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ŽÁDNÁ LEHKÁ ÚLOHA
Svěcení dvou českých a jednoho
slovenského biskupa 11. června v
Praze a 12. června v Trnavě byla v
ČSSR první po 15 letech a druhá po
40 letech. Konala se v katedrále sv.
Víta na Hradčanech a v trnavské
katedrále sv. Jana Křtitele. Oba
chrámy byly věřícími zaplněny do
posledního místa. Na biskupy koad
jutory pražské arcidiecéze byli vysvě
ceni Jan Lebeda (75 let) a Antonín
Liška (64 let). Stát byl na obřadech ve
sv. Vítu zastoupen českým minis
trem kultury ing. Milanem Kymličkou, ředitelem pro věci církevní
Františkem Jelínkem a členy jeho
sekretariátu. Ředitel státního ústavu
pro náboženské záležitosti Vladimír
Janků žádnému ze svěcení přítomen
nebyl. Zahraniční komentátoři se
shodují, že 11. června byli na Hrad
čanech svědky působivé demonstrace
duchovních sil, skrytých v českém
národě, a jeho touhy po náboženské
svobodě.
Biskupská svěcení připomínají svě
cení jáhnů a kněží. Probíhají v rámci
mše sv., mezi čtením evangelia a
obětováním, litanie, patřící k světí
címu obřadu, se rozšiřují o národní
světce, případně o patrony svěcenců.
Nastávající biskupové jsou pomazá
ni, oblečeni do svých rouch, obdrží
insignie (prsten, mitru a berlu) a ve
zvláště slavnostním okamžiku jim
světitelé drží nad hlavou evangelium.
Hlavním celebrantem a světitelem
v Praze byl kardinál Tomášek, asis
tovali mu apoštolský nuncius se
zvláštním posláním Francesco Colasuonno a k překvapení zahraničních
komentátorů také, v biskupském
oblečení, Kajetán Matoušek, který je
sice pro stát ,jen‘ farářem u sv.
Vojtěcha v Praze, ale podle církevní
ho práva je už dlouho biskupem (za
A. Dubčeka působil v Praze krátce v
úřadě světícího biskupa ; stanice
Hvězda o něm 11. června mluvila
jako o světícím biskupovi pražské
arcidiecéze!). Mezi hosty a koncelebranty byli rovněž krakovský kardi
nál Macharski, berlínský kardinál
Meissner ( připomínající svým nesmlovavě věrným vztahem k Římu a
východoněmecké části svého národa
kardinála Tomáška), biskupové z
Míšně, Řezná, Berlína, Vídně a další
(kardinálové Wetter, Glemp a Kónig
byli na oslavách milénia v Sovětském
svazu, nemohli tedy přijet), v blíz
kosti oltáře stálo a sedělo dalších asi
200 kněží. Druhým překvapením pro
zahraniční komentátory bylo, že
úvodní promluvu — byl při ní
vícekrát přerušen potleskem — měl
Karel Otčenášek, pro stát ,jen‘ farářz
Trmic u Ústí nad Labem, v římsko
katolické církvi však vysvěcený na
biskupa už r. 1951 (tehdy mu bylo 29
let). Na adresu kardinála Tomáška
mj. řekl (přeloženo z textů mezin.
agentur): „Jsme rádi, že vás máme,
víme o vašich těžkostech, ale ted
chceme být jen s vámi a navzájem
spojeni... máme radost, že si vás
Svatý otec tolik váží... a váží si vás
všechen náš lid... církev v naší zemi
hovoří jedním hlasem a tento hlas
vychází z vašich úst.“ Karel Otčená
šek se také zmínil o miléniu křesťan
ství na Rusi: „Kéž se také naše obtíže
promění v radost a kéž Evropa a celý
svět hledí s rostoucími sympatiemi i
na nás." Kardinál Tomášek (88 let) v
krátkém, ale energickém kázáni pro
mluvil mj. o své naději, že toto
svěcení je jen začátkem dalších bis
kupských svěcení. Přítomným také
oznámil, že biskupské prsteny posla!
Jan Pavel II. a připomenul, že takové

gesto je závazkem pro katolíky věrné
Svatému otci, a „pro nás všechny“.
Po světících obřadech promluvil čes
ky arcibiskup Colasuonno, ne di
plomaticky, ale věcně a jasně a věřící
odpověděli potleskem, když vznesl
rétorickou
otázku
„co
bude
potom?“ co bude následovat po
svěceních? Všichni ve sv. Vítu věděli,
co tím myslí. Arcibiskup Colasuon
no věřící ujistil „církevní solidaritou"
a popřál mnoho let života novým
biskupům i kardinálovi Tomáškovi,
„ctihodnému nejen svým věkem, ale i
zápalem pro věc boží“. Kardinála
Tomáška ujistil, že u svých dvou
nových biskupů nalezne „ochotu,
oddanost a jednotu cíle“ a za vůbec
největšího potlesku toho dne ve

svatovítské katedrále vyslovil naději,
že další biskupská svěcení v Česko
slovensku budou následovat.
Během tříhodinových obřadů ve
svatovítské katedrále zpívaly střída
vě sbory bohoslovců, žen a lid, na
závěr všichni také státní hymnu. Po
obřadech čekali lidé venku v šesti
řadách za sebou, až pojedou hodno
stáři do arcibiskupského paláce. Ten
je (znovu) zakryt opravářským leše
ním, takže kardinál nemohl proti
svému zvyku k lidem promluvit z
okna nebo balkónu. Lidé před palá
cem volali „Chceme náboženskou
svobodu!“ a „Chceme další biskupy!“
Církevní hodnostáři zůstali chvíli
před budovou, kardinál Tomášek
lidem požehnal a arcibiskup Cola

suonno si s nimi potřásal rukou.
Příslušníci Státní bezpečnosti jen
přihlíželi (agentury se shodují, že jich
v okolí katedrály a arcibiskupského
paláce bylo poměrně málo, v katedrá
le si ovšem všechno, především pří
tomné, filmovali). Po necelé hodině
se lidé pokojně rozešli.
K biskupskému svěcení v Praze
došlo po několika výslovných sou
hlasech kardinála Tomáška s peticí
moravských katolíků (za několik
měsíců 640000 podpisů) a po snahách
vládních činitelů věřícím namluvit,
že pan kardinál je „ve vleku centrál na
Západě“ a že Vatikán s ním nesou
hlasí. K svěcením došlo také několik
týdnů po výroku gen. tajemníka
Pokračování na str.2

KSČ se vrací do 50. let
Ústřední výbor komunistické stra
ny Československa rozeslal před
několika týdny stranickým organi
zacím instrukční oběžník, který na
mnoha místech oplývá zastrašující
terminologií padesátých let. Oběž
ník uvádí, že se „výrazně aktivizují
síly vnitřních i vnějších nepřátel
socialismu... Je nezbytné zvýšit aktitu cel.' strany. zmobilizovat kaž
dého komunistu k politickému a
ideologickému zápasu. Přestavba a
demokratizace... vyžadují... znát si
tuaci v okruhu své působnosti, názo
rovou hladinu, znát organizátory
nepřátelských akcí a zabránit, aby
ovlivňovali veřejné mínění.“ V od
stavci o nelegálních strukturách protisocialistických sil se uvádí přede
vším Charta 77 (které oběžník přičí
tá za úkol propojovat nejrůznější i
protichůdné proudy protisocialistických sil v ČSSR, pravicové oportunisty, vyloučené ze strany, tzv.
exkomunisty, sociální demokraty,
trockisty, klerikalizující živly apod.),
Výbor na obranu nespravedlivě stí
haných, Jazzovou sekci, a posléze
„nelegální struktury římsko-katolic-

ké církve“, jimž jde o různé podpi
sové akce, zneužívání poutí, sou
stavné předávání tendenčních a pomlouvačných informací západním
sdělovacím prostředkům. Zmíněna
je i Charta věřících, prezentovaná'
kardinálem Tomáškem.
Na podporu kampaně, propago
vané instrukčním oběžníkem, přineslo 2. června p udé právo Xl-íneV v
němž Jiří Kohout pod nadpisem
Zbraně psychologické války napadl
disidenty a označil je za „kontrarevoluční elementy, renegáty a odrodilce ve smyslu společenském a
leckdy i národním“, jsou to „pěšáci
zrady“. Závěr článku zní: „Poučení z
velkých zkoušek, zápasů i tvrdých
bojů zavazuje naši stranu, každého
komunistu, každého čestného socia
listicky smýšlejícího občana naší
země .chránit a rozvíjet socialismus
a nedopustit již nikdy a nikým jeho
ohrožení, byť se schovával za sebe
krásnější slova. To je naše revoluční,
národní, třídní a internacionální po
vinnost.'“
Charta 77 odpověděla na oběžník
1. června Dokumentem číslo 77,

adresovaným Ústřednímu výboru
KSČ a československé veřejnosti. V
Dokumentu se uvádí:
Členové KSČ, sympatizující s
činností Charty 77, nás informovali,
že se v květnu projednával na stra
nických schůzích a aktivech dopis,
pojednávající o nezávislých občan
ských iniciativách. Hovoří se v něm
n nich iakn o nepřátelských protisocialistických silách, které prý v pos
lední době zvedají hlavu. Tyto síly
jsou v dopise roztříděny do tří sku
pin. V první se uvádí Charta 77, Jaz
zová sekce, Demokratická iniciativa
a obdobná dobrovolná společenství.
Druhou skupinu tvoří katolíci a
vůbec křesťané, usilující o neokleštěnou náboženskou svobodu. Třetím
protisocialistickým seskupením jsou
bývalí členové KSČ, vyloučení po
potlačení Pražského jara a pokou
šející se nyní vrátit do veřejného
života.
Všem těmto občanům, pokud prý
neustanou ve své činnosti, se hrozí
tvrdostí zákona, tedy novou per
zekucí.
(Dokončení na strané J)

Mladí píší Tomáškovi
Skupina mladých katolických in
telektuálů a aktivistů z Moravy po
slala 7. června 1988 předsedovi čs.
federální vlády dr. L. Štrougalovi
dopis, v němž se ohradila proti
nevybíravým útokům na primase
katolické církve v naší zemi, kardi
nála Františka Tomáška. Útoky —
konstatovala skupina v dopise —
„nezaznívají jen ze stránek tisku,
nýbrž i z úst vysoce postavených
osob našeho státu, jak dokázal ne
dávný projev místopředsedy vlády
Matěje Lúčana na poradě s ordináři
katolické církve. Tam nebyl pan kar
dinál vůbec pozván, což už samo
svědčí o nerespektování elementár
ních principů slušnosti některými
představiteli našeho státního vedení.
Tím groteskněji a pro věřící urážlivě
znějí slova, že prý pan kardinál jedná
neseriózně, když svůj dopis ve věci
petice nadepsané „Podněty katolíků
k řešení situace věřících občanů“,
adresovaný osobně Vám. a datovaný
23. 4. 1988, zveřejnil ještě dřív, než
se dočkal odpovědi. Stačí jen připo
menout, že od roku 1978 podepsal
pan kardinál celkem osm podání nejvyšším státním orgánům ve věci

náboženské svobody, která nikde
neuveřejnil, aniž uslyšel či uviděl
jakoukoliv odpověd. Jsme nuceni se
otázat, pane ministerský předsedo,
jestli takové jednání považujete sku
tečně za seriózní. Respektive čí jed
nání je serióznější? Pana kardinála,
nebo těch, kteří jeho dopisy vůbec
neuznali za hodna odpovědi... Úřady
jsou povinny na podání stížnosti
odpovědět, jak stanoví článek 29
ústavy a vládní vyhláška 150/58
Úředního listu. V případě dopisu
pana kardinála došlo tedy ke zjev
nému porušení tohoto ustanovení.
Jestliže on se potom domáhá svého
práva na odpověd tím, že dopis
nejprve zveřejní, vyloučí ho pan
místopředseda Lúčan z jednání círk
ve a státu jako nekorektního part
nera. To si nemůžeme vyložit jinak,
než jako naprostou neochotu k dia
logu s věřícími občany, i když naše
masmédia mluví o opaku. Přesvěd
čujeme se stále, že dialog v pojetí
našeho státního vedení není ničím
jiným, než monologem, při kterém
státní reprezentace vytrvale obhajuje
svou zastaralou církevní politiku,
církevní představitelé z řad kněžské

ho sdružení Pacem in terris jí dávají
za pravdu. Jakmile se někdo odchýlí
od tohoto scénáře a začne mluvit o
skutečných problémech věřících, o
jejich diskriminaci,
je okamžitě
ostrakizován a pro další jednání
diskvalifikován.
Pane ministerský předsedo, ne
můžeme se zbavit dojmu, že naše
státní orgány si zvykly na úseku cír
kevní politiky před domácí i zahra
niční veřejností hrát divadlo, při
němž si za spoluherce vybraly před
stavitele sdružení Pacem in terris. Z
tohoto zorného úhlu je potom
snadné pohlížet na všechny kritiky
státní politiky vůči církvím jako na
rušivou klaku. Jenomže tady nejde o
divadlo. Už anglický filozof Francis
Bacon v 17. století, jehož pozitivně
hodnotil Lenin, doporučoval pro
dosažení pokroku zbavit se idolu
divadla. To znamená, v našich po
měrech, přestat si hrát na jednání a
začít jednat doopravdy. Jednání ne
lze vést pouze s těmi katolíky, kteří
z různých důvodů státní církevní
politiku schvalují, ačkoli je třeba
objektivně říct, že tak činí pouze ofi
ciálně.
(Dokončeni na strané 2)
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Zmeškané
příležitosti
V únoru uplynulo čtyřicet let od
komunistického puče v roce 1948 a
je tomu dvacet let, co Českoslo
vensko bylo uprostřed Pražského
jara. Není pochyby, že ohromná
většina Čechů a Slováků doma a
Mojmír Povolný

celý československý demokratický
exil pokládají únorový puč za počá
tek katastrofálního vývoje, kterému
dodnes v naší republice není konce.
V exilu se všechny demokratické
organizace a časopisy v tomto smys
lu shodně vyjádřily. Doma se KSČ
odvážila jen k malátnému shromáž
dění na pražském Staroměstském
náměstí. Disidenstké Lidové noviny
se ve svém druhém čísle od něho
distancovaly. Stanislav Devátý a
Bohumír Janát, dva z mluvčích
Chány 77 na rok 1988, nad ním ve
svém vlastním prohlášení vyřkli tvr
dý soud. Lid se z něho odmítl
radovat.
Únor si této kritické pozornosti
plně zaslouží. Komunistický režim z
něho po čtyřicet let odvozuje svoji
legitimitu. Dnešní nástupci bývalých
komunistických vědeckých pracov
níků a propagandistů vyhlašují do
světa v časopise Czechoslovak Life
nehoráznost, že Únor byl zákonným
mezníkem československých dějin,
jako by dějiny byly předepsaly, kam
republiku diktatura KSČ povede.
Sovětská invaze v roce 1968 byla
založena na Únoru. Nezapomněli
jsme, že Únor byl připravován na
schůzích Kominformy na podzim a v
zimě 1947, že v únorových dnech
Zorin orchestroval puč v Praze a že
sovětští „poradci“ okupovali státní
aparát, jakmile se KSČ dostala k
moci. Toto není pouhá historie; je
to živá skutečnost, kterou v různých
obdobách Češi a Slováci prožívají a
zakoušejí na svém těle a duchu
dodnes.
Za Pražského jara nešlo jen o
reformu KSČ a její vlády. Možná, že
tak si to mysleli a přáli komunisté.
Ale Češi a Slováci si přáli vypořádat
se s Únorem. K-231 a KAN byly
výraznějším a přesnějším obrazem
veřejného mínění než všechna zase
dání KSČ. Jak odčinit Únor bylo
otázkou politické strategie a taktiky
a domov si byl vědom, že je pro ně
rámec možností omezený. Podle
toho se také choval jak v postoji ke
KSČ tak k Sovětskému svazu. Exil s
Pražským jarem nejen sympatizoval,
nýbrž je na mnoha místech vehe
mentně podporoval.
Sovětská invaze a okupace a nor
malizace za Husákova vedení znova
otevřely otázku Února, na kterou
demokratický domov a exil již měly
a daly svou historickou odpověd.
Čekalo se na odpověd komunistů,
kteří vedli reformní hnutí za Praž
ského jara a z nichž se z většiny sta
li bývalí komunisté, protože stranu
bud sami opustili nebo je z ní Jakeš
vyobcoval. Upřímně řečeno, očeká
valo se, že Únor kriticky zhodnotí a
že se od něho otevřeně a veřejně
distancují.
Namísto toho v Československu
reformí i bývalí komunisté vystupo
vali na začátku jako jednotlivci
pouze s kritikou a v opozici vůči
Husákovu režimu a jeho normali
zační politice a od roku 1977 někteří
společně s nekomunisty v občanské
iniciativě Charta 77. V exilu se jejich
Pokračování na str. 2
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Dokončení)

mluvčím stala Skupina Listy. Ta si nejprve vsa
dila na eurokomunismus a potom na evrop
skou krajní levici. Adolf Mueller. jeden z jejích
představitelů, se z této perspektivy povýšeně
distancoval od kritiků v demokratickém exilu,
až mu Pavel Tigrid musel ve Svédectvív článku
„Palba do vlastních řad" připomenout, Čím
exil od roku 1948 byl a co vykonal. Zdeněk
Mlynář se'nato ve Svědectví přimlouval, aby
byl učiněn konec vylučování z národa. Ale
začátek tohoto konce se musí hledat v únoru
1948 a Skupina Listy po svém vystoupení
kolem něho chodila jako kolem horké kaše.
Výroční rok 1988 byl — a dosud je — oje
dinělou příležitostí s Únorem se vypořádat.
Avšak v Československu se Charta 77 nemohla
dohodnout na společném prohlášeni k jeho
výročí. Zůstalo na dvou nekomunistických
mluvčích Charty 77, Stanislavu Devátém a
Bohumíru Janátovi, aby vydali prohlášení za
sebe. Protože je nepodepsal třetí mluvčí na rok
1988, bývalý komunista Miloš Hájek, musíme
se domnívat, že společné prohlášení znemož
nili bývalí komunisté-signatáři Charty 77.
Namísto toho dvacet bývalých komunistů
poslalo pozdravný pozdrav do Moskvy u
příležitosti sedmdesátého výročí Říjnové revo
luce, kde se sice dovolávají demokracie, ale ani
slovem se nezmiňují o tom, kdo a kdy ji v
Československu zabil, jako by s ní skoncovala
teprve v roce 1968 „vojenská zahraniční inter
vence“ a „následující politika takzvané norma
lizace“.
V exilu jsme čekali, že Skupina Listy
zaujme k únoru 1948 aspoň nějaké stanovisko.
Ani Listy z prosince 1987 ani Listy z února 1988
se o únoru 1948 ani slovem nezmiňují. Přesto se
z prosincového čísla dovídáme, že Skupina
Listy měla velké shromáždění v Kolíně nad
Rýnem ve dnech 31. října a 1. listopadu 1987,
ale že se na něm zabývala pouze Gorbačovem,
dopadem jeho politiky v Československu a
přípravou prohlášení k 20. výročí Pražského
jara. Ani slovo o únoru 1948. Namísto toho se
československému domovu a exilu dostalo
zvláštního čísla Listů s rozhovorem Alexandra
Dubčeka s italským deníkem L’Unita. Rozho
vor je věnován vztahu mezi sovětskou perestrojkou a Pražským jarem, ale také bere za
samozřejmé vedoucí postavení komunistické
strany, i když si je, podle Dubčeka, musí
„zabezpečit demokratickými politickými prostriedkami, aby fud jej vedúce miesto dal dobro
volné, na základe dóvery a přitažlivosti obsahu
jej politiky“. Měsíc nato vydaly Listy „Zmaře
ný a zamlčený Akční program KSČ z 5. dubna
1968“, který na jedné straně hájí českosloven
skou politiku let 1945-1948, ale na druhé straně
praví: „Únorové vítězství pracujícího lidu bylo
důležitým mezníkem ve vývoji poválečného
Československa, které vytvářelo předpoklady
pro urychlený pochod k socialismu. Po únoru
1948 vstupovala strana na novou cestu výstavby
s fondem velké důvěry a podpory širokých
vrstev.“ Možná, že toto bylo nutné říci v roce
1968, ale kdo tomu ještě tenkrát věřil aproč se s
touto otázkou nevypořádat otevřeně v roce
1988? Namísto toho Skupina Listy Únor znova
obešla a vydala prohlášení k dvacátému výročí
Pražského jara. V něm se o únoru 1948 pouze
praví, že „KSČ od roku 1948 chybně ztotožňo
vala výstavbu socialismu s přejímáním hos
podářského a politického systému, který v
SSSR za zcela jiných podmínek zavedl Stalin“ a
že Československo „se do svého podřízeného
postavení dostalo (...) roku 1948 a potom
znovu 1968 především pod tlakem určitých
mezinárodních faktorů“, jako by českoslo
venští komunisté, jejich ideologie a politika na
tragédii února 1948 a na jeho katastrofálních
důsledcích neměli svůj hlavní podíl. V Česko
slovensku nemuselo k Únoru dojít, kdyby o něj
českoslovenští komunisté nebyli v letech 19451948 soustavně, nedemokraticky a brutálě proti
vůli většiny československého lidu nebojovali.
Nestačí hlásit se k 28. říjnu 1918 a přitom neříci
otevřené a jasné slovo o 25. únoru 1948.
Českoslovenští bývalí a reformní komunisté
mohli a měli k Únoru zaujmout stanovisko,
když jim sovětská invaze a okupace otevřela oči
nad zhoubou, do které republiku dostala dikta
tura jejich strany. Neučinili tak. Mohli a měli
zaujmout stanovisko u příležitosti jeho čtyři
cátého výročí. Neučinili tak.
Demokratický domov a exil se právem ptají:
Proč, když na rozmyšlenou měli dvacet let?
Bucfto dosud v hloubi duše v únor 1948 věří
jako ve „Vítězný únor“. Nebo si to nechtějí
rozházet s Gorbačovem a sázejí na jeho
reformní politiku. Nebo nemají dost politické
odvahy se se svým dědictvím od základu
vypořádat.
Ať je odpověď na tuto otázku jakákoliv,
českoslovenští bývalí a reformní komunisté
zmeškali historickou příležitost vyrovnat se
veřejně a otevřeně s pučem z roku 1948, s histo
rií KSČ a její politkou vcelku, se svou minulost í
a s vlastním svědomím.

ŽÁDNÁ LEHKÁ ÚLOHA
Gorbačova před vysokou hierarchií ruské
pravoslavné církve, že sovětský stát se v
minulosti dopustil na církvi bezpráví. Kromě
toho Konstantin Charčev, který má v sovět
ském vedení na starosti .náboženský rezorť,
koncem května v Moskvě na vysoké stranické
Škole prohlásil, že statistiky církve říkají o
realitě dneška, co se týče věřících, více než
statistiky státu. V době přestavby nelze
Číselnou (avšak ani morální - o tom se už
Charčev nezmínil) ignorovat. Avšak nic
takového není čs. vláda ochotna přiznat.
Naopak, člen federální vlády Martin Lúčan
ještě dnes, v době glasnosti a přestavby, mluví o
tom, že politika pěsti byla v 50. letech proti
církvi nutná, protože v jejích řadách číhala
,kontrarevoluce‘. Komunistický režim je „křes
ťanskou ofenzívou" zřejmě překvapen a místo
aby přistoupil na klidný dialog, připravuje, zdá
se, protiofenzívu podle hesla rozděl a panuj
(tzn. rozděl kněze a kardinála Františka
Tomáška, katolíky v zahraničí a doma, Vatikán
a domácí církev, věřící v Čechách a na Moravě s
věřícími na Slovensku, rozbij ekumenu mezi
katolíky a protestanty) a kličkováním v
odpovědnostech (zvláště na úrovni místních
národních výborů se projevují iniciativy, které
připomínají brutální primitivnost 50. let a
které, parafrázujeme-li slova K. Charčeva,
mohou jen chytit komunistickou stranu do
vlastní pasti). Bylo proto výmluvné, že Karel
Otčenášek v katedrále sv. Víta ujistil všechny
jednotou mezi kardinálem Tomáškem a věřící
mi, a že arcibiskup Colasuonno ujistil věřící o
jednotě mezi jejich kardinálem v ČSSR a
Svatým otcem v Římě.
Do trnavské katedrály sv. Jana Křtitele,
která pojme asi 5000 lidí, přicházeli první věřící
už šest hodin před obřady. Podle dostupných
informací uzavřela policie v Trnavě v neděli ve
12 hodin přístup do města pro automobily, ale,
podobně jako v sobotu v Praze, jinak do
událostí rušivě nezasahovala. Obřady sledovalo
z reproduktorů před kostelem více než 10000
lidí a v ulici mezi kostelem a arcibiskupským
palácem se tísnilo znovu více než 10000 lidí,
takže hodnostáři na tento krátký kus cesty
potřebovali prý dvě a půl hodiny.
lána Sokola vysvětil na biskup? arcibiskup
Francesco Colasuonno za asistence banskobystrického biskupa Jozefa Ferance a nitran
ského biskupa Jána Pásztora. (Předseda sloven
ského sboru ordinářů J. Feranec byl na oslavách
křesťanského milénia v Sov. svazu, ale zřejmě se
předčasně vrátil, aby svěcení v Trnavě nepro
běhlo bez představitele Pacem in Terris. Mezi
věřícími kolovala původně zpráva, že jedním z
asistentů arcibiskupa Colasuonna bude někdo
ze dvou čerstvých biskupů z Prahy.)

V katedrále sv. Jana Křtitele přivítal
hodnostáře, mezi nimiž byli kardinálové
František Macharski a Joachim Meissner,
vídeňský arcibiskup (a designovaný kardinál)
Hermann Groer a eisenstadtský biskup Stefan
Laszlo, bouřlivý potlesk věncích. Potlesk
téměř zmlkl, když přicházeli zástupci státu v
čele se slovenským ministrem kultury Mirosla
vem Válkem. Arcibiskup Colasuonno ve své
dvacetiminutové slovenské promluvě (více než
10 potlesků) zdůraznil, že náboženský život

musí v sekularizované společnosti znovu získat
svá plná práva: „Jen když má náboženský život
své právoplatné místo, může přispívat k
pokroku a blahu občanů... Doufáme, že jednání
mezi Svatým stolcem a všemi složkami...
přinesou další výsledky... Toto dílo... by
nemělo skončit jmenováním biskupů, ale mělo
by jít mnohem dále.“ Novosvěcený biskup Ján
Sokol ve své promluvě na závěr obřadů vyslovil
naději, že jeho jmenování ohlašuje novou éru
pro církev v této zemi: „Jsem přesvědčen, že
toto byl první krok a že další budou
následovat... že prázdné biskupské stolce
budou brzy obsazeny dobrými biskupy podle
Ježíšova srdce.“ (Přeloženo ze zahraničních
pramenů.)

V souvislosti s biskupskými svěceními si
pravděpodobně nejeden krajan položí otázku ,
co vlastně v dnešním Československu pojem
diecéze a biskupského úřadu znamená. Spole
hlivou odpověď o diecézni a biskupské činnosti
dává Dekret o pastýřské službě biskupů v
církvi, vydaný Druhým vatikánským sněmem r.
1965 (český překlad v dokumentech „Druhý
vatikánský sněm“, vyd. Křesťanská akademie,
Řím 1983).
Známý český teolog dr. Zvěřina shrnul
nedávná svěcení do čtyř bodů. Noví biskupové
jsou lidé čestní a řádní kněží, na jejichž bedrech
teď leží tři břemena - biskupská odpovědnost za
církev, Pacem in Terris a náš stát, režim. V
takové situaci není snadné obstát před svědo
mím, Bohem i lidmi. Zadruhé jde o pana
kardinála Tomáška, pro něhož budou noví
biskupové představovat určité ulehčení, ale tu
všechnu tíhu, jako skutečný mluvčí církve u
nás, ponese i nadále sám, protože jeho autorita
je nepřenosná, nezaměnitelná a nenahraditelná.
Třetí hledisko je všeobecně církevní - pokud
bychom potřebovali nějakou silnou a novou
duchovní osobnost, není. Ale mnohem více
jsou pro celistvé poslání a plný život církve
zapotřebí řádní biskupové v diecézích než
pomocní biskupové v Praze. Začtvrté, režim v
ČSSR může být spokojen, protože zprávou o
třech nových biskupech může oslňovat, i když
je to pro naši církev málo. Na závěr dodává dr.
Zvěřina ještě něco velice aktuálního a podstat
ného, co otiskujeme z telefonátu rozhlasové
stanici Svobodná Evropa v Mnichově doslova:
„Tímto soudem nechci komplikovat situaci,
která je už tak dost vážná a komplikovaná.
Jsem knězem církevní kázně, nikomu nechci
křivdit, ani státu, ani státním činitelům. Ne!
Mluvím sice osobně, ale doufám, že vyjadřuji
pocit většiny věřících, že nemluvím tedy za
nějakou ilegální strukturu, do které jsem zase'
násilně zařazen. To je jejich taktika, označit
nějakým znamením, a pak se do něho strefovat
jako do terče. Tak já jsem členem řádné
katolické církve, která má zde svoji vlastní,
uznanou legální strukturu a žádnou jinou.
Takže snad mluvím právem ze srdce věncích a
nějakou ilegální strukturu ze sebe shazuji a
odmítám...“
Tolik tedy o třech biskupských svěceních,
uskutečněných v roce blahoslavené Anežky
Přemyslovny a na začátku období desetileté
duchovní obnovy národa.
(Th. Pečivá)

Mladí píší Tomáškovi
jsou naopak stejně kritičtí jako prakticky
všichni katoličtí věřící v naší vlasti. Nutno vy
slechnout také ty, co mají vůči politice státu k
církvi vážné výhrady, protože ji pociťují jako
křivdu a nespravedlnost. Že takových je drtivá
většina, ne-li všichni angažovaní věřící, doká
zala nedávná podpisová akce, o jejímž vý
sledku Vás, pane ministerský předsedo, právě
pan kardinál informoval ve svém dopise. Archy
Petice podepsalo více než půl milionu lidí. Sdě
lovací prostředky to označily za manipulaci.
Proti takové nehoráznosti jsme nuceni co nej
rozhodněji protestovat, protože manipulovat
lze jen lidi nevzdělané a neinformované.
Přitom jste to Vy sám, pane ministerský před
sedo, kdo často zdůrazňuje vysokou vzděla
nost a kulturní vyspělost českého a slovenské
ho lidu. Jestliže svými tvrzeními o manipulaci
nám věřícím sdělovací prostředky tyto atri
buty upírají, nesvědčí už sám tento fakt, že se s
křesťany zachází jako s občany druhé katego
rie? Že se jejich hlas vůbec nebere vážně? Mani
pulován je prý i pan kardinál Tomášek. V
pozadí všech jeho vystoupení stojí údajně
jakési ilegální církevní struktury, které na něho
vyvíjejí tlak. Někteří z nás podepsaných znají
pana kardinála osobně a mohou jednoznačně
potvrdit, že rozhodně nepatří k lidem, co se

nechají pasivné ovlivňovat. Právě schopnost
samostatného a nezávislého úsudku byla tím,
co jsme vždycky na něm oceňovali. Zvláště pak
v poslední době, kdy se obdivuhodná duševní
svěžest, v jeho věku nikoli samozřejmá, pojí s
bohatými a pro nás velmi cennými životními
zkušenostmi.
Pane ministerský předsedo, není vůbec
třeba, aby nás nebo kohokoliv jiného někdo
manipuloval tvrzením, že je u nás náboženská
nesvoboda. Tento fakt zakouší každý poctivě
věřící na své vlastní kůži. Z nás níže podepsa
ných všichni poznali, co to je diskriminace z
náboženských důvodů. Jsme narozeni až po
válce. Sama skutečnost, že většinou máme
vysokoškolské vzdělání, je důsledkem toho, že
jsme buď studovali ve volnějším období šede
sátých let, nebo patřímě ke konvertitům, kteří
se rozhodli stát se křesťany až v dospělém
věku, nebo při přijímání na vysokou školu nám
psali kádrový posudek slušní a tolerantní lidé,
kteří neuvedli naše náboženské založení. V
zaměstnání a veřejném životě však zakusil
větší nebo menší šikanu kvůli svému přesvěd
čení každý z nás. Přitom vidíme kolem sebe,
kolik nadaných mladých lidí nebylo přijato ke
studiu jen proto, že v jejich posudku se obje
vila zmínka o náboženském založení. Učitelé a
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pracovníci v kultuře, napříkald v muzeích, jsou
propouštěni nebo přeřazováni na horší pra
covní místa jen proto, že jsou věřícími
křesťany. A jsme svědky ještě horších skuteč
ností. Pociťujeme katastrofální nedostatek
náboženské literatury. Kněží, kteří se nám
mladým chtějí více pastoračně věnovat, jsou
překládáni, popřípadě se jim odmítá státní
souhlas k výkonu duchovní služby. Máme
prakticky úplně nulovou možnost realizovat
se nábožensky kromě klasických bohoslužeb.
Jakmile se začnou mladí sdružovat v nefor
mální společenství na církevním základě,
vyvolá to okamžitě pozornost bezpečnostních
orgánů a perzekuci. Jestliže v této souvislosti
hovoří kardinál Tomášek o šikanování a dis
kriminačních zákazech, pak se nejedná o žádnou
manipulaci, ale o pouhé konstatování skuteč
nosti, jakou zná z vlastní zkušenosti každý,
kdo vyznává křesťanský světový názor a netají
se s tím. Jde o fakta, která se prostě nedají
popřít.
Naše sdělovací prostředky a v jejich duchu
také pan místopředseda Lúčan se uchylují k
útokům, aniž se pokusili věcně a na faktech
vyvrátit tvrzení pana kardinála. Už tím vlastně
nepřímo říkají, že pravdu má on. Neboť nikdo
ze státních orgánů jeho údaje o náboženské
nesvobodě, uváděné v dopise Vám, žádnou
argumentací fakt proti faktu nevyvrátil a ani se
o to nepokusil. Z toho důvodu Vás tedy
žádáme, pane ministerský předsedo, abyste
dopis kardinála Františka Tomáška ze dne 23.
4. 1988 vzal se vší vážností jako solidní a
opravdu důstojný podklad k dialogu. Pan kar
dinál jasně píše, že mluví jménem nás, katolic
kých laiků a tlumočí naše požadavky, ba
dokonce chápe tento dopis jako splnění úkolu,
který mu svěřil katolický lid naší republiky.
Máme tedy plné právo ozvat se k celé záležitos
ti. Závěrem se připojujeme k přání božího
pokoje a dobra pro Vaši osobu, které Vám na
konci svého dopisu posílá pan kardinál To
mášek.“
Dopis byl odeslán z Brna a podepsán: Histo
rik a publicista dr. Radomír Malý, spisovatelka
Iva Kotrlá, spisovatel Zdeněk Kotrlý, dr.
Lubomír Pospíšil, ing. Jiří Povolný, ing. Vít
Pelikán, Michal Mrtvý, ing. Tomáš Kvapil,
Olga Kvapilová; kardinál dr. F. Tomášek
dostal kopii dopisu na vědomí.
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Setření na lidech i autech
Čs. federální vláda na zasedání 26. května
rozhodla o některých úsporných opatřeních.
Byla k tomu donucena, protože „došlo k
finančnímu napětí ve státních rozpočtech“,
čemuž je rozuměli tak, že do státní pokladny
nepřišlo tolik peněz, kolik předpokládal plán.
Musí se tedy šetřit. Vláda úsporná rozhodnutí
částečně odůvodňuje i přestavbou. Ve zprávě o
zasedání vlády bylo uvedeno, že v ústředních
nich orgánech státní správy doposud působilo
21 000 osob. Z nich bude propuštěno 30 pro
cent, a to 5 800, z čehož v Praze 4 500 a v
Bratislavě 1 300. V dalších odvětvových ústřed
ních orgánech bude rovněž propuštěno 30 pro
cent pracovníků, ale u federálního minister
stva dopravy a spojů dostane výpověď 40
procent pracovníků a u ministerstva hutnictví,
strojírenství a elektrotechniky dokonce 50
procent. Omezuje se i počet náměstků, nejvýš
na tři. Obdobně se bude snižovat i počet za
městnanců v ústředních orgánech národních
republik. Propuštění byrokrati se mají začlenit
do zdravotnictví, služeb, školství a do nových
podniků. Ale protože jde o úřednickou vrstvu,
na níž režim spočíval, nejsou neopodstatněné
obavy, že si propuštěni najdou cestu zpátky na
jiná teplá - a zbytečná místa.
Vláda, vycházejíc z měnšího počtu pra
covníků ústředních orgánů, rozhodla dále
snížit počet služebních automobilů. Ušetřené
osobní automobily budou nabídnuty k od
prodeji na vnitřním trhu. Usnesení vlády vý
slovně uvádí, že nabídka se týká i vozů Tatra
613, což jsou auta, známá značnou spotřebou
pohonných látek a vzheledem k cenám benzí
nu v Československu si je může dovolit jenom
státní úřad, který to neplatí ze svého.

Dva neznámí, ozbrojení muži přemohli
stráž a uloupili nejmenované pražské stavební
společnosti částku 683 000 Kčs, připravenou
na mzdy zaměstnancům. Lupiči, oba ve stáří
kolem 40 let, uprchli v ukradené bílé škodovce,
která s epozději našla na okraji města. Zatím
jsou pachatelé na svobodě. Zprávy tisku o lou
pežném přepadení neuvádějí bližší podrobnos
ti, není ani známo, jako zbraně lupiči měli a
zda při přepadení došlo k násilí. Bvln jen ozná
meno, že jeden lupič byl oblečen do pra
covního šatu, na němž byl vytištěn emblém
stavební firmy, jež byla okradena. Loupežná
přepadení se zbraní jsou v Československu
velmi řídký zjev a zpravidla končí dopadením
pachatelů. Bezpečnostní úřady požádaly veřej
nost, aby pomohla lupiče vypátrat a dopad
nout.

čs. horolezec na Anapurně
Podle zpráv tiskových agentur se 371etý J.
Rakoncai stal prvním čs. horolezcem, který
dorazil na vrchol Anapurny, vysoké 8,091
metrů.

Maršál Tuchačevský
V souvislosti se 40. výročím únorového
komunistického puče v Praze byla v našem
tisku a rozhlase na Západě oživena aféra
sovětského maršála Tuchačevského. Cituji
mimo jiné tento „historický úsudek": „Zatím
co Beneš byl přesvědčen, že v aféře Tuchačev
ského zachránil Stalinovi život, sovětský
diktátor věděl lépe, jak to vlastně s Tuchačev
ského aférou bylo a jak mu Beneš naletěl. Stalin
si v případě Tuchačevského aféry jen ověřoval
Benešovu spolehlivost a pak ho používal či
zneužíval ke svým cílům...“
Především se klade otázka, zda Beneš
„naletěl" Stalinovi nebo nacistům a zda z teh
dejšího politického hlediska vůbec „naletěl“.
Měl si informaci nechat pro sebe? Nebylo v
duchu spojeneckých smluv jeho poviností ji
postoupit spojenci ČSR, Moskvě — jak to
ostatně učinili i Francouzi? A měl Stalin sku
tečně na mysli „ověření Benešovy spolehlivos
ti“, když s Ježovem likvidaci maršála Tucha
čevského pomocí nacistů plánoval?
Tuchačevského aféra je popsána v řadě knih.
Mnohé z nich jsou plné spekulací, dohadů,
polopravd a senzačních dramatizací. Naši tzv.

historikové zakládají svou kritiku dr. Beneše
především na německých pramenech, a do
určité míry na tom, co dr. Beneš napsal sám.
Dr. Beneš zřejmě věřil, že se sovětská generalita spikla proti Stalinovi s německými generály,

Co nový zákoník práce přinese nového, už
víme, ale co přinese dobrého, ještě není tak
jasné. V čs. sdělovacích prostředcích probíhala
delší dobu kampaň, nazývaná diskusí, která
vybízela pracující, aby koletivními připomín
kami, zasílanými ÚRO, nový zákoník ovliv
ňovali. Byl to trik, jímž papaláši chtěli dodat
novému zákoníku zdání lidovosti, aby mohli
tvrdit, že k nové formě zákoníka dali pracující
souhlas.
Pravda je, že do nového zákona se dostane
několik málo ustanovení, která jsou zlepšením
dané situace (např. 31etá mateřská dovolená,
možnost zaměstnanců dávat dvouměsíční
výpověď). Ovšem i tato zlepšení je třeba vidět
ve správném úhlu, ve světě už dávno existují.
Naproti tomu z odborářského stanoviska
změny zákoníku jsou nedostatečné, protože
práva zaměstnance nerozšiřují, nýbrž naopak
potlačují. Mnohá nová ustanovení jsou totiž
především obrácena proti dělníkovi. Utužuje
se pracovní discilína. Tak je důležitou sankcí
finanční postih zaměstnance, jestliže „jeho“
podnik nesplní plán. V takovém případě bude
možno sáhnout i na jeho smluvní plat. Dělník
tudíž bude trpět za to, co sám nezavinil. Nic
takového není možné v současném kapitalismu,
kde kolektivní smlouvy zaručují, že dělník
musí svůj smluvní plat dostat.
Ustanovení o výpovědích už teď vyvolává
ve vedení některých podniků paniku, zejména
u nepopulárních továren. Jsou obavy, že

nespokojení s neutěšeným stavem věcí a žádají
jeho změnu. Kdyby tyto centrály nebyly,
všude by vládl klid a spokojenost.
Opětovně jsou občanské iniciativy nazývány
protisocialistickými. Nechceme se zde pouštět
do nějakého teoretického rozboru a nemáme k
němu ani mandát. Charta 77 sdružuje lidi
různých přesvědčení, různé víry a profesí,
které spojuje vůle zasazovat se o dodržování
lidských práv, jak jsou kodifikována ve zná
mých mezinárodních paktech, jež tvoří nedíl
nou součást československého právního řádu.
Je-li to činnost protisocialistická, pak se tyto
závazné normy neslučují s tím, co autoři
dopisu chápou jako socialistickou společnost.
Pak by ovšem bylo poctivé to otevřeně přiznat
vlastnímu lidu i signatářům helsinského Závě
rečného aktu to vysvětlit.
Naše přání je prosté. Přejeme si žít v zemi,
kde by se vzduch dal dýchat a voda pít, kde by
hospodářství obnovilo svou životaschopnost a
kultura navázala na své skvělé svobodomyslné
tradice. To vše je neuskutečnitelné bez obrody
občanství. Aby mohl být občan opět občanem
v původním neokleštěném slova smyslu, musí
usilovat o obnovu právního státu, kde by jeho
svobody nebyly co chvíli svévolně znehodno
covány. O to usilujeme i my a nedáme se od
toho úsilí ani odradit, ani odstrašit. Nebojíme
se předstoupit před naši veřejnost se svými sta
novisky. Své Dokumenty posíláme českoslo
venským oficiálním orgánům i ČTK. Není naší
vinou, že u nás nejsou publikovány. Uvítali
bychom, kdyby UV KSC zmíněný dopis uve
řejnil.

ABY BYLO JASNO
Alexandrovskému, který ji doručil Stalinovi.
Dr. Beneš zřejmě neměl zájem jen Stalinovi
zachraňovat život; měl obavy, že se nový
režim v Moskvě spojí s nacisty a ovládne prak
ticky bez boje celou Evropu. To byl také

prezident Beneš a „killeráti“
případně s vedením lil. říše. Bylo to v době
jednání Prahy s Berlínem o paktu o neútočení.
Hitler chtěl takového paktu využít k likvidaci
čs. vojenských závazků, vyplývajících ze smluv
s Francií a se Sovětským svazem. Jednání o
paktu však najednou Němci přerušili a němec
ký vyslanec Trauttmannsdorff čs. vyslanci v
Berlíně dr. Mastnému naznačil, že Hitler je
nyní zaměstnán důležitějším jednáním se
sovětskými protistalinskými spiklenci v čele s
maršálem Tuchačevským. Kdyby to byla
pravda, jak tehdy uvažoval dr. Beneš, změnilo
by to celou situaci Evropy. Proto tuto infor
maci postoupil sovětskému vyslanci v Praze

Nový zákoník práce

KSČ se vrací do 50. let
Dokončení ze str. 1
Dopis je, tak řečeno, vnitrostranický. S
tímto termínem lze jen souhlasit, ale k jeho
zpřesnění by bylo vhodné mezi slova vnitro a
stranický vložit pomlčku. Není a nemůže být
vnitřní věci KSČ, protože se dotýká právní
jistoty občanů republiky, kteří kriticky uvažují
a chtějí své myšlenky v souladu se svými nezcizitelnými právy také svobodně vyjadřovat. Jde
o pokus zastrašit nejen nás, ale všchny hlavou
myslící lidi, včetně členů komunistické strany,
k nimž se dopis obrací, kam až věci dospěly, o
tom svědčí např. zpráva z Kladenská, že se na
aktivech čtou seznamy místních „disidentů" a
účastníci aktivů jsou vyzýváni, aby tyto pode
zřelé živly bedlivě sledovali, společensky je izo
lovali, přeřazovali atd. Dopis sám pak žádá
členy KSČ, aby poznatky o činnosti nezávis
lých občanských iniciativ hlásili vnitrostra
nickou cestou.
A tak v době, kdy se vedení ČSSR pokouší
získat evropské státy pro myšlenku pásma
důvěry, jeho vnitřní směrnice vyzývá k „honbě
na čarodějnice“ a rozsévá podezřívavost a
strach. Nezávislé občanské iniciativy, praví se
v dopise, jsou prý řízeny zahraničními centrá
lami, o čemž neklamně svědčí publicita jejich
textů v západních sdělovacích prostředcích.
Stará písnička. V padesátých letech ji znali
všichni prokurátoři inscenovaných procesů. V
roce 1967 tvrdil Antonín Novotný, že sjezd
spisovatelů byl prý vyvolán zahraniční poli
tickou diverzí a řízen z ciziny a tak dále a tak
podobně. „Zahraniční centrály“ jsou zkrátka
ďábel, jenž způsobuje, že jsou lidé kritičtí a
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dělníci budou houfně dávat výpovědi. Správy
podniků už vymýšlejí triky, jak si dělníky
udržet. (Uvažovali tak např. v NHKG v
Ostravě.) Přemýšlejí o tom, jak si udržet laciné
pracovní síly v nezdravých provozovnách za
dosavadních podmínek i nadále. Dělníci se
budou nutit, aby podepsali vstup do tzv. bri
gád socialistické práce, brigády uzavřou se
L. Skrabánková

zaměstnavatelem zvláštní kolektivní smlouvy,
jimiž se zaváží, že všichni členové brigád
budou v podniku pracovat tři roky. Taková
smlouva bude sice porušením zákoníku práce,
ale z toho si sorávv podniků hlavu nedělají,
protože který dělník si troufne odporovat a
ke které instanci se chce odvolat?
Nejotřesnějším pracovním principem nové
ho zákoníka zůstává pracovní povinnost
všech občanů aktivního věku a nezajištěné
finanční ohodnocení práce. Vysokoškolák na
stoupí ve 24 letech do práce se základním pla
tem 1 900 Kčs. Jehgo spolupracovník, dělník,
může v té době už vydělávat 2 900 Kčs (ofi
ciální čs. průměrný plat). Ovšem uspořit z
těchto platů je v obou případech velký prblém.
Dalším ustanovením proti dělníkovi je
právo vedení poslat zaměstnance na 60 dní na
jiné pracoviště téhož podniku. To v praxi zna
mená, že vedení podniku může bez souhlasu
zaměstnance s ním manipulovat. Taková
praxe se již ve velkých podnicích uskuteč
ňuje, ale zatím to bylo možné jen na 14 dní v
roce (a ne na 60) a pokud je to na konci a na
začátku kalendářního roku. Mohou vznikout
případy, že zaměstnanec bude přesazen na
jiné pracoviště i na půl roku, a že konstruktér
bude pracovat jako pomocný dělník a za plat
pomocného dělníka. Bude možno plýtvat prací
kvalifikovaných zaměstnanců, zaměstnancům
mohou vzniknout i zdravotní následky z
této praxe, které lze ovšem i zneužívat proti
politicky nepohodlným zaměstnancům (což
se už beztak děje).
Podle jiného ustanovení se nebude za práci
přesčas platit, ale poskytovat náhradní vol
no. Dělník bude muset nastoupit do práce v
neděli a volno dostane v pondělí. Při znáných
obtížích čs. hospodářství s nedostatkem mate
riálu, je možné, že vedení podniků bude
dělníkovi zasahovat do jeho pravcovní doby
kdykoliv, svátek nebo pátek. A právě tak
budou dělníkům přidělovat náhradní volné
dny podle své libovůle. Pracovní kázeň se bude
upevňovat tím, že nekázeň (a tou může být
právě odmítnutí nastoupit do práce v neděli)
se bude trestat finančně, případně výpovědí
z práce.
U mnoha zaměstnanců klesnou platy, pro
tože výplaty budou vázány na zisky podniků a
jelikož většina čs. podniků zisky nevykazuje,
nebude kde brát na platy v nynější úrovni, pla
ty se budou snižovat. Následky špatného hos
podaření ponese čs. dělník.
Nový zákoník práce ubere práva pracujícím
a přidá přáva vedení podniků. Dělníkům
ubyde peněz i sebevědomí, protože si na ně
kdekdo bude moci hupnout. Podniky, místo,
aby se zbavily cizopasní administrativy, jak
ještě před rokem slibovaly, budou ještě víc
honit dělníky, ale budou jim za to dávat menší
platy.

důvod, proč dr. Beneš postoupil zmíněnou
informaci nejen do Moskvy, ale i do Paříže. Jak
píše Francouz Roland Gaucher ve své knize
„Opozice v SSSR" (anglicky vyšlo r. 1969), dr.
Beneš poslal Leonovi Blumovi (prostřednictvím
Blumová syna) varování, aby francouzský
generální štáb v důsledku zpráv o spiknutí v
Moskvě postupoval opatrně při jednání se
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sovětskou generalitou. Ostatně ještě za II. svě
tové války sám Churchill (jak o tom svědčí
např. Lord Moran ve svém Deníku) nejméně
dvakrát zdůraznil, že dr. Beneš postupoval ve
věci informování Moskvy správně.
Ovšem teprve až po válce vyšlo najevo,
zejména na základě německých pramenů, že k
aféře dal popud bělogvardějský generál N.
Skoblin, který tehdy žil v Paříži a zřejmě pra
coval jak pro Heydrichovu SD, tak i pro Ježovovu NKVD. Gen. Skoblin se dal na podzim r.
1936 pozvat do Berlína Heydrichem, kterému
důvěrně tvrdil, že maršál Tuchačevský organi
zuje v Moskvě vojenské spiknutí proti Stali
novi a že o tom jednal s různými lidmi za
svého nedávného zájezdu do západní Evropy.
Ostatně maršál Tuchačevský má prý přátele i
mezi německou generalitou, která by byla
případně ochotna odstranit Hitlera. Gen.
Skoblin sděloval Heydrichovi tyto informace
zřejmě z příkazu NKVD, jehož tehdejší ředi
tel Ježov dostal k tomu rozkaz přímo od Sta
lina. Stalin měl k Tuchačevskému kritický
postoj už od prohrané rusko-polské války;
znal jeho pro-západní sklony. Jeho úvahy o
preventivní válce proti Hitlerovi označoval za
rudý militarismus, který by mohl vyústit v
rudý bonapartismus. Proto se jej a velkou část
sovětské generality rozhodl zlikvidovat, jako
předtím zlikvidoval případné politické soupeře
v KSSS.
Heydrich s Hitlerovým souhlasem použil
Skoblinovy informace (i když mohl mít určité
pochybnosti, že se zakládají na pravdě) k tahu,
který by ochromil velení Rudé armády; a to se
mu podařilo. Pro „falešné důkazy“ nemusel jít
daleko. Němečtí vojenští činitelé už od počát
ku dvacátých let tajně spolupracovali s Rudou
armádou ve snaze obejít Versaillskou mírovou
smlouvu, která drasticky omezovala vojenskou
strukturu poraženého Německa. V Sovětském
svazu se vyráběla německá letadla, zkoušel
otravný plyn, generál Guderian vypiloval na
ruské stepi německý tankový „Blitzkrieg",
Němci postavili v Rusku několik svých zbro
jovek k výrobě zbraní a munice, vysocí generá
lové obou stran navzájem přihlíželi manévrům
a studovali na vysokých vojenských školách.
Tato tzv. „Operace Kama“ pokračovala čás
tečně i po Hitlerově nástupu k moci. A tak
Heydrich dal tajně vykrást archívy Canarisova
Abwehru a na základě dokumentů s podpisy
německých a sovětských generálů jeho odbor
níci vyrobili falešná písemná obvinění maršála
Tuchačevského a jeho spolupracovníků. Tyto
falešné dokumenty prodala SD Moskvě za tři
milióny zlatých (falešných) rublů. Peníze
doručil agentu SD Ježovův agent. Autoři
několika knih se však rozcházejí v tom, kdo
vlastně celou věc zprostředkoval. Jsou zmínky
opět o dr. Benešovi a čs. zpravodajské službě.
Avšak gen. Moravec ve svých pamětech tvrdí,
že o věci nic nevěděl a že žádné dokumenty
neviděl. Podle toho, co o věci po válce četl, byl
přesvědčen, že dr. Beneš celou věc považoval
za politickou, tedy ne zpravodajskou zá
ležitost.
Heydrich vedl případ po dvou kolejích: za
prvé pomocí svých agentů na ministerstvu
zahraničí a jinde šířil informace o údajném spik
nutí v Moskvě; ty se pak přes dr. Mastného
dostaly do rukou dr. Beneše. A za druhé
zařídil, aby se falešné dokumenty dostaly do
Stalinových rukou. Zdá se však, že podobně
postupovala i NKVD a v jejím zastoupení gen.
Skloblin. Geoffrey Bailey ve své knize „The
Conspirators“ z r. 1960 tvrdí, že buď zásluhou
gen. Skoblina, případně Němců, získala infor
mace o „spiknutí“ v Moskvě také francouzská
zpravodajská služba „DeuxiémeBureau“. Před
seda francouzské vlády Daladier pak, podobně
Dokončení na další stran#
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jako dr. Beneš v Praze, informoval sovětského
vyslance v Paříži Potěmkina o tom, že „fran
couzská vláda má ze spolehlivých pramenů
informace o tom, že někteří členové sovětské
ho generálního štábu jednají s Němci o svržení
komunistického režimu v Moskvě a o dohodě
s Třetí říší". Je podivné, že naši „histori
kové“, kteří už léta kritizují Beneše, že
„naletěl" Stalinovi, na tuto okolnost nikdy
neupozornili.

ABY BYLO JASNO
Francouzský publicista André Brissaud při
šel r. 1974 v knize „Nacistická tajná služba“ s
další, i když podivnou, troškou do mlýna
zmatků a dohadů: Rezident čs. zpravodajské
služby v Ženevě (jakýsi Nemanov) prý dostal
od agentů NKVD informace o tom, že Radek
a Tuchačevský kují v Moskvě pikle spolu s
Němci proti sovětské vládě. A podobné infor
mace prý dodal francouzské zpravodajské
službě v Paříži agent NKVD N. Alexejev.
Vyvrcholení celé aféry je celkem známé: Sta
lin dal Tuchačevského a téměř tři čtvrtiny
vrchního velení Rudé armády popravit nebo
zavřít. V úřední zprávě z Moskvy se tehdy tvr
dilo, že se konal vojenský soud, na kterém byly
prý předloženy důkazy. Rusové Někrič a Heller ve své knize „Utopie u moci“ však tvrdí, že
se žádný soud nekonal a že Stalin německé
falešné dokumenty nejvýše ukázal svým blíz
kým spolupracovníkům, kteří souhlasili s likvi
dací „Tuchačevského kliky“. Zmínění dva i
jiní vážnější historikové také poukazují na to,
že Tuchačevského osud byl zpečetěn už za
předchozího soudu s Karlem Radkem, tedy
předtím, než se do Moskvy dostaly informace
z Prahy, Berlína či Paříže. Jinými slovy, Stalin
a NKVD naplánovali všechny ty intriky snad v
jediném zájmu: aby přesvědčili západní veřej
nost a své komunistické stoupence na Západě,
že ke spiknutí skutečně došlo. O tom, jakou
roli hrál gen. Skoblin a jiní aktéři té doby,
se vedou spory dodnes. A pokud Moskva ne
otevře své archívy — což asi nikdy neučiní
— svět se celou pravdu patrně nikdy nedoví.
Nejnovější polemiku v USA vyvolala nová
kniha pracovníka zpravodajské služby ame
rického ministerstva obrany (DIA), historika
Johna J. Dziaka „Čekisté: Historie KGB“.
Dziak se mimo jiné zabývá intrikami agentů
NKVD v západní Evropě a v Americe před II.
světovou válkou, které vedly k vraždám rezi
denta NKVD v západní Evropě Ignáce Reisse,
syna Trockého Lva Sedova a pak i Trockého
samého, k únosům bělogvardějských generálů
Kutěpova a Millera z Paříže a podobně. Ame
rický odborník Stephen Schwartz pak napsal
na okraj knihy v knižní příloze listu „New
York Times“ delší studii s názvem „Stalinovi
Killeráti“ (jde o spojení slov „literáti“ a „killer“ — anglicky „zabíječ“). Schwartz uvádí, že
četní stoupenci Stalinova komunismu mezi
intelektuály na Západě se propůjčili nejen k
šíření sympatií pro Sověty, ale i k spolupráci
při politické izolaci a vraždění Stalinových
odpůrců. Jde konkrétně o antropologa a psy
chologa Marka Zborowského, který ještě žije v
USA, o Sergeje Efrona (manžela ruské básníř
ky Mariny Cvetajevové, která žila před vál
kou řadu let v Praze s finanční podporou
tehdejší čs. vlády, než se vrátila do Moskvy a
za války spáchala sebevraždu), dále o případ
Leonida Eitingona,
vysokého důstojníka
NKVD, který s pomocí mexického malíře
Siweiroie a diplomata Pabla Nerudy (chilského
básníka) plánoval atentát na Trockého a jiné
„renegáty“. Jde také o manželku generála N.
V. Skoblina, hlavního aktéra v Tuchačevského
aféře, známou ruskou pěvkyni Naděždu Plevickou. Jedna strana v této polemice tvrdí, že
Plevická byla agentka NKVD a že pro sovět
skou tajnou službu získala sama gen. Skoblina.
Jejím kontaktem s NKVD a financiérem prý
byl psycholog dr. Max Eitingon, úzký spolu
pracovník Sigmunda Freuda. Polemika se pak
přenesla na stránky literárního časopisu „The
New York Review of Books“, kde jiný
odborník, Theodore Draper, dochází k závě
ru, že Plevická sice nebyla agentkou NKVD a
že jím stejně nebyl dr. Eitingon, že však „kille
ráti“ skutečně existovali a že by historie této
kapitoly stalinismu potřebovala důkladnější
práci.
Vraťme se ještě k tomu umělému latinskoanglickému slovu „killeráti“. Angličtina má ve
svém frazeologickém slovníku starší běžný
výraz: „character assassination“. Je to doslova
vražedný útok na charakter. Tedy vraždit (to
assassinate) se může nejen člověk, ale i jeho
charakter. „Historiky“, kteří soustavně a ne
kriticky útočí na charakter dr. Beneše a jiných
demokratických aktérů tragických kapitol
nedávné čs. historie — ne v zájmu objektivní
ho historického bádání, ale z různých osob
ních, ideologických či revanšistických důvodů
— je snad možno také zařadit mezi „killeráty“!?

ČESKÉ SLOVO

Klatovští zůstávají vděčni
Dvěstěpět občanů města Klatovy 13. května
sepsalo a 24. května odeslalo Městskému
národnímu výboru (s kopií pro Českou
národní radu v Praze) tuto petici:
Dne 5. května 1945 osvobodily jednotky
americké armády pod velením generála G. Pat
rona naše město. Tuto významnou událost z
naší historie připomínala pamětní deska v
česko-anglické verzi, umístěná na budově
Městského národního výboru. Tato deska byla
odstraněna v letech studené války. V šedesá
tých letech zde byla umístěna nová, v české
verzi. Ta byla znovu odstraněna v souvislosti s
americkou intervencí ve Vietnamu koncem
sedmdesátých let, tedy v době, kdy ve Viet
namu už léta žádný americký voják nebyl.
Dnes na jejím místě není nic. Žádný cizí státní
příslušník a mnohdy ani náš turista nemá
možnost se o této události dozvědět, nemluvě
již o obyvatelích našeho města, kteří vítali v
roce 1945 své osvoboditele. Jak jim asi musí
být?
Američtí vojáci, kteří bojovali proti fašismu,
nemohou nést odpovědnost za válku ve Viet
namu. Nelze ani srovnávat oficiální politiku
USA v té době a dnes. Hovoří se nyní o vy

tvoření pásma důvěry ve styku států s rozdíl
ným společenským zřízením v Evropě. Obno
vení a znovu instalování desky, připomínající
osvobození Klatov americkou armádou, by
nesporně k vytvoření této důvěry svým dílem
přispělo. Proto žádáme, aby v zájmu této
důvěry i v zájmu obyvatel našeho města byla
tato pamětní deska znovu instalována. Děku
jeme předem za kladný postoj Městskému
národnímu výboru Klatovy.

V den 44. výročí spojenecké invaze do
Evropy slavnostně otevřel francouzský prezi
dent Mitterand v normandském městě Caen
Muzeum pro mír. Čs. rozhlas ve zprávě kon
statoval, že se slavnostního otevření zúčastnil i
čs. delegát. Je ovšem ostudné, že rozhlas opo
menul referovat o tom, že v novém muzeu je
připomenuta i účast československých vojáků
na bojových akcích, spojených s invazí. Tato
část dějin se pořád musí čs. veřejnosti zamlčo
vat.
(Přetištěno z pražského Svobodného slova.
Jde zřejmě o překlad článku ruských novin,
kde glasnost hlaholí výrazněji, než je to dovo
leno čs. tisku doma.)

PERZEKUCE
Podle zprávy Americké komise pro bezpeč
nost a spolupráci v Evropě, vydané počátkem
června ve Washingtonu, se v přehledu o do
držování závěrečného helsinského dokumentu
v zemích Varšavského paktu o Československu
uvádí, že se vyskytují velké nedostatky v prob
lematice lidských práv. Orgány státní moci ve
snaze potlačit nezávislou politickou, nábožen
skou a kulturní činnost se uchylují k mimo
soudním opatřením, vyhrožují, vyslýchají,
krátkodobě zadržují občany, o nichž se
domnívají, že jsou nějak činní proti režimu.
Československo nemá dobré výsledky v oblasti
slučování rodin. Možnosti cestovat na Zá
pad jsou omezeny. Nenastalo viditelné zlep
šení v oblasti rozšiřování informací tiskem,
rozhlasem nebo ve filmu. Za nejvážnější
známý případ porušování lidských práv zpráva
označuje demonstraci v Bratislavě 25. března,
kterou policie rozehnala vodními děly a
obušky.
Walter Kania, 481etý signatář Charty, od
roku 1977 vězněný, byl ze zdravotních důvodů
propuštěn 26. května na svobodu, asi o půl
roku před ukončeným trestem. Kania prodělal
ve vězeni dva infarkty a byl v e velmi vážném
zdravotním stavu. Nedávno ho navštvívili ve
vězení dva američtí lékaři. Kaniovo propuštění
je nečekané a je zřejmě důsledkem meziná
rodní kampaně za jeho propuštění i americké
lékařské prohlídky. Po Wonkovi nemohou čs.
úřady potřebovat dalšího mučedníka.
Ivan Polanský, 521etý technický úředník, se
bude ve dnech 13. a 14. června odpovídat před
Krajským soudem v Banské Bystrici z obvině
ní, že vydával nezávislou katolickou litera
turu. Vydával katolický samizdat. Byl zadržen
loni 5. listopadu, obviněn nejprve z fašismu,
potom z podvracení republiky, když se u něho
našlo větší množství neoficiální katolické lite
ratury. Polanský je těžce nemocen, prodělal už
několik srdečních infarktů, ale snahy přátel,
aby byl vyšetřován na svodobě, vyzněly
naprázdno. Ani ho nedali do vězeňské ne
mocnic.
Ing. Karol Nagy z Bratilsavy je stíhán pro
trestný čin proti veřejnmu pořádku, jehož se
dopustil na katolické demostnaci 25. bžezna v
Bratislavě. Zdá se však, že stíhání je spíš násled
kem dopisu, který ing. Nagy po demonstraci
poslal bánskobystrickému biskupovi Ferancovi, jemuž si stěžoval na postup policie vůči
účastníkům a zvláště na postoj některých cír
kevních představitelů, kteří se zřekli věřících
a postavili se na stranu režimu. Stanislav
Kopček, který byl obviněn, že za březnové
demonstrace se pral s policistou, byl již obeznámem se žalobou. Příslušník VB, s nímž se
měl Kopček prát, ještě pořád nebyl nalezen, ale
svědci pranice, nadporučík Josef Buček a nadstrážmistr Roman Kuciak, nadále existují —
a patrně budou u soudu svědčit.
Pavel Jungmann, zaměstnanec antikvariátu
ve Zlíně, byl překvapen, když 13. května přišli
do jeho prodejny první zákazníci už před
osmou ráno. Jenže zákazníky byli okresní
náčelník StB mjr. Vlastimil Daněk a kpt. Ilja
Prusenovský, kteří nepřišli kupovat, ale vyslý
chat Jungmanna za jeho činnost ve Spo
lečenství přátel USA. Prodejna zůstala dvě
hodiny zavřená a policisté nutili Jungmanna,
aby jim pověděl o vyzvědačské činnosti akti
vistů Společenství. Když nic nevěděl, hrozili

mu — dokonce i ztrátou zaměstnání, ačkoliv
Jungmann byl nedávno vyhodnocen jako nej
lepší pracovník antikvariátu v kraji. Policisté
zejména chtěli vědět o práci Stanislava Devá
tého, který je prý ve své činnosti řízen poracovníkem amerického velvyslabectví, Rober
tem Normanem. Devátý je policii trnem v
oku také proto, že je letošním mluvčím
Charty 77, členem Výboru na obranu nespra
vedlivě stíhaných a jiných aktivit. Je pořád
pronásledován. Ztratil zaměstnání a nyní ho
orgány chtějí připravit o i byt. Rádnou výměnu
jeho bytu zmařily orgány, které s bytovým
hospodářstvím nemají nic společného. Pro
následován je i další aktivista Společenství
pro přátelství s USA, ing. Petr Bartoš. Po
několika zadrženích a intervencích St. bez
pečnosti se musel vzdát místa referenta na
Okresním národním výboru ve Zlíně. Od
únota pracuje v JZD Valašsko, vzdáleném 35
km od bydliště, ale i tam mu řekli, že setrvá-li
v činnosti ve Společenství přátel USA, bude
přeřazen na nekvalifikovanou práci anebo...
Je ovšem nabíledni, že úřady vůbec neberou
obvinění vůči Společenství přátel USA z
vyzvědačství vážně. O to nejde. Ale rozhodně a
zásadně chtějí zmažit všchny pokusy o jakou
koliv nezávislou činnost, ať je politická,
náboženská nebo kulturní.
Jaroslav Štekl byl 24. května v odvolacím
řízení před senátem Krajského soudu v Hradci
Králové — senátu předsedal dr. Vladimír
Kocourek — znovu odsouzen jako před tím u
Okresního soudu — na 18 měsíců vězení s
podmíněným odkladem na tři roky a k peně
žitému trestu v částce 3 000 Kčs za „podvod a
spekulaci". Čeho se Štekl dopustil? Přijímal
prý příspěvky za odslozžení mší, což je
činnost, k níž nemá státní souhlas.
František Weiss, 561etý signatář Charty,
vězněný od roku 1080 ve Valdicích, byl odsou
zen na 12 let za údajnou přípravu k trestnému
činu vyzvědačství. Podle zprávy Informací o
Chartě se Weiss, bývalý důstojník, čs. armá
dy, domáhá revize procesu, odsouzení pova
žuje za nespravedlivé, založené na nepravdivé
výpovědi svědků, z nichž jeden — vězeň —
vypovídal pod nátlakem Státní bezpečnosti a
druhý byl agent-provokatér Státní bezpečnos
ti. Žádosti Weisse generálnímu prokutáorovi zůstávají bez odpovědi. V poslední době se
výrazně zhoršil Weissův zdravotní stav.
Ing. Čestmír Huňát podal písemnou stíž
nost ministerstvu vnitra, že pracovník mini
sterstva, kapitán Dvořáček, se už delší dobu
snaží nedovoleným nátlakem získat informace
o stycích aktivistů Jazzové sekce a cizími
státními příslušníky. Za spolupráci nabízí
kapitán Dvořáček výhody, jinak vyhrožuje
Huňátovi, že ho společensky zdiskredituje.
Karel Srp, Joska Skalník a Vladimír Kouřil,
členové výboru dnes zakázané Jazzové sekce,
byli pokutováni Obvodním výborem v Praze 2
za to, že na místě, kde loni Národí výbor
zboural pomník obětem fašismu, umístili
desku s nápisem „Zde stával obelisk, věnovaný
40. výročí ukončení 2. světové války, 40.
výročí vzniku OSN. Hanba tomu, kdo obelisk
zboural.“
Erich Kulka, český novinář žijící od roku
1965 v Izraeli, podal u Obvodního soudu v
Praze 1 žalobu na Zdeňka Hořeního, šéfredaktrora Rudého práva, za uveřejnění článku, v
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Památník obětem komunismu
Bývalí političtí vězni na výroční členské
schůzi K-231 7. května v Torontu ve zprávě
Výboru pro výstavbu Památníku popraveným,
umučeným a zavražděným obětem komunis
tického režimu v Československu slyšeli, že
patronát nad vybudováním Památníku pře
vzaly všechny čelné exilové organizace a že
sbírka darů na Památník přišla ze všech pěti
světadílů a do 9. května vynesla skoro 15 000
kan. dolarů. Z podaných šesti návrhů vzbuzují
největší zájem kříž Jana Kristoforiho z Norska
a balvan Fr. Otty z Kanady. Plánované odha
lení Památníku dne 3. července 1988 v Masaryktownu v Torontu bylo nutno odložit,
protože se připravuje rozsáhlá a nákladná
výstava národního střediska a je obava, že
stavba Památníku by mohla ohrozit složitá
jednání s místními úřady. Korespondenci a
dary andresujte na MONUMENT, P.O. Box
2323, Postál Station B, Scarbough, Ontario,
MIN MIN 2E9, Canada.

Nezapomínat!
Letošní výročí významných událostí, které osu
dově 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. Konfeicnc: 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)

Praha z r. 1600 v Essenu
V západoněmeckém Essenu byla 8. června
otevřena výstava „Praha kolem roku 1600 —
Praha v době císaře Rudolfa II.“ Ve výstavních
sálech byly shromážděny vzácnosti nesmírné
kulturně-historické ceny, které patřívaly do
pověstných sbírek Rudolfa II., ale za třicetileté
války zmizely z Prahy. Nyní byly na výstavu v
Essenu zapůjčeny. Exponáty přispěla Národní
galerie v Praze, Umělecko-historické muzeum
ve Vídni, Švédská galerie, zámky z Lichten
štejnská. Některé unikáty zapůjčila i britská
královská rodina, dost předmětů přišlo ze sou
kromých sbírek v Budapešti. Také Kancelář
prezidenta republiky ČSSR zapůjčila několik
nově objevených děl.

Hromadný hrob u Mostu
V Kopistech u Mostu byl 19. května při
báňských pracích objeven hromadný hrob s
kosterními pozůstatky. Podle prvního odhadu
se stáří nálezu kladlo do dob druhé světové
války. Dalším odborným zkoumáním se však
zjistilo, že podle stavu a skladby kostí jde spíš
o hromadné uložení pozůstatků ze hřbitova,
který byl zrušen za císaře Josefa II. Hromadný
hrob se našel poblíž místa, kde kdysi v Kopis
tech stával kostel, dnes už neexistující. Hřbi
tov, přiléhající ke kostelu, byl odstraněn a
kostry z jednotlivých hrobů společně uloženy
na místo, kde ted byly objeveny. Ostatky
budou znovu důstojně pohřbeny.

němž byl 31. března Kulka označen za konfi
denta gestapa. Kulka byl po celou dobu války v
nacistických koncentračních táborech a je
spoluautorem známé publikace Továrna na
smrt.
Stanislav Pitaš, signatář Charty, je trestně
stíhán za útok na vežejného činitele, jehož se
dopustil tím, že si písemně stěžoval na pra
covníka okresního oddělní Státní bezpečnosti
v Náchodě, Frantičška Roušara. Výbor na
obranu nespravedlivě stíhaných poukazuje na
případ Staislava Pitaše jako na soustavnou
perzekuci muže, který byl za svou činnost už v
minulosti pronásledován a vězněn.

1
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Výroky z Československa
Ztráty z nekvalitní výroby v rozhodujících
průmyslových resortech jen loni představovaly
2 miliardy 640 miliónů Kčs. Na reklamace
výrobků v záruční době jsme doslova oknem
vyhodili celou miliardu.
Rozhlasová stanice Hvízdá
21. května 1988
...v kvalitě musí u nás nastat radikální obrat.
Stačí si sebrat např. jen takovou chybovost
výrobků. U nás je 10 a víc procent, v USA jen
1-2 proč., ale v Japonsku dosahuje chybovost
jen tisícinu procenta. Naše výrobky tedy v
porovnání s japonskými dosahují chybovost až
10 OOOkrát větší.
Rozhlasová stanice Hvízdá
24. května 1988
Já jsem před časem objednal knihu od
Kapandiho o fysiologii kloubů, která je
důležitá pro pochopení všech pohybů, která je
fantastická pro různé druhy pohybového ústro
jí. Já o ni žádám tři roky a pořád ji nemohu
dostat.
Dr. E. Cmunt, primář Krajského protetického
oddílení v Ústi nad Labem, v rozhlase
23. kvítna 1988
Nebýt toho, že mi pobyt v Norimberku hra
dila jedna firma ze Západního Německa, tak
jsem se tam ani nedostal. Já jsem, prosím, na
celou cestu od ministerstva zdravotnictví do
stal 54 DM, které musím vrátit... Při tom ze
Slovenska tam alespoň ministerstvo poslalo
svého hlavního odborníka a jednoho zástupce
ministerstva zdravotnictví — oficiálně.
Dr. E. Cmunt, primář Krajského protetického
oddílení v Ústí nad Labem, v rozhlase
23. kvítna 1988
Ze Západu k nám jezdí víc jak milión lidí a
našich tam cestuje necelá polovina, takže
získané prostředky by snad mohly krýt naši
potřebu deviz. Jenže ve skutečnosti to vypadá
trochu jinak, návštěvníci ze Západu se u nás
zdrží průměrně pět dní, kdežto naši turisté
žádají devizy průměrně na 17 dní.
Rozhlasová stanice Hvízdá
23. kvítna 1988
Podle mne by také měli být dělníci víc
zastoupeni v různých orgánech. Mám na mysli
dělníky z výroby, ne dělníky, kteří byli dělníky
kdysi a dnes hovoří o svém původu a už
nevědí, jak to v té dílně vvpadá nroč
"alt
málo dělníků v předsednictvech okresních
výborů strany...? A proč nejsou v Ústředním
výboru KSČ? Určitě by se v plénu našli takoví
dělníci, kteří pro to mají znalosti i schopnosti.
Je sice pravda, že by některé dny nebyli v práci,
ale určitě by se to vyplatilo, protože by stra
nické orgány dostávaly podněty a rozum
přímo z výroby.
Hrdina socialistické práce, slévačFrantišek Kabel
— citovaný rozhlasem Praha 31. kvítna 1988
Fakta diagnostických ústavů konstatují, že
výchovné problémy naší mladé generace ros
tou. Např. z dětského diagnostického ústavu v
Praze 4 bylo nezbytné do ústavní převýchovné
péče v roce 1984 umístit skoro 40 proč, vyše
třovaných, v roce 1985 už přes 50 proč, a v
roce 1986 dokonce skoro 75 procent dětí.
Stanice Hvízdá 31. kvítna 1988

Odškodnění za nucenou práci
Západoněmecká firma Daimler-Benz uvolni
la 20 miliónů DM na podporu lidí, kteří byli
za války nuceni pracovat v jejích podnicích.
Pět miliónů marek bude prostřednictvím Čer
veného kříže odevzdáno sociálním institucím
v Belgii, Francii a Holandsku, které pečují o
bývalé dělníky z donucení nebo o jejich rodiny.
V roce 1943 bylo v závodech firmy totálně na
sazeno 19 000 dělníků, mezi nimi i váleční za
jatci a vězňové z koncentračních táborů.

Dubček pro glasnost
Alexander DubČek v rozhovoru s reportér
kou amerického magazínu Life se postavil
plně za Gorbačovův reformní program, „který
by měly podporovat i západní demokracie“.
O nynějších čs. předácích Dubček řekl: „Před
stírají, že jsou pro glasnost, ale jen jí kladou
do cesty překážky. Čemu říkají glasnost, glas
nost vůbec není.“ O sobě Dubček doznal: „Měl
jsem tvrdý život, ale nezabili mě. Pořád jsem
byl pod dozorem. Po 19 let má manželka, má
snacha, moji synové, celá rodina — všichni byli
pod dozorem. Přestalo to v dubnu roku 1987,
právě před Gorbačovovou návštěvou Česko
slovenska.“

Navázání diplomatických styků
Od 1. června navázaly diplomatické styky
Spojené arabské emiráty a Československo. V
hlavním městě emirátů, Abu Dhabi, bylo ozná
meno, že styky budou na úrovni velvyslanců.
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Čs. legie na Sibiři před 70 lety
Koncem května a v prvé polovině června
1918 sváděli naši legionáři těžké boje s
bolševiky po celé délce sibiřské magistrály, od
Penzy až po Irkutsk. Za čtrnáct dnů měli
Čechoslováci tento úsek magistrály ve svých
rukou. Mezitím čs. pluky v počtu patnácti tisíc
vojáků dorazily do Vladivostoku, kde převzaly
správu přístavu. Tímto statečným postupem si
čs. legie získaly obdiv celého světa.

Čs. legionáři sváděli na ruské frontě vítěz
né boje a když v bitvě u Bachmače (13. března
1918) odrazili německý nápor, zajistili si cestu
na východ. Tak započala pouť útrap, známá v
našich dějinách jako anabaze.
Postavení čs. legií na Rusi bylo v té době
nesmírně obtížné. Císařské Německo uzavřelo
s bolševickou vládou brest-litevský mír a
uložilo bolševické vládě smlouvou, že nesmí

Dovedné ruce
Mnozí hořekuji nad tím, že naše zboží se k
ničemu nehodí. To není tak docela pravda.
Například vyrábíme dřevěné násadky na
pera, jež jsou nejlepší na svítí. Když ílovík píše,
musí za každým slovem namáčet pero v kala
máři. NejlepŠí na svítí jsou proto, že nikdo na
svítí je už nevyrábí Pravda, nikdo u nás už
jimi nepíše. Jen stařenky na poštách. A to taky
jen, než se objeví první kaňka. Nicméní lidé je
kupují. Ukazuje se, že se tíchto násadek dá
dobře použít jako výplní otvorů ve zdi, dobře do
nich vnikají šroubky.
Není proto moc rozumné tvrdit, že se naše
výrobky na nic nehodí. Hodí se a jak! Jen je
třeba znát které a na co!
Například je výhodné chránit před korozi
disky kol dětskými létajícími talíři. To všichni u
nás dobře vidi Darovaný svícen se hodí k sebe
obraně Voňavka karafiát bere komárům všech
nu chul k životu. Pečivo za čtrnáct kopíjek je
udíláno ze všech přírodních produktů: sody,
vápna, písku. Má název Přivítání. To asi proto,
že kdo si ho koupí, je vítán... Jíst ho ovšem
nelze. Zato je z něj možno složit ve výkladu
obchodu s pečivem velice krásný nápis: „ZA
VŘENO. INVENTURA “.
Nebo jiná víc. Všechny ženy si stěžují, že naše
podprsenky není možno nosit. A co když je
rozstřihneme napůl a uděláme si z nich módní
falešná ramena! A z velkých velikostí dětské
kloboučky panamáčky?
Ne nadarmo se o nás říká, že jsme lidé s
dovednýma rukama. V tom smyslu, že všechno
můžeme dodělat, předělat, ubrat, oarezat, spresovat, nafouknout...
Dokonce i prodavačky v obchodech si vedou
tak jako my všichni — je to jediný kroužek
DOVEDNĚ. RUCE a UDĚLEJ SI SÁM:
„Tak vida, co se nám tu objevilo za inteligenta!
Chtěl by na nás cedníky s otvory! Vyvrtej si je
tam sám — ruce ti neupadnou. A když už potře
buješ něco s otvorem, máme tu termosku!"
Co všechno si nedovedeme dodělat! Naučili
jsme se hledat náhradu za všechno, co není.
Tedy prakticky za všechno...
Tísnění do oken průmysl nevyrábí — tak se
vykoupily a rozřezaly porolonové matrace. Pra
chové peří do polštářů není k dostání — jen
samá veteš všude. Krátké kožíšky nejsou nikde;
naučili jsme se přizpůsobovat kožichy pohraničniků. Lepidlo Moment je vyprodáno, je tedy
možno rozžvýkat bonbóny Iriska — slepí
cokoli. Když to zaschne — ani dlátem to člověk
neodtrhne.
Náš člověk se stal prakticky natolik důvtip
ný, že je ho těžko vyvést z míry tím, že v obcho
dech nic nemůže sehnat.
Nemáme například prostředky proti švábům.
Zřejmí je naši vidci nemohou vynalézt. A jakýsi
dovedný kutil, co má všeho všudy tři třídy
základní školy a pít let nápravného zařízení se
zpřísněným režimem, nadrobil trochu koženkové
podešve od zimní boty z továrny Bouřlivák do
talířku s naší limonádou, postavil pak ten talí
řek na noc pod výlevku umyvadla. K ránu se
všichni švábi odebrali k sousedům. Je zřejmé, že
naše koženka smíchaná s naši limonádou je pro
šváby signálem k poplachu a vyvolává u nich
pocit štítivosti...
Takové spojení získané vynalézavosti s vroze

nou skromnosti nás činí nezranitelnými prak
ticky v každé situaci.
Zkusme nedat našemu člověku, který je na
služební cestě, žehličku. Dá si kalhoty pod
matraci a celou noc bude spát bez hnutí
Nikdo na světí už takovou vynalézavost
nemá. Za hranicemi mají na ceníku napsáno
„vysavač“ — a taky je to skuteční vysavač.
Lopata je lopata. Prostředek proti bolení hlavy
pomáhá pouze při boleni hlavy. U nás si vezmete
prášek proti bolení hlavy — a objeví se svrab.
Začnete si vtírat do vlasů vodu na vlasy —
vyvinou se vám svaly a vlasy vezmou za své.
Když si dáš vitamíny —funguje to jako projí
madlo.
Proto tam u nich, za hranicemi byste marní
hledali takový myšlenkový rozlet a invenci.
Tam nikdy neuvidíte Američana, který by zale
poval okna lékařskou náplastí, Němce pod Mer
cedesem, z kterého se navždy vypařila jiskra,
Italku, která na lak na nehty nanášíještě vrstvu
MICHA1L ZADORNOV

lepidla BF-8, aby jí lak brzy neoprýskal. A
žádná Francouzka si neschová potrhané punčo
cháče, aby si je mohla vzít pod kalhoty na
brigádu!
Pravda, v poslední době mnozí cizinci pocho
pili, jak moc za námi zaostali co do šikovnosti,
že naprosto nemají fdipa jako my. První si to
dali dohromady Japonci. A hned si koupili sérii
našich televizorů, protože mají dost špatnou
situaci se dřevem- Vyrobili z nich noční stolky ve
stylu retro. Potom další sérii koupili grónští
teroristé. Dávají je darem svým nepřátelům. Ti
je zapnou, televizory vybuchnou a kterýkoli
palác je rozmetán na kousky. Ted u nás tihle
teroristé kupují velkou sérii vařenek. Mají, jak
se ukazuje, větší tlakovou vlnu a udělají taky
větší paseku. Také prý u nás kupují Američané
pro obchod Soutěže naše nafukovací matrace,
které splasknou, jen co se doplave k bójím.
Holandané na nás chtějí kompot — zalíbila se
jim nesmyvatelná barva; prý na ploty. A kmen
Tarataů zase sjednává s námi smlouvu na
dodávku pánských pyžam s nadpisem „254 let
městu Oblaošinsku“. Budou se hodit k rituál
ním obřadům a tancům a k odstrašováni
nočních zlých duchů.
Takže je rouháním říkat, že naše výrobky
jsou na nic. Nejen že je po nich poptávka na
světovém trhu, ale dělají nás vzdělanějšími,
aktivními a šikovnými jako nic jiného na světě!
U nás každé dítě chápe, co to znamená vyznat
se.
Každá babka ví, jaké kolečko se musí zatočit,
když uvízne ve výtahové šachtě.
Každý muž dokáže doma uzpůsobit plnicí
pera, která nepíší, kapátka, co nekapou, žiletky,
které při holení berou i kůži...
Každá žena, to uvádím nakonec, když se po
kazí fén, dokáže si vysušit hlavu v troubě plyno
vého sporáku, přitom zůstane živá, svěží a
růžolící a spokojená se svým žiootem, jako jsme
my všichni, ai se děje cokoli.

(Přetištěno z pražského Svobodného Slova. Jde
zřejmě o překlad z ruských novin. Glasnost se v
nich projevuje výrazněji než v čs. tisku.)

POJIŠTĚNÍ NÁVŠTĚV Z ČSSR
či jiné země. Jistě Vám přijde vhod možnost uzavřít výhodné pojištěni
na nemoc, úraz a úmrtí, event. převoz nemocného či zemřelého na náklady
pojištovny (i nad stáři 85 let). Pojištění od 0.22 šv.Fr na osobu a den!!
Informujte se u
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Provoz 24 hodin denně, dtto neděle a svátky

trpět na svém území cizí ozbrojené jednotky.
Pro čs. legionáře to bylo znamením, že musí
opustit Rusko.
čs. národní rada v Paříži jako vrcholný
orgán našeho zahraničního odboje se zasadila o
to, aby se čs. legie mohly přesunout na západní
bojiště, do Francie. I spojenci měli tentýž
zájem. Dne 16. prosince 1917 uznala Francie
čs. legie jako samostatnou armádu, podříze
nou nejvyššímu francouzskému velitelství.
Francouzi byli přímo nadšeni myšlenkou
dostat šedesát tisíc čs. legionářů na francouz
ská bojiště. Jenže přesun takového počtu
vojáků z Ruska do Francie byl tehdy velmi
nesnandný podnik, spojený s mnoha technic
kými překážkami. Nepřicházel v úvahu Ar
changelsk, protože jeho přístav zamrzal, čs.
vojsko se však mohlo dostat do Francie přes
Vladivostok. Ale železniční doprava na sibiř
ské magistrále nebyla na výši. Byla nesmírně
zdlouhavá a nebylo dost vagónů.
Lidový komisariát v Moskvě vyzýval kon
cem března 1918 čs. armádní sbor, aby zůstal
na Rusi a stal se základem reorganizované

JOŽKA PEJSKAŘ
sovětské armády. Odbočka Československé
národní rady na Rusi tuto nabídku odmítla,
neboť se příčila jejímu stanovisku naprosté
neutrality věch záležitostech Ruska. Uzavřela
však 26. března 1918 v Praze se sovětskou vlá
dou smlouvu, nazvanou po tehdejším vojen
ském zmocněnci sovětské vlády — Stalinovi.
Touto smlouvou se Sověti oficiálně zavázali
urychlit převoz československých vojsk do
Francie. Sovětská vláda byla ochotna čs. legiím
ponechat „jistý počet zbraní pro sebeobranu
proti přepadům kontrarevolucionářů". Od
bočka Československé národní rady v Moskvě
souhlasila s tím, aby naši vojáci odevzdali
zbraně, až na 160 pušek pro každý vlak.
Vztahy mezi sovětskou vládou a Českoslo
venskými legiemi se však vyvinuly jinak.
Především mezi spojenci vznikly pochybnosti
o tom, zda je možno československé vojsko
dostat co nejdříve na západní frontu. Britský
generální štáb, který se zavázal přepravit čs.
legie do Francie, posílil tyto pochybnosti
tvrzením, že nemá dostatek lodí pro tak
značný počet vojáků (Šedesát tisíc). Doporučo
val, aby se legie přesunuly na Sibiř, do oblasti
Bajkalu, kde by na mandžurské hranici navá
zaly spojení s protibolševickými oddíly, vede
nými kozáckým atamanem Semenovem. Bri
tům šlo přitom zřejmě o vytvoření protibolševické hráze na Dálném východě, kde měli své
državy.
Ale britské návrhy Československá národní
rada v Paříži, vedená profesorem Masarykem,
zamítla a vzkázala francouzskému ministru
války Clemenceauovi, že legionáři „jsou prod
chnuti touhou přijet a bojovat na západní
frontě“. A aby se usnadnil a urychlil jejich
převoz do Francie, souhlasila i s tím, aby byli
přepraveni přes Archangelsk.
Když měli českoslovenští vojáci podle Stali
novy smlouvy odevzdat Sovětům zbraně, činili
tak jen velmi neradi, plní nedůvěry, a snažili se
zbraně podržet až do nalodění ve Vladivos
toku. Obávali se totiž, a právem, že by Sověti
zastavili jejich převoz na východ. Nedůvěra
Sovětů k čs. legiím se prohlubovala a bolševici
kategoricky naléhali na úplné odevzdání zbra
ní. Přitom Sověti vyvíjeli nátlak tím, že zdržo
vali transporty. Na intervenci odbočky Čs.
národní rady v Moskvě odpověděl 21. dubna
1918 lidový komisař zahraničních věcí Čičerin,
který navrhl přepravu přes Murmansk. Mos
kevská odbočka Čs. národní rady, řízená uváž
livým profesorem a pozdějším vyslancem
Prokopem Maxou, neviděla v tomto opatření
nic závadného, poněvadž jí bylo jedno, kterou
cestou budou legionáři dopravováni na západ
ní bojiště, když se tak stane bezpečně a rychle.
Nevyslovila námitky ani proti Archangelsku,
ani proti Murmansku.
Její stanovisko však vedlo k roztržce mezi
Odbočkou a československým vojskem, které
podléhalo názorům některých radikálů ve
velení. Odboj proti Odbočce byl především
dílem energického, dobrodružného, ale také
neohroženého vojáka, Rudolfa Gajdy. Gajda
stále udržoval v armádě útočného, bojového
ducha. Bylo mu tehdy dvacet Šest let. Měl
schopnosti výbojného a útočného taktika. To
je správné dnes konstatovat, třebaže se v
pozdějších letech svou politickou činností
diskvalifikoval.
Se stanoviskem odbočky Čs. národní rady v
Moskvě legionáři nesouhlasili, neboť nechtěli
do Francie přes Archangelsk. Obávali se na
této cestě hladu a proto trvali na přepravě přes
Vladivostok a jen litovali, že vydali své zbraně
Dokončení na straně 6
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Sovětům. Ve svém protisověském postojiljyli
utvrzováni agitací českých komunistů, kteří
prohlašovali, že československému vojsku hro
zí hlad a přepady Némci.
Na sjezdu delegátů pluků čs. armádního
sboru v Čeljabinsku, 20. května 1918, byla zá
stupcům Odbočky v Moskvě vyslovena nedů
věra a rozhodnuto nevydávat Sovětům zbraně
a pohybovat se k Vladivostoku „vlastním
pořádkem“, nežádat nic od Sovětů a kdyby
přednosta stanice odepřel dopravu, vzít si
lokomotivu z topírny. Sjezd ustavil pro-

ČS.LEGIE NA SIBIŘI
Dokončení
zatímní výbor, který svěřil vedení nad Čs.
oddíly, roztroušenými po stanicích sibiřské
dráhy od Penzy až do Irkutska, třem svým
členům — důstojníkům. Nejzápadnější sku
pinu penzenskou dvaatřicetiletému poručíku,
Stanislavu Čečkovi, který se jako člen české
Družiny účastnil bojů u Zborova 2. července
1917, a u Bachmače. Střední čeljabinskou sku
pinu svěřil bývalému aktivnímu důstojníku
ruské armády, pětatřicetiletému Sergeji Vojcechovskému, prozíravému a kritickému takti
kovi, který roku 1905 bojoval ve válce
rusko-japonské, a skupinu východně od Omska
svěřil Rudolfu Gajdovi.
Rozhodnutí sjezdu delegátů pluků čs. armád
ního sboru bylo značně ovlivněno incidentem,
k němuž došlo krátce před sjezdem na čeljabinském nádraží, kde z vlaku s maďarskými
zajatci byl vhozen kus železa mezi legionáře a
jednoho z nich zranil. Došlo ke rvačce, do
které zasáhl místní sovět. Sovět bez výslechu
uvěznil několik našich legionářů. Když sovět
neuposlechl ultimata čs. velení, aby vězněné
propustil, vynutili si naši legionáři jejich pro
puštění zbráněni. Takto došlo s místním sově
tem ke střetnutí, které mělo nedozírné ná
sledky.
Když se o tom dověděl lidový komisař
vojenství, Trocký, nařídil okamžitě odzbrojit
všechny československé vlaky. Podle tohoto
rozkazu měl být každý legionář, dopadený se
zbraní na železniční trati, zastřelen a mělo se
všemi prostředky zabránit v převozu českoslo
venských vojáků na východ. Místní sověty
začaly tento rozkaz okamžitě plnit. K první
mu střetnutí se sověty došlo na stanici Marianovce a skončilo pro legionáře vítězně. Tímto
incidentem začal válečný stav mezi českoslo
venskými legiemi a sovětskou vládou, při němž
československé vojsko obsadilo takřka všechna
hlavní místa a města na sibiřské magistrále. Ve
všech větších městech československé vojsko
sesadilo místní vlády sovětů a dosadilo jejich
odpůrce. Koncem srpna 1918 byla již celá sibiř
ská magistrála až po Vladivostok v českoslo
venských rukou. Vrchním velitelem čs. armád
ního sboru se stal generál-major Jan Syrový,
který se předtím vyznamenal v bitvě u
Zborova.
Do této doby byly vojenské úspěchy česko
slovenských legií přijímány spojeneckými vlá
dami a veřejným míněním na Západě a ve vlasti
s nadšením. Jejich vojenské úspěchy na Sibiři
učinily český národ naráz známým ve světě.
Přesto však Masaryk legionářům stále připo
mínal, aby do vnitřních záležitostí Ruska
nezasahovali, a lidového komisaře Čičerina
žádal, aby Sověti splnili slib o smírném
vyřešení konfliktu. Ujišťoval jej, že českoslo
venské vojsko nemá v úmyslu vystupovat proti
sovětské vládě.
V létě a na začátku podzimu roku 1918 byli
legionáři prodchnuti jen jedním: dostat se do
Francie. Dlouhým válčením na Sibiři byli una
veni. Když od počátku září r. 1918 zahájila
bolševická armáda novou válečnou akci, byli
legionáři zeslabeni nedostatečnou výživou,
nedostatkem obleků a zbraní a také jejich
zdravotní stav nebyl uspokojivý. Události se
na frontě pro ně začaly vojensky vyvíjet ne|>říznivě. Byli včas povzbuzeni, když se 28. října
1918 splnil jejich velký sen — vznik samostat
ného československého státu. Pak už jejich jedi
nou touhou bylo — dostat se domů do vlasti.
Jejich převoz do Československa se neuskuteč
nil ihned. Zůstávali ještě řadu dalších měsíců
na Sibiři. Jejich anabaze byla vskutku hrdin
stvím. Získali si vděčnost spojenců, především
pak vděčnost národa, za to, že se zasloužili o
zrození Československé republiky.
O československých legiích vyšlo na Západě,
především ve Spojených státech av Anglii několik
knih, zabývajích se vědecky událostmi v Rusku za
první světové války a po bolševické revoluci. Patří k
nim především studie univ. profesora, historika dr.
Victora S. Mamateyho, z Athén, ve státě Georgia
„Spojené státy a středovýchodní Evropa 1914-1918";
dále studie profesora dr. Miroslava Fice „Příčiny
konfliktu mezi bolševiky a čs. legiemi v roce 1918".
Tentýž autor se zabývá čs. legiemi v Rusku v další
knize „Revolutionary War for Independence and the
Russian Question“, vydané v r. 1977 v New Delhi v
Indii.

LIDÉ A
ENFIN, UNE RUE MASARYK... Koneč
ně Masarykova ulice... nadepsal reportér dení
ku Journal de Geněve svou zprávu, ilustrova
nou portrétem T. G. Masaryka a pohledem na
nově založenou ulici v Ženevě, pojmenovanou
po něm, v nedělním vydání 8. května. Vysvět
lil, že pocta přichází po patnácti letech úsilí
všech politických stran. V Ženevě T. G. Masa
ryk v lednu 1915 po prvé veřejně proklamoval
právo Čechů a Slováků na nezávislost. A na
radu tehdejšího šéfredaktora Journalu de
Geněve, Eduarda Chapuisata, vydal prokla
maci tiskem, ale ne v Ženevě, nýbrž s ohledem
na švýcarskou neutralitu, v blízkém fran
couzském Annemasse, kam — jak se vypravuje
— odjel na koni. V Ženevě pobyl T. G. Masa
ryk až do září, kdy se přestěhoval do Francie.
Ale k Ženevě — a ke švýcarské demokracii —
si uchoval poměr po celý život. Už i proto, že
Masarykova dcera Olga se provdala za ženev
ského lékaře dr. Henri Revillioda. Také Jan
Masaryk jako diplomat byl v Ženevě častým
hostem. Bývalý poslanec Olivier Bradě, jenž
první přišel s myšlenkou, aby jedna ulice města
byla pojmenována Masarykovým jménem, je
hrdý na to, že se idea konečně uskutečnila a že
připomíná, že Ženeva hrála důležitou úlohu
při založení československého státu.
IVANA TRUMPOVÁ, až do 25 května t.r.
Češka, složila toho dne s dalšími 141 americ
kými rezidenty u Federálního soudu na Man
hattanu přísahu a dostala diplom, že se stala
naturalizovanou občankou Spojených států.
Zářila štěstím, když ji s diplomem a manželem
Donaldem reportér bulvárního večerníku New
York Post vyfotografoval a druhý den se
reportáž objevila na první straně. Napsal, že
25. květen byl pro manžele Trumpovy velkým
dnem ještě na jiném poli. Viceprezident Bush
se dal slyšet, že si možná vybere Donalda
Trumpa v prezidentských volbách jako kandi
dáta na úřad viceprezidenta Spojených států.
Ale teď je na čase Donalda Trumpa představit
čtenářům, kteří nežijí v New Yorku. Newyor
ští o něm vědí mnoho, protože noviny o něm
pořád píší. Nuže Donald Trump je 411etý
nesmírně úspěšný podnikatel, který ať sáhne
na cokoliv, promění v zisk. Nadělal jmění v
realitách, je stavební velkopodnikacel, se zda
rem obchodoval na burze. Lidé, kteří by to
měli vědět, oceňují jeho jmění na čtyři miliardy
dolarů. Pro představu, co jsou čtyři miliardy
dolarů uveďme, že má sídlo v connectisutském
Greenwichi a druhé v Palm Beach na Floridě,
na koupi jeho rozdáhlé rezidence na Páté avenui v New Yorku by nestačilo 20 miliónů,
automobilových limuzín má kupu, dvě prou
dová letadla, nejmodernější vrtulník a jachtu,
prý největší na světě. Avšak nezapomínejme na
Ivanu. Ta jako členka čs. olympijského lyžař
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OSUDY
ského týmu se nevrátila domů, zůstala na
Západě a v roce 1972 emigrovala do Kanady.
Krasavice, blondýnka, pracovala jako vyhledá
vaná fotomodelka. S Donaldem Trumpem se
poprvé setkala v zimě roku 1976 na olympijské
recepci v Montrealu. Byla to láska na první
pohled. Asi neuškodilo, že se některými rysy
podobala Donaldově matce. Za devět měsíců
byla svatba a žili v New Yorku. Ivana získala
licenci architekta interiéru a když Donald
postavil hotel Grand Hyatt, vzala si Ivana na
starost zařízení. Pracovala deset hodin denně,
proháněla instalatéry i elektrikáře, rozhodo
vala o každém stolu, židli, ba i polštáři. Dnes
už ale tyhle věci Ivana dávno nedělá. Má na
starosti kasino v Atlantic City, které její
manžel loni koupil za dva milióny. Ivana tam
čtyřikrát do týdne odlétá vrtulníkem z New
Yorku a kasino manažeruje od nejmenšího
šeku až po šek na výplatu v částce 1,200.000
pro skoro čtyři tisíce zaměstnanců. Dbá na
všechno — prádelnu, orchestr, tanečnice, ale i
na účetnictví — do kasina přichází denně
10 000 návštěvníků; aby nebyl prodělek, musí
denní příjem dosáhnout 600 000... „a za den
můžete udělat chyb za milión," řekla Ivana
novináři. Při všech těch úžasných částkách
zůstává Ivana ženou starého středoevropského
světa rozumu a hodnot. Na přehlídku pařížské
módy bere s sebou otce, českého architekta, i
matku. Šaty, které odloží, posílá do Českoslo
venska. Dvě její nejbližší přítelkyně, Aja Vrzáňová, bývalá světová mistryně v krasobruslení,
a Olga Reindlová, která pracuje v oddělení rea
lit jedné newyorské firmy, jsou Češky. Občas
se scházejí a mluví česky. Ostatně Ivana, která
mluví plynně německy, francouzský, ruský —
a přirozeně i česky — má stíle ještě poněkud
cizí akcent v angličtině. Ivana nechce být a
není vyfintěnou dámou. Je lady, která se chce
vyrovnat svému manželovi. Tato snaha je
nejspíš jejím hnacím motorem. Svůj čas věnuje
i charitativní činnosti. A pečlivě se stará o své
tři děti. Donald i ona vychovávají děti v tra
dičních hodnotách. Desetiletý Donald dostává
týdně pět dolarů kapesného, Šestiletá Ivanka
dolar a nejmladší čtyřletý Eric nic. „Musí znát
cenu peněz, jinak by se rozmazlily,“ říká Ivana.
Denně se dětem věnuje, buď ráno nebo večer.
A ne každou hračku, kterou by děti chtěly,
dostanou. Loni v prosinci si Ivana našla chvíli a
navštívila s přítelkyněmi Ajou Vrzáňovou a
Olgou Reindlovou večer písní, který v New
Yorku uspořádal Waldemar Matuška. Bavila se
velmi dobře, naši v New Yorku ji mezi sebou
rádi viděli a drží jí palce, aby se manžel Donald
dostal v prezidentských volbách na kandi
dátku. Budou ho volit — alespoň ti, kteří jsou
v republikánské straně. Demokraty si už tak
jisti nejsme.

Informační středisko pro Čechy a Slováky
poskytuje krajanům z Československa potřebné informace
týkající se
- zákonného důchodového pojištěni
včetně pomoci při vyřizováni důcho
dových záležitostí na úřadech
- zápočtu a registrace odpracovaných
let v Československu
- zákonného sociálního pojištění pro
soukromé podnikající jedince
- sociálního zákona pro umělce a
publicisty
- finančního zajištění v případě invali
dity
- finančního zajištěni ve stáří
- zákonného a soukromého nemo
cenského pojištěni
- otázek, týkajících se žádosti o milo:
státního občanství

- daňových úlev a přiznání
- možnosti spořeni s využitím státních
podpor
- možnosti financováni vlastního bytu
nebo rodinného domku s využitím
státních podpor
- možnosti obchodních kreditů pro
založeni vlastni firmy s využitím stát
ních podpor
- uložení kapitálu
- otázek azylového práva a povolení k
pobytu
- otázek pracovního práva a pra
covního povoleni
. urovnáni vztahů a získání německého

• Kromě toho Vám poradíme v otázkách pojištěni všeho druhu a v otázkách
uloženi kapitálu
• V případě jazykových obtíži Vám také pomůžeme při vyplňováni úředních
formulářů a při koncipováni úředních dopisů
• Naše přísežná soudní překladatelka Vám provede a úředně ověří překlady
z češtiny nebo slovenštiny do němčiny.
• Pro naši činnost je nezbytně nutný soustavný průzkum o postavení našich
krajanů v sociálním pojištění ve Spolkové republice Proto také my potřebu
jeme kontakt s Vámi.
Úřední hodiny: středa 10 -16 hodin
•
telefon (089) 551 44 109
Stálá telefonní služba denně od 20 hodin na čísle (089) 36 16 284

Iduna Verslcherungen, Bausparen, Investement
Československé odděleni
8000 Mílnchen 2, Sonnenstrasse 23, 5. poschodí

IDUNA
Immer der richtige Rahmen

GENERÁL JOSEF BARTÍK zemřel v
Praze před dvaceti lety, 18. května 1968, ve
věku 70 let. Vojenskou dráhu zahájil jako
poručík italských legií, v květnu 1918 byl v
rozhodující bitvě na Piavě zraněn na pravé
noze granátem a zranění ho provázelo celý
život. Boj v poli po válce zaměnil jako zpravo
dajský důstojník hlav
ního štábu v boji s ne
viditelným nepřítelem.
Svým spoluobčanům
neznám, byl znám ne
příteli. šéf nacistické
špionáže, admirál Canaris, ho nazýval „kul
havým ďáblem“. Baník
byl jedním ze zpravo
dajské jedenáctky, již
Britové za dramatic
kých okolností i s do
kumenty odvezli letad
lem v předvečer oku
pace do Londýna. Tam
prožil gen. Baník dru
hou světovou válku.
Po návratu do Prahy
vedl zpravodajský od
bor ministerstva vnit
ra. Ovšem po puči byl
8. března 1948 zatčen
a odsouzen k těžkému
žaláři. Po šesti letech
byl — nemocný — pro
puštěn a později rehabilitován. Ani ve vězení,
ani po propuštění nemluvil. Byl mlčenlivý,
uzavřený a významná část historie navždy
odešla s ním. Generál Bartík byl vlastenec,
který miloval svůj národ a svou práci.
MLÁDÍ PŘEKONÁVÁ HRANICE. De
váté setkání západoněmeckého spolkového
prezidenta s mládeží, tentokrát pod heslem
„Mládí překonává hranice“, se konalo v pátek
20. května v prostorách a zahradě prezidentské
vily Hammerschmidt v Bonnu. „(...) Setkáváme
se letos ve znamení Evropy. (...) Evropa je víc,
než abstraktní pojem, víc, než rozdělená sku
tečnost. My všichni patříme k Evropě. Tato
skutečnost je zvláště důležitá pro vás, mladé z
mnoha evropských zemí a krajů, kteří jste dnes
přišli, abyste vyslovili své názory, vyměnili si
navzájem své zkušenosti a v otevřené diskusi
hledali nové cesty společného jednání,“ řekl v
zahajovacím projevu západoněmecký spolkový
prezident Richard von Weizsácker. Mezi
dvěma tisíci účastníky setkání ze třiceti zemí
světa, kteří využili možnosti otevřených roz
hovorů jak s přítomnými politiky (mj. spol
kový kancléř H. Kohl, ministr práce N. Blum,
min. zdrav. R. Sůsmuth a další), tak mezi
sebou, byly i dvě Češky, Iva F. a Zuzana P.,
které před pěti lety opustily s rodiči Českoslo
vensko a od té doby žijí v Mnichově, kde obě
navštěvují gymnázium. Setkání se zúčastnily
jako členky skupiny Katolické mládeže Aktion
West — Ost.
„I AM A CZECH“ pojmenoval svou před
časem vydanou knihu Karel Korneli, český
publicista a pedagog, který náhle zemřel ve
věku 67 let jako exulant v anglickém Reigate
(Surrey). Korneli poprvé odešel do exilu do
Anglie jako devatenáctiletý student v roce
1939. Za války spolupracoval s BBC a pracoval
též na čs. ministerstvu zahraničních věcí. Po
válce se vrátil domů, ale v roce 1968 emigroval
do Velké Británie podruhé. Usadil se v Reigate,
kde vyučoval ekonomii, politické vědy a psal
články do anglických časopisů. Byl členem Čs.
společnosti pro vědy a umění a Sokola v exilu.
K poslenímu rozloučení přišli jeho Četní anglič
tí přátelé a také zástupci Sokola, jehož byl
členem přes šedesát let.

DOMA ZEMŘELI: Vladimír Menšík, 20.
května 1988 ve věku necelých 64 let, v Brně.
Vytvořil mnoho postav ve filmu, v rozhlasu i v
televizi, byl jedinečný vypravěč a konferenciér,
velmi oblíbený a populární herec.

Nakladatelství OBRYS - PmD (Max Wónner
Str. 31, D-8000 Miinchen 50) oznamuje, že do
konce roku 1988 ještě vydá: Na střepech volnosti,
almanach současné české poezie v ČSSR oficiálně
nevydávané. Uspořádal Zdeněk Hrubý. Po úvodní
básni Jaroslava Seiferta je od veršů Ivana Anderlíka
zařazeno 40 básníků až po Petra Zmrzlíka. Ilustro
val Jiří Jirásek. Předpokládaná cena asi 30 DM. Slovo a zed, výbor ze současných polských básníků.
Do češtiny přeložil kolektiv překladatelů v Česko
slovensku. Předpokládaná cena asi 30 DM. - Václav
Havel: Asanace, hra o pěti dějstvích, v níž se autor
dotýká tématu v Československu nejaktuálnějšího:
nejde tu jen o rekonstrukci jakéhosi středověkého
hradu a podhradí, ve stejné linii se pohybuje i
komunikace lidí, vystavených postupnému „ozdra
vování" společnosti... 104 str., cena 22 DM. Včas
nou objednávkou si zajistěte dodávku knih, vydá
vaných v nízkém nákladu.
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Leoš Janáček
a česká hudba
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Malý úspěch na festivalu v Cannes

Mezinárodní konference a festival
4.-9. květen 1988; Washingtonova univerzita,
St. Louis, Missouri

V prvním týdnu letošního května se sešli v
městě St. Louis znalci Janáčkovy tvorby a mu
zikologové specializující se na českou hudbu.
Přijeli z Anglie, Austrálie, Československa,
Kanady, Západního Německa, Švýcarska a z
různých států USA, aby s kolegy Washingtonovy univerzity přednášeli o nejrůznějších
aspektech tohoto skladatele, dnes velmi oce
ňovaného po celém světě. Šedesáté výročí
Janáčkovy smrti bylo hlavním podnětem pro
tuto konferenci.
Profesor Michael Beckerman, jenž přišel s
myšlenkou uspořádat tuto konferenci, zaangažoval celou řadu výkonných umělců, v čele
se světoznámým Symfonickým orchestrem St.
Louis a stálým dirigentem Leonardem Slatkinem. Toto těleso zařadilo do svého koncertu
6. května americkou premiéru Janáčkova
Dunaje a opakovalo dílo dva další večery.
Členové orchestru v různém obsazení též
vystoupili 9. května na večeru komorní hudby,
kdy provedli světovou premiéru Janáčkovy
prvotiny z let 1874/75, „Zvuky ku památce
Fórchgotta-Tovačovského“, vedle kvarteta
„Listy důvěrné“. Umělci z tamější hudební
fakulty nebo návštěvníci z jiných univerzit též
provedli jeho houslovou sonátu, klavírní sklad
by, „Zápisník zmizelého“ skladby Dvořáka,
Myslivečka, Martinů, Suka, Vítězslava Nová
ka, Vycpálka a jiných. Rudolf Firkušný, jenž
měl hrát Janáčkovo Capriccio bohužel musel
odříci pro onemocnění.
Účastníci konference na osmi přednáško
vých půldenních zasedáních vyslechli před
nášky o perspektivách Janáčkových oper,
analytickém přístupu k Janáčkově hudbě, o
české hudbě před Janáčkem, o vydavatelských
zásazích pro Janáčkovo souborné vydání, o
Janáčkových současnících, Janáčkově symfonii
„Dunaj“ a o Janáčkovi a evropské kultuře a o
budoucnosti Janáčkova výzkumu. Navíc bylo
slavnostní otevření celé konference s proslovy
rektora Washingtonovy univerzity a děkana
budcbníhn oddělení, Vladimíra Ševčíka za
Hudební fond z Prah} a pioícsora Beckermana, jenž později vedl diskusi o Společnosti
pro československou hudbu, v níž je předse
dou (a zakladatelem).
Kromě V. Ševčíka z Ptahy přijeli Jiří Bajer,
Jaroslav Volek, Zdeňka Pilková, Jaroslav Jiránek, Jarmil Burghauser, Oleg Podgorný; z
Brna Alena Němcová, Miloš Štědroň, Jiří
Fukač, Jiří Vysloužil, Eva Drlíková a z Brati
slavy Milan Adamciak. Jaromil Jireš dovezl a
předvedl svůj velmi zajímavý film „Lev s bílou
hřívou“, což byla další americká premiéra sou
visející s Janáčkem. Mezi ostatními účastníky
se nacházeli mimo jiné Jakob Knaus, zaklada
tel a předseda Švýcarské společnosti Leoše
Janáčka; etnomuzikolog Bruno Nettl, naro
zený v Praze; Dietrich Berke, zástupce firmy
Bárenreiter z Kasselu, která vydává se Supra
phonem souborné Janáčkovo dílo; Peter Susskind, syn zemřelého dirigenta Waltra Susskinda; Jaroslav Mráček ze San Diega, organi
zátor Smetanova festivalu r. 1984; John Tyrell
z Anglie, autor hesla Janáček v novém Groveho hudebním slovníku a další hudební vědci,
někteří československého původu, jiní se
dokonce začali učit češtině „kvůli Janáčkovi a
české hudbě“.
Náročná konference a festival byly příznivě
komentovány místním tiskem a zůstanou
nezapomenutelnou vzpomínkou všech účast
níků.
(ZEF)
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Blanka Černil
Ackerstr. 31, CH-8610 Uster
Švýcarsko
Tel.: 01/940 72 41
Autobiografie spisovatele Bohumila HRABALA
(68 Publishers)
Svatby v domé Díl I.......................... SFr. 22.80
Vita nuova Díl II................................ SFr. 22.80
Proluky Díl III.................................... SFr. 19.10
a nové vyšlá publikace Lenky PROCHÁZKOVÉ
Oční kapky ......................................... SFr. 22,plné na skladě!
Upororňujeme na nově vyšlé publikace
Ivana KLlMY (Rozmluvy)
Látka a smetl
Milenci na (eden den
a dříve vydanou knihu (68 Publishers)
Moje první lásky

Na Mezinárodním filmovém festivalu v
Cannes v květnu se letos po přestávce deseti
let opět ukázal čs. film, i když jen v nesoutěžní
řadě, pro kterou porota ze stovek filmů z ce
lého světa do vybrané desítky zvolila film
„Proč“ režiséra Karla Smyczka a scenáristy
Radko Johna. V Československu tento film
shlédlo na jeden a půl miliónu diváků. Je to
film o fotbalových fanoušcích, kteří nadšení
pro své mužstvo slaví nejzuřivějšími formami
chování, vandalismem, alkoholem, hrubstvím
a cynismem. Je to film o mladých lidech bez
jakéhokoliv pocitu odpovědnosti a mravnosti.
Po promítnutí filmu v Cannes na tiskové kon
ferenci scenárista John vysvětlil, čím se snímek
„Proč“ liší od ostatní čs. filmové produkce.
Hlavně tím, že nepoučuje, nevysvětluje, ne
omlouvá, nezastírá. Prostě konstatuje skuteč
nost a ponechává divákovi, aby si učinil úsu
dek sám.

Snad to byla i ožehavost filmu, která způso
bila, že se Smyczkovu filmu nedostalo ze
strany čs. Státního filmu prakticky žádné pod
pory. Všechny ostatní filmy, i v nesoutěžní
řadě, producenti podporují, dělají jim reklamu
krásnými prospekty, pro film „Proč“ se neudě
lalo nic — a v tom směru to byla na festivalu
výjimka.
V rámci komerčního promítání uvedlo
Československo v Cannes ještě další čtyři
filmy. Byl to Crhův film „Citlivá místa", který
se předváděl v maličkém sále s 20 sedadly, kte
rý byl celkem zaplněn. O den později se v jiném
malém sále promítal film Stanislava Parnické-

ho „Noční pošta“. Bylo to v době, kdy se ve
velkém sále promítal oficiální festivalový sní
mek, jemuž dali pochopitelně účastníci před
nost, takže na Pamického film se nikdo
nepřišel podívat a představeni se prostě neko
nalo. To se v Cannes nikdy před tím nestalo.
Další film, Václava Matějky „Anděl svádí dábla“, se rovněž předváděl v době, kdy mu v
hlavním sále konkurovalo promítání oficiál
ního festivalového filmu, ale k tomu je třeba
říci, že bylo dobře, že takovou ostudu mělo
příležitost shlédnout jen málo lidí. Maximálně
jich bylo pět, čítaje v to i dámu od Filmexportu,
ale když se film dvakrát přetrhl, dva odešli a ze
zbylých jeden po skončeném představení ne
vstal — film ho tak ukolébal, že usnul. Poslední
čs. nabídkou byl starý Jakubiskův film — a
tady se čs. delegaci podařil „mistrovský organi
zační kousek“ — zařídila promítání filmu tak,
že kolidovalo přesně s předváděním Smyczkova filmu.
Delegace z Prahy byla obeslána početně,
festival v Cannes si nechtěli dát ujít — na
každý film připadal nejméně jeden oficiální
delegát. Tím truchlivěji ovšem dopadá bilance
čs. státní kinematografie na festivalu v Cannes.
I u srovnání s loňskem to byl krok zpátky.
Čestnou výjimkou byl letos Smyczkův film
„Proč“ — a to proč to s čs. filmem tak vypadá
se klade jako otázka po budoucnosti čs. filmu a
o jeho příštím zastoupení na mezinárodních
festivalech a na tom nejdůležitějším v Cannes
především. Perestrojkového z československé
strany nebylo v Cannes vidět nic. Ze středovýchodní Evropy jen Madaři a Poláci mají slovo...

Janáčkova Věc Makropulos v Mnichově
Letos je Janáčkův rok. Ale i bez tohoto
výročí se těší dílo moravského mistra ve svo
bodném světě stále větší pozornosti, dokonce i
ve Spojených státech, kde na zvláštních kon
gresech budou muzikologové zkoumat a oce
ňovat Janáčkovy skladby ze všech stran a úhlů.
Ve Spolkové republice Německo, která má
nejrozvinutější operní život ve světě, nejsou
Janáčkovy opery Její pastorkyně, Káťa Kaha
nová, Příhody lišky Bystroušky a Z mrtvého
domu ojedinělou zvláštností. Jaksi opomíjena
— i v Německu — zůstává Janáčkova Věc
Makropulos. Chyběla i v repertoáru bavorské
Státní opery, ač tato instituce má v půltuctu
špičkových
Stánků hudebně-dramatického
umění své místo. Nyní 28. května měla Věc
Makropulos v Mnichově premiéru. Byla nastu
dována na výslovné přání proslulé sopranistky
Hildegard Behrénsové, která v úloze Emilie
Marty po posledním akordu opery byla
odměněna jásotem hlediště mnichovského Ná
rodního divadla. Hildegard Behrensová se také
osobně přičinila o vylepšení německého pře
kladu libreta. Max Brod, Janáčkův přítel a pro
pagátor, který právě přes Německo uvedl
Janáčka do světa, chtěl v dobré vůli dopomoci
opeře k mezinárodnímu úspěchu jistým zjem
něním zpívaného slova a zlogičtením děje.
Max Brod chtěl prostě udělat opernějším dílo,
před jehož antioperními aspekty Janáčka varo
val Karel Čapek, když ho skladatel požádal o
svolení zhudebnit jeho utopistickou tragikomedii. Janáček s Brodem o překladu korespon
doval a nesouhlasil s tím, jak Max Brod s
textem zacházel. K vylepšení Brodová překla
du použili v Mnichově na některých místech
překlad, jehož autory jsou Soňa Červená a
Christof Bitter, který sopranistka Behrensová
porovnala s anglickým překladem a shledala
výstižnějším.
Představení Věci Makropulos mělo vysokou
hudební úroveň, a to zásluhou dirigenta Petera
Schneidera. Tento umělec má pověst vyni
kajícího interpreta Richarda Wagnera, ale v
jeho kariéře mělo své místo i dílo Leoše
Janáčka. Za působení v Důsseldorfu nastudoval
Schneider všechny Janáčkovy opery od Její pas
torkyně až po Z mrtvého domu. S lepším
operním orchestrem v Mnichově mohl doko
naleji demonstrovat vitalitu i osobitost Janáč
kovy kaleidoskopické hudby. Preludium Věci
Makropulos s fanfárami, které Charles Mackerras (anglický dirigent, specialista na Janáč
ka) označil za bláznivé, aniž to myslil pejora
tivně, bylo v podání Petera Schneidera a
orchestru bavorské Státní opery strhující. 1
jemu právem patřil silný potlesk obecenstva.
Celkově řečeno, úspěch premiéry nebyl tak
bouřlivý jako když v Mnichově uvedli dirigent
Rafael Kubelík a režisér Gůnther Rennert v
roce 1970 Janáčkovu Její pastorkyni a v roce
1976 Z mrtvého domu, ale účinkující ve Věci
Makropulos byli přesto nakonec vyvoláni před

oponu aspoň třicetkrát. Jenom jednou se před
oponou ukázali režisér Seth Scheidman a
tvůrce výpravy John Conklin — několik
diváků proti nim dokonce hlasitě protesto
valo. Neměli při inscenaci šťastnou ruku.
Mnichovští návštěvníci opery měli před 19
DALIBOR ŽÁK
lety příležitost shlédnout Věc Makropulos na
dvou pohostinských představeních stockholm
ské opery — ovšem ve švédštině. V hlavní
úloze podala tehdy vynikající výkon Elisabeth
Sódóstromová, která od té doby nahrála spo
lečně s dirigentem Charlesem Mackerrasem a s
vídeňskými filharmoniky hlavní opery morav
ského mistra pro německou gramofonovou
společnost — v češtině.
V sedmdesátých letech vysílala západoněmecká televize inscenaci Věci Makropulos,
připravenou Václavem Kašlíkem, ovšem tuto
inscenaci nelze srovnávat s jevištním prove
dením, protože v televizi dávala přednost
optice před hudbou.
Hildegard Behnrensová, která se tak úspěš
ně nyní uplatňuje ve Věci Makropulos v Mni
chově, před patnácti lety začala rozvíjet svou
kariéru po ovacích, jimiž byla zahrnuta za své
podání titulní postavy Janáčkovy Káti Kaha
nové ve Frankfurtu nad Mohanem.

Janáček velmi úspěšný i v Anglii
Jinou Janáčkovou operou, Káťou Kahano
vou, byla slavnostně zahájena operní sezóna v
anglickém Glyndenbourne v Essexu. Přes
nepřízeň počasí (chladné májové dny i noci),
sklidili účinkující, kteří zpívali česky, jásavý
úspěch abyli mnohokrát vyvoláni na scénu.
Titulní úlohu zpívala Američanka Nancy Gustavsonová, úlohu Marfy Felicity Palmersová
Mezzo, v mužských rolích, jež byly všechny
dobře obsazeny, vynikl v úloze Borise americký
zpěvák Barry McCauley. Účinkoval London
Philmarmonic Orchestra pod taktovkou Andrew Davise — s velkým úspěchem. Kritika se
pochvalně vyslovila i o režisérovi Nikolasovi
Lehnhoffovi a o autorovi jevištní výpravy,
Tobiášovi Heheislovi. Bylo to po všech strán
kách zdařilé představení — a také znovu opět
velký úspěch Janáčkův.

Husova oslava v Kostnici
V neděli 3. července pořádají Čs. beseda Sv.
Čech a Husův sbor Čechů a Slováků z Curychu tradiční pouť do Kostnice. Sraz u Husova
kamene v 10.45 hodin. Promluví dr. Karel
Hrubý z Bazileje.

FILMOVÉ PROGRAMY V MNICHOVÉ
vždy jedenkrát za 14 dní ve čtvrtek v 19.30 hod.
na Velehradě, Kreuzstr.16, 2. poschodí,
tel. 260 33 31 (v sále, kde prodává Dialog knihy)

Opera z Terezína v Londýně
Na červnovém mezinárodním operním festi
valu v Londýně bude provedena opera Císař z
Atlantidy, kterou složil Českožidovský sklada
tel Viktor Ulman na libreto Petra Kleina —
oba byli v orchestru koncentračního tábora v
Terezíně a válku přežili. Protože Císař z
Atlantidy trvá jen padesát minut, chtěli pořa
datelé v druhé polovině představení prodloužit
přednesením Ulmanova druhého houslového
kvarteta, ale nelze nalézt partituru. Nicméně
je to dílo, které se několikrát před válkou hrálo
a právě v Londýně ji předneslo před padesáti
lety, v červnu 1938, Pražské kvarteto. Druhý
Ulmanův houslový koncert byl i na pořadu
kvartet Kleina a Pešky. Existuje tudíž mož
nost, že se v pozůstalosti členů některých
těchto kvartet hledaná práce najde. Druhá
polovina bude vyplněna Ulmanovými písněmi,
které jsou skvostné. Noty písní zapůjčil Ústav
Arnolda Schónberga v Los Algeles a archív
Atropozofické společnosti Rudolfa Steinera
ve švýcarském Dornachu. Neví se. iak se ruko
pisy dostaly do Schónbergova úítavu. Do
Dornachu je poslal muzikolog dr. H. G.
Adler. Když byl Ulman v Terezíně, sebral
všechny rukopisy skladeb, jež v táboře složil, a
dal je prof. E. Utitzovi k úschově do konce
války a v případě, že by válku nepřežil, měl
skladby dostat dr. Adler. Ten se po válce
odstěhoval do Londýna a rukopisy poslal
antropozofickému ústavu, protože Ulman se o
filozofii Rudolfa Steinera vážně zajímal, což je
patrno i z jeho hudby. Steiner ve své výchově
klade velký důraz na hudbu a pohybovou ryt
miku, tedy na prvky, Ulmanovi blízké. Operu
Císař z Atlantidy v Praze doposud nepro
vedli.

Kulturní zprávy
z domova a ciziny
Národní divadlo v Praze v rámci Pražského
jara připravilo 27. května operní inscenaci
Mozartova Don Giovanniho se sólisty Wolf
gangem Schónem z opery ve Stuttgartu a Waltrem Berrym z vídeňské státní opery jako
hosty. Dirigoval Zdeněk Košler. • Antonínu
Dvořákovi byl 18. května v Nelahozevsi před
rodným domem odhalen pomník; třímetrová
plastika je dílem sochaře Zdeňka Hoška. •
Filozofická fakulta Karlovy univerzity připra
vuje první čínsko-český slovník s použitím
počítačové techniky s čínskými znaky. Připra
vuje se i učebnice čínštiny. • V Terezíně byla
odhalena socha děvčete, vytvořená význam
ným římským sochařem Emiliem Greco na
popud italských měst, která hostila výstavu
kreseb a poezie dětí z terezínského tábora.
Socha je uctěním umučených vězňů koncen
tračního tábora v Terezíně. • Miloš Forman
pomýšlí nafilmovat úspěšnou hru newyorské
Brodwaye Nebezpečné známosti, dramatizují
cí intriky a prostopášný život francouzské
šlechty 18. století. Úlohu mladičké šlechtičny,
jež právě vyšla z klášterního konviktu, ale brzy
na klášterní výchovu zapomněla, chce Forman
svěřit herečce Drew Barrymore, které je 13 let.
• Urna s popelem madarského významného
skladatele Bély Bartóka bude převezena ze
Spojených států a slavnostně uložena 7.
července na hřbitově v Budapešti k věčnému
spánku za účasti zástupců sousedních států, i
Československa. • V Guggenheimově muzeu
v New Yorku byla 3. června otevřena výstava
Poklady moderního umění, na niž Národní
galerie v Praze zapůjčila šedesát děl mistrů
modemy jako Cézanne, Gauguin, Munch,
Picasso a početnou expozici českých malířů,
Kupky, Vincenta Beneše, Filly, Josefa Čapka,
Kubišty, Šímy, Špály, Zrzavého. Výstava
potrvá do 18. září a je dosud největší výstavou
našeho moderního umění v Americe. Pražské
veřejnosti na oplátku ukáže Guggenheimovo
muzeum v listopadu svých 50 obrazů moder
ních mistrů. • Hrabalovy Proluky vydal v pol
štině Nezávislý vydavatelský ústav v překladu
Pavla Hartmana (pseudonym) s obálkou vý
tvarníka AB (iniciálky?), který mezi šestnáct
pivních půllitrů zasadil malý sovětský tank. •
Festival filmu pro děti ve Zlíně skončil 20.
května, konal se za účasti 30 000 dětských
diváků a tentokrát poprvé se zahraničními
odborníky v porotě. Hlavní cenu z animova
ných filmů dostaly Ludvíka Svobody Myší
kočičiny, odměněny byly hrané filmy Zdeňka
ProŠky O princezně Jasmínce a létajícím
šustrovi a Rudolfa Růžičky Správná trefa. • V
(dolnorakouském zámku Roldenau zahájil před
seda zemské vlády Siegfried Ludwig výstavu
obrazů a grafik s motivy české krajiny. Ludwig
ocenil výstavu jako důkaz prohlubující se spo
lupráce mezi oběma zeměmi. • XIII. ročník
Janáčkova máje byl zahájen 18. května v
Ostravě, další koncerty se konaly na deseti
Pokračováni na příští straní
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ČESKÉ SLOVO
KUS DOMOVA V ALPÁCH

Poplatek do 30 slov 20 DM, za dvojí otiš
tění 30 DM, pro zámoří US dol. 15, při
dvojím otištění US dol.20. Poplatek za
šlete zároveň s objednávkou. V odpově
dích uvádějte na obálce zřetelně značku
tučně vytištěnou s následujícím číslem.
Jinak nemůžeme zaručit doručení. Uzá
věrka 25. předcházejícího měsíce.

Malý oznamovatel

ČESKÝ PENSION

MILAN

Celoroční lyžování, koupání, tenis, plachtěni,
koně, houby, tanec.
5700 Zeli am See, Rakousko, Zellermoosstr. 75
Tel. 0043/8542/7113
Výlety Grossglockner. Kaprun. Salzburg,
Innsbruck, Krímml
Týdenní Wanderkarte pro všechny lanovky
v létě 280 Sch.
Česká kuchyně

Polopense od 26.- DM
zahájení zimní sezóny od 2. XII
Pište česky.

Kulturní zprávy
z domova a z ciziny
místech v sedmi okresech Severomoravského
kraje. • Muzeum hlavního města Prahy na
květnové výstavě ukázalo jako exponát měsíce
symbolické kladívko, zednickou lžíci a jiné
předměty, užité při kladení základního kamene
k Národnímu divadlu v květnu roku 1868. • V
Mariánských Lázních na mezinárodním hudeb
ním festivalu se do poloviny července vystřídá
20 dirigentů a sólistů z pěti zemí Evropy. • Na
ostravském 15. ročníku Ekofilmu získal velkou
cenu krátký švédský film Baltské moře,
odměněn byl i čs. film Historické struktury
krajiny. • Brněnské Divadlo na provázku
úspěšně vystoupilo v květnu v Glasgowě a na
divadelním festivalu v Brightonu. • Čs. společ
nost pro vědy a umění vydala Biographical
Directory 1988, seznam svých členů s životo
pisnými daty a adresami. Directory sestavili E. a
M. Rechcíglovi. Členové SVU dostanou publi
kaci za 10 am. dolarů, nečlenové ji mohou
objednat za 15 am. dolarů na adr: Mrs. R.
Bunža, 75-70 199th St., Flushing, N.Y. 11366,
USA. Publikace má 285 stran. * Mezinárodní
televizní festival Zlatá Praha v červnu má na
programu 70 pořadů 49 televizních společností
ze 46 států. * Divadlo dětem, pětidenní
přehlídka profesionálních divadel z Prahy,
Brna, Liberce, Šumperku, Zlína aj., se konala
od 2. června v Brně. Předváděly se inscenace,
určené především dětem a mládeži. • Český
malíř a grafik Pavel Sovák, profesor Vysoké
umělecké školy v Kolíně nad Rýnem, na červ
nové výstavě v mnichovské galerii DubeHeynig ukazuje obrazy opuštěných americ
kých pouští s geologickými útvary, které se za
500 miliónů let nezměnily. Kritik Siiddeutsche
Zeitung napsal, že Sovákovy obrazy mluví „řečí
ticha“ a že malíře představují jako osobitého a
jedinečného umělce. *

Nové knihy, vydané v exilu
Julius Firt — Knihy a osudy. Paměti českého
nakