeby uspořádaly výstavu 450
druhů zboží, jehož je nedostatek. Hledaly — a
částečně prý našly — pro zboží výrobce.
Brno. Na České ulici rozdával 1. dubna ne
známý mladík letáky. Přivolané Veřejné bez
pečnosti se ztratil, policisté vytrhávali letáky z
rukou těm, kteří je na místě četli. V letácích
byla kritizována politika KSČ.
Kladno. V okrese klesl počet hnízdících vla
štovek oproti roku 1970 o 70 procent. Příči
nou úbytku je nadměrné užívání chemie.
Báňská Bystřice. Dne 3. května po 3. hod.
ráno sjel autobus Oravských závodů z Bytče z
mostu a po 40ti metrech spadl na břeh Váhu o
13 metrů níž. Autobus byl rozbit, v troskách
dva mrtví a pět těžce zraněných.
Praha. Poblíž letiště vletělo sovětskému Il
jušinu se 168 cestujícícmi, který po letu z Mon
trealu chtěl přistát, sto metrů před přistáním
do cesty rogalo. Pilot, cestující i letec na rogalu
se jen vyděsili.
Český Krumlov. V obci Benešov nad
Černou až’ po roce a půl a trojím zasáhu
Národních výborů a pokutě 10 000 KČs,
uložené inspekcí ovzduší, přestal gumárenský
podnik spalovat odpad na volném ohni.

Praha. V Ústavu organické chemie a bio
chemie se podařilo vypracovat látku AZT, jež
brzdí rozvoj viru, který je původcem onemoc
nění Aids. ČSSR je druhé místo na světě po
USA, které na tomto poli získalo významný
úspěch.
Jihlava. Okres postihla v noci na 21. dubna
prudká bouřka s krupobitím; v obci Luka v
rozvodněném potoce, jehož hladina vystou
pila až nad okna obytných domů, utonuly dvě
starší ženy. Vesničané museli být nouzově
stravováni a ubytováni.
Brno. V pavilonu Andropos byly na výstavě
Stopy dávných chorob a zranění archeologické
ukázky trepanací lebek a zhojených zlomenin,
dokazující, že už pravěký člověk uměl léčit
složité úrazy.
Praha. V České republice je osm velkoměst,
428 měst a 2 641 obcí, v nichž žije přes 10
miliónů obyvatel.
Trnava. Byl zatčen osmnáctiletý mladík,
který v době závodní schůze maloval na zed
továrny hákové kříže.
Bratislava. Od 1. května zahájila rychlolod
Myjava pro 120 cestujících čtyřikrát do týdne
plavbu do Vídně, další lodi budou plout do
Budapešti.
Praha. Městský soud odsoudil 661etou
bývalou vedoucí prodejny starožitností na
Můstku za rozkrádání na 10 a půl roku vězení
a k náhradě 2 miliónů škody.

RESTAURANT HIRSCHGARTEN
Návštěva jedné z nejkrásnějšich výletních restaurací zůstane pro Vás zážitkem
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 návštévu se téší
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

ČSSR předstihla SSSR
Počet služebních v ČSSR od roku 1982
vzrostl o 4 a půl procenta a úměrně tomu o
312 miliónů i náklady na provoz. Federální
ministerstvo vnitra má 173 000 služebních
aut, na jejichž provoz ročně potřebuje pět
miliard Kčs. Služební vozy mají spotřebu cca
12 litrů na 100 km, což je o 20-25 procent víc,
než spotřebují soukromí majitelé aut stejných
značek. Při hospodárném zacházení se slu
žebními auty by se daly ušetřit tři miliardy
Kčs. V Sovětském svazu je 400 000 služebních
aut. V přepočtu na obyvatele má Českoslo
vensko šestkrát vyšší park než SSSR. V tom
jsme Sověty předstihli. V perestrojce se má
počet aut snížit o 40 procent. Ale už se mluví
o „diferencovaném“ snížení počtu služebních
aut, takže...

Restaurace Bdhmerwald
Staročeské a novodobé speciality.
Každý pátek večer krajanské posezení.
Při pěkném počasí obsluha v klidné
zahradě.
V sobotu zavřeno.
Srdečně vás zve Jansova rodina.
Mnichov 90, Warngauerstr. 42
Pár kroků od stanice U-1 (Untersberger)
nebo Giesingerbahnhof.
Tel.: 69 53 69
Dolní Morava. Na celostátní poradě ener
getiků bylo oznámeno, že v létě se budou
opravovat 93 velkokapacitní kotle a 52 turbo
generátory s výkonem přes 4 000 megawattů.
Jsou starosti s náhradními díly.
Kralupy nad Vltavou. V podniku Kaučuk
mají moderně vybavené zdravotnické stře
disko, jemuž chybí... lékaři, z pěti fungují jen
dvě lékařky s až 80 pacienty denně.
Brno. K celkovému počtu bytů chybí
městu občanská vybavenost zhruba za 260
miliónů Kčs.
Šumperk. Na srazu historických a součas
ných aut 7. května byla mezi stovkou různých
exponátů i hasičská ruční stříkačka z roku
1897 a osobní auto Laurin & Klement z roku
1905.
Praha. Profesor dr. J. Havlík, přednosta
infekční kliniky na Bulovce, řekl v televizním
rozhovoru, že v ČSSR je největší výskyt aids
ze všech zemí Rady vzájemné hospodářské
pomoci.
Praha. Přes 1400 delegátů ze 60ti zemí vy
slechlo na pětidenním Evropském neurolo
gickém sjezdu 860 přednášek.

Informační a poradenská služba
pro krajany
- zákonné nároky ze sociálního a 1
důchodového pojištění ve Spolkové '
republice
।
- finanční jistota v případě pracovní
neschopnosti a ve stáří
- vybrané druhy spoření se státní g
podporou
j
cesta k vlastnímu bytu
otázky nemocenského pojištění
- jak šetřit na daních
Úřední hodiny: středa 10 - 16 hod.
tel.: 089-551 44 109
večeni tel. služba od 20 hod.:
úterý 089-84 11 641
středa 089-47 12 64
čtvrtek 089-35 99 324
Iduna Verslcherungen,
Bausparen, Investement
Československé oddáleni
8000 Múnchen 2, Sonnenstr. 23,
5. Stock
“
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IDUNA
Immer der richtige Rahmen
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ČESKÉ SLOVO

Olympijský turnaj fotbalistů v Seoulu
zřejmě bez Československa

Nepolepšili se

Bratislavský sportovní deník „Šport“ přinesl
ve svém vydání ze 7. dubna článek nadepsaný
„Lemieux před Gretzkym“, ve kterém autor
(značka „pu") bilancuje průběh letošního
ročníku kanadsko-americké profesionální ho
kejové ligy NHL. Nakonec přináší i tabulku
nejlepších střelců sezóny po osmdesáti mistrov
ských zápasech, tedy před bo|i o slavný
Stanleyho pohár. Bohužel, zajímali ho pouze
první Čtyři hráči (ačkoli bývá zvykem uvést
alespoň nejlepších šest střelců): Lemieux
(Pittsburg), Gretzky (Edmonton Oilers), Savard (Chicago) a Hawerchuk (Winnipeg). Pátý
v pořadí NHL už ne. A to proto, že je jím bý
valý Čs. reprezentant a hráč bratislavského Slo
vanu Peter Šťastný.
Peter Šťastný z mužstva Quebec Nordiques,
který byl v únoru letošního roku zařazen do allstars teamu Kanady, dal v letošní sezóně 46
branek.a na 65 nahrál, dosáhl tedy 111 bodů a
obsadil skvělé páté místo mezi hokejovou
profesionální elitou NHL. Pokud však jde jen o
vstřelené góly (ne tedy o branky a přihrávky)
pak je Peter Šťastný s těmi 46 góly dokonce na
druhém místě. Více branek dal pouze Mario
Lemieux (70), Hawerchuk a Saward 44, Wayne
Gretzky 40.
O smůle může hovořit druhý náš přední
hokejista NHL Petr Klíma, který v dresu
Detroitu Red Wings byl ještě po třetím
semifinálovém utkání Stanleyho poháru Detroit — Edmonton Oilers s 10 góly v čele
nejlepších kanonýrů playoff, zlomil si však
palec pravé ruky a je tak vyřazen z možnosti
vyhrát tuto klasifikaci.

Celou československou i jugoslávskou sportovní veřejností dlouho očekávané střetnutí
fotbalových olympioniků obou zemí (27. dubna) v Petrinji bylo rozhodnuto v 51. minutě,
kdy útočník Crvene zvezdy Bělehrad, Cvetkovič, vstřelil „zlatý gól“ svého mužstva, který
znamenal nejen prohru Československa 0:1, ale s velkou pravděpodobností i neúčast čs.
kopané na olympijských hrách v Seoulu. Těžko lze věřit, že by si jugoslávští fotbalisté dali
18. května ve Finsku ujít jedinečnou příležitost: remizovat s domácimi olympioniky a tím si
zajistit účast na turnaji v jihokorejské metropoli. Třeba konstatovat, že kvalifikace o postup
na olympiádu v Seoulu je po ztroskotání v boji o účast na letošním mistrovství Evropy
v NSR, dalšim velkým neúspěchem čs. kopané, kopané s tak slavnou tradicí.

Fotbalový odborník se neubráni dojmu, že
čs. kopaná „zaspala“ moderní vývo, světového
řotbalu. Svým pomalým tempem a vlastně
celým pojetím hry se čs. fotbalisté v zadních
řadách svých soupeřů jen těžce prosazují, o
nějakém momentu překvapení či pohotové
střelbě nemůže být ani řeči. A přece je nutno se
zmínit o tom, že v utkání s Jugoslávci měli čs.
olympionici velkou smůlu: tři mimořádně
dobré střely skončily jen na břevně, respektive
tyčích branky soupeře. Jedna z nich, kdyby
bývala skončila v síti Jugoslávců, mohla
znamenat letenky do Seoulu. Přesto počátkem
neúspěchu v olympijské kvalifikaci byla už
loňská prohra 0:2 s Rakušany v Salcburku. Čs.
fotbalisté si už konečně musí uvědomit, že
každý kvalifikační zápas se musí brát od
prvopočátku nesmírně vážně. Vždyť na to už
doplatilo čs. Áčko: kdyby bývalo ve Finsku
uhrálo alespoň remízu, mohlo být místo Dánů
účastníkem červnových závěrečných bojů
evropského šampionátu.
Pořadí „E“ skupiny olympijské: kvalifikace

1.
2.
3.
4.
5.

Československo
Jugoslávie
Belgie
Rakousko
Finsko

utkání skóre body
8
10:3
12
7
15:4
11
8
8:13
7
7
7:9
4
6
2:13
2

Z remízy se Sověty
v Trnavě spokojenost nebyla
Téměř na minutu ve stejnou dobu, kdy se v
Petrinji hrálo kvalifikační utkání Jugoslávie s
Československem, došlo v Trnavě k přátel
skému mezistátnímu fotbalovému střetnutí
„A" družstev Československa a Sovětského
svazu, které mělo — především zásluhou
svěřenců dr. Jozefa Vengloše — velmi dobrou
úroveň. Zápas sice skončil nerozhodně 1:1,
výsledek však naprosto neodpovídá poměru sil
na hřišti. Čs. fotbalisté totiž po většinu utkání
udávali tempo hry, svou převahu (7:1 na rohy)
však vyjádřili až ve 62. minutě, kdy vítkovický
obránce Vlk bombou po rohovém kopu získal
nad Sověty vedení 1:0. I pak měli Čechoslováci
několik brankových příležitosti, v 71. minutě
dokonce Luhový stál sám před sovětským
golmanem Desajevem, bylo to však mužstvo
SSSR, jemuž se podařilo devět minut před
koncem zápasu vyrovnat na 1:1. Stalo se tak
však po hrubé, přímo školácké chybě brankáře
pražské Dukly Kostelníka, kterého míč několik
metrů před brankou přeskočil, k němu se dostal
sovětský útočník Protasov a bylo to 1:1.
Z této remízy v Československu velká radost
nebyla, čs. tým byl lepší, zasluhoval zvítězit,
což ostatně napsal v curyšském odborném
časopisu Sport i švýcarský pozorovatel utkání v
Trnavě (Československo bude soupeřem Švý
carů v boji o účast na mistrovství světa r. 1990 v
Itálii): „Čechoslováci podali velmi dobrý
výkon, o vítězství však je tentokrát připravil
jejich vlastní brankář. Výsledek 1:1 je pro
sovětské fotbalisty velmi lichotivý.“

Košický karneval
Když ve čtvrté minutě druhého prodlouženi
čtvrtého finálového střetnutí o titul mistra
republiky mezi hokejisty pražské Sparty a VSŽ
Košice vstřelil (za stavu 5:5) v pražské
Sportovní hale střední útočník hostujícího
týmu Ján Vodila šestý a rozhodující gól a
mužstvo Košic se tak stalo podruhé (poprvé
před dvěma roky) přeborníkem Českosloven
ska, zavládlo ve východoslovenské metropoli
boží dopuštění: všude se najednou zpívalo,
popíjelo, tančilo, všichni oslavovali prvenství v
1. čs. lize. Radost fanoušků byla oprávněná:
mužstvo VSŽ Košice mělo po celou sezónu
nejvyrovnanější výkony a zaslouženě mu patří
palma vítězství. A ačkoli celé mužstvo se
podílelo na tomto triumfu, neboť hrálo útočný
hokej, nad průměr v něm vynikali: brankář
Pavol Švárný, v obraně Božik se Slaninou, a v
útoku první formace: Svitek-Vodila-Liba. Tito
svěřenci trenérské dvojice: Ján Faith-J. Štěrbák
se sice po celé hrací období drželi v ligové
tabulce za Motorem České Budějovice na
druhém místě, na rozdíl však od jihočeských
hokejistů, pokračovali i v závěrečných bojich
osmi nejlepších týmů ve svých skvělých

číslo 5, květen 1988

výkonech: ve čtvrtfinále porazili mužstvo
Dukly Trenčín (4:3, 5:2, 2:5 a 5:2), v semifinále
Poldi Kladno (8:3, 2:3. 4:2 a 6:3), aby pak si ve
finále poradili i s pražskou Spartou, se kterou
sice na vlastním ledě prohráli úvodní zápas série
0:2, pak však vyhráli všechna tři další utkáni: v
Košicích 4:0, v Praze pak 6:3 a 6:5 v
prodloužení.
„Stříbrná Sparta“ a ti druzí

Přestože hokejisté pražské Sparty prohráli s
Košicemi poměrně snadno finálovou sérii, je
jejich druhé místo v konečném ligovém pořadí
velkým úspěchem. Především proto, že trenéři
Sparty: dr. Pavel Wohl (který se stal nyní i
trenérem čs. národního mužstva) a J. Horešovský postrádali téměř celou sezónu několik
zraněných nebo nemocných hráčů a tak se
například stalo, že jim v mnohých zápasech
playoff zůstali pouze čtyři obránci a devět
útočníků. Oporou pražského týmu byl ve
většině mistrovských zápasů reprezentační
brankář Jaromír Šindel, z obránců byla nejlepší
dvojice Tatek-Gudas, a z útoků první formace,
vedená Kastnerem s reprezentanty Volkem a
Doležalem na křídlech.
Třetí místo v konečném pořadí nejvyšší čs.
hokejové soutěže období 1987-88 (která byla
sice velice dramatická, přinesla však pouze
hokej průměrné úrovně) patří jihlavské Dukle,
která v boji o bronzovou medaili zvítězila nad
Poldi Kladno 3:2 na utkání (to poslední na
Horáckém stadiónu v Jihlavě vyhráli vojáci
13:1). Přesto čtvrtá příčka nováčka 1. ligy Poldi
Kladna (jehož nejlepším hráčem byl veterán
mužstva Milan Nový) byla velkým překvape
ním.
Mužstvo Motoru České Budějovice, které 34
kol základní i nadstavbové části bylo stále v Čele
tabulky, ztroskotalo ve čtvrtfinále na kladen
ských hokejistech, v posledních svých ligových
zápasech sezóny se však prosadilo proti
neúspěšnému obhájci titulu mistra republiky
Tesle Pardubice a obsadilo páté místo. Za
šestými Pardubicemi skončili: na sedmé příčce
hokejisté trenčínské Dukly a na osmém
mužstvo Litvínova.

Lendl vítězi jak v Monaku tak i v Atlante

Už na Pondělí svatodušní (23. května) bude
na světoznámých kurtech Roland Garros
stadiónu v Paříži zahájeno 58. mezinárodní
tenisové mistrovství Francie, které je každo
ročně po Wimbledonu druhým největším
tenisovým turnajem v Evropě a už sebemenší
úspěch v této grand-slamové soutěži má
nesmírný vliv na pořadí ve světovém žebříčku.
Prvenství v pánské dvouhře tu obhajuje světový
tenista číslo jedna Ivan Lendl, který loni
velkým vítězstvím nad antukovým specialistou
Švédent Matsem Wilanderem vyhrál soutěž už
potřetí. I letos by chtěl Ivan strhnout konečné
vítězství na svou stranu, nebude to však ani
tentokrát lehké. Vždyť celá řada předních
světových tenistů bude chtít zaútočit na jeho
pařížský primát. Ivan Lendl se však na tento
turnaj soustavně připravuje a že není bez šance
na vítězství, dokazují jeho poslední úspěchy.
Kvůli zranění musel sice mít dvouměsíční
přestávku, po ni však vyhrál v rozpětí dvou
týdnů dva velké turnaje: soutěž Grand Prix v
Monte Carlu, kde ve finále porazil ve velkém
stylu Argentince Martina Jaita 5:7, 6:4, 7:5 a
6:3, a dostal za to prémii 67 500 dolarů. O týden
později dominoval Lendl i na velkém exhibičním turnaji v Atlantě v americkém státě
Georgia, v jehož závěrečném střetnutí zvítězil
nad třetím hráčem ATP Švédem Stefanem
Edbergem 2:6, 6:1 a 6:3, a inkasoval za to
„pakatel“ — 150 000 dolarů. Ivan Lendl je v lep
ší formě, než v jaké byl v tuto dobu před rokem.
Po pěti turnajových vítězstvích r. 1988,
prohrála Martina Mavrátilová v texaském
Houstonu ve finále se svou americkou
přítelkyní Američankou Chris Evertovou
hladce ve dvou setech, přesto zůstává i nadále
suverénně v čele letošní Grand Prix. Byl to 77
duel obou těchto světových tenisových hvězd,
ve kterém Martina ještě vede 40:37. Jak však
obstojí v Paříži? Loni tam nešťastně prohrála
závěrečný zápas s Němkou Steffi Grafovou,
pak se jí však revanšovala i s úroky jak ve
Wimbledonu, tak i na amerických přeborech v
newyorském Flushing Meadow.

Brno bez prvoligového hokeje
Mužstva 1. čs. hokejové ligy, která po 34.
kole byla na 9.-12. místě, sehrála dvanáctikolový turnaj o záchranu, přičemž si do této
závěrečné soutěže „přinesla“ tzv. bodové
bonusy. Plzeň tři, TJ Gottwaldov dva a Slovan
Bratislava jeden. Zetor Brno byl posledni a tak
nedostal ani bod a také nakonec v bojích o
záchranu „propadl“. Letošní brněnský tým,
který trénovali bývalí slavní čs. reprezentanti:
A. Bubník a J. Jiřík, patřil po celou sezónu k
nejslabším a tak moravská metropole bude po
osmi letech bez prvoligového hokeje. Fa
nouškům zbydou jen melancholické vzpomín
ky na těch jedenáct titulů mistra republiky,
které slavná brněnská Kometa až do r. 1966
dosáhla.
Konečné pořadí boje o záchranu: 1. (celkově
9.) TJ Gottwaldov 16 bodů, 2. Škoda Plzeň 15.,
3. Slovan Bratislava 13 b., 4. Zetor Brno 10 b.
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Nový švédský rekord
bývalého čs. reprezentanta Bidrmana

V překrásném severoitalském městě Como,
které leží jen několik málo kilometrů od
Švýcarských hranic poblíže Lugána, se poslední
dubnový víkend sešlo na osmdesát plavců a
plavkyň ze 4 zemí, aby se tu zúčastnilo
tradičního mítinku, který měl i tentokrát velmi
dobrou úroveň. A pro nás je potěšitelné, že k
nejúspěšnějším účastníkům patřil švédský
reprezentant Jan Bidrman. Tento bývalý člen
čs. plaveckého národního družstva vyhrál
skvěle obeslaný závod na 200 m polohovým
způsobem v dobrém čase za 2.05,81 min., když
porazil naprosto suverénně známé plavce jako
Itala Lucu Sacciho, švéda Anderse Petersona a
i několik dalších „polohářů“.
Na 400 m pol. způsobem byl sice první v cíli
Ital Batistelli, čs. exulant Jan Bidrman však co
by druhý vytvořil časem 4.23,54 min. další
švédský rekord.
Jan Bidrman, který se na podzim r. 1985
nevrátil ze zahraničního zájezdu a usadil se v
jihošvédském Malmó, dostal před třemi měsíci
švédské občanství. Je členem známého švéd
ského plaveckého klubu Malmó K.K., ve
kterém patří k velkým oporám.
Jak funkcionáři švédského olympijského
výboru tak i Plaveckého svazu by měli zájem na
tom, aby 221etý Bidrman startoval na letních
olympijských hrách v Seoulu, bohužel v Praze
dali funkcionáři Čs. plaveckého svazu k tomu
své „ne“. Jan Bidrman získal ve svém novém
domově už šest titulů mistra švédská.
Jan Bidrman je jedním z osmi bývalých čs.
plaveckých reprezentantů, kteří v posledních
šesti letech zůstali v zahraničí a byli prakticky
držiteli všech čs. rekordů. Už na jaře 1982 se z
mezistátního plaveckého pětiutkání v západoněmeckém Sindelfingenu nevrátili domů: mistr
Evropy Miloslav Rolko, Vlastimil Černý z
Gottwaldova, Josef Kuf a Tereza Vrtišková z
VŠ Praha. Rolko, Kuf a Vrtišová (ti jsou
mezitím manželé) žijí v NSR. Vlastimil Černý
dosáhl už několika pozoruhodných úspěchů v
Kanadě. Před třemi roky emigroval do
Kalifornie nejlepší plavec Bohemians Praha
Ondřej Křenek. Z mistrovství světa r. 1986 v
Madridu se pak domů nevrátili další dva
několikanásobní rekordmani: Marcel Géry z
Trnavy, který žije v Kanadě, a Josef Hladký,
který se usadil v západoněmeckém Heidelber
gu, kde stále pilně trénuje s Miloslavem
Rolkem.

Zemřel legendární Ant. Puč
V motolském krematoriu v Praze se ve
čtvrtek 21. dubna sešla velmi početná fotbalová
prominence několika generací, aby se tu navždy
rozloučila se svým přítelem, fotbalovým
vzorem a už i legendou Antonínem Pučem,
jehož jméno je úzce spjato s jednou z nej
slavnějších ér čs. kopané. 16. května 1907 v
Praze narozený Antonín Puč zasvětil svůj celý
život fotbalu. S kopanou začal jako žák v Če
chu Smíchov, jako dorostenec oblékal dres
SK Smíchova, nejkrásnější léta však prožil
v pražské Slavii, za kterou dal 113 ligových
branek, kterými jí v létech 1925 až 1938
dopomohl k osmi titulům mistra republiky.
Dres čs. národního mužstva se lvíčkem na
prsou poprvé oblékl 28. června 1926 v Záhřebu,
kde hned jedním gólem přispěl k vysokému
vítězství (6:2) nad Jugoslávií, naposledy o
dvanáct let později — přesně 12. června 1938 —
na mistrovství světa v Bordeaux v utkání
Československa s Brazílií, které skončilo 1:1.
Za těch dvanáct let sehrál celkem 59
mezistátních utkání, ve kterých dal 34 gólů, což
je stále střelecký rekord čs. fotbalisty v
reprezentačním týmu. A ačkoli Antonín Puč
startoval na dvou světových šampionátech,
nezapomenutelné pro něho bylo finále mistrov
ství světa 10. června 1934 ČSR — Itálie v Římě,
kde se jeho gólem Čechoslováci ujali vedení 1:0,
nakonec však nešťastně a nezaslouženě, hodně
zásluhou švédského rozhodčího Ekhnda, pro
hráli po prodloužení 1:2.
Jak v pražské Slavii tak i v čs. reprezentačním
mužstvu hrál dvojnásobný střelecký král čs.
ligy Antonín Puč na levé spojce nebo snad více
na levém křídle a po léta patřil nejen doma, ale i
v cizině k nejobávanějším fotbalovým kanonýrům. Čest jeho památce!

Telegraficky
Fotbalisté pražské Sparty, kteří se 8. května
stali v Zábřehu vítězi „Českého poháru“ (když
ve finále porazili TJ Vítkovice 3:0), jsou na
nejlepší cestě stát se pošestnácté mistry
Českosloslovenska. Po 23. kole (ze 30) vedou
ligovou tabulku už náskokem deseti bodů před
nejlepším týmem Slovenska Dunajskou Stře
dou. Ve finále „Československého poháru“ se
střetnou s fotbalisty Interu ZŤS Bratislava,
kteří vyhráli „Slovenskou trofej“, když v
trenčínském závěrečném utkání zvítězili nad
Spartakem Trnava 1:0.
Karel Dráždanský
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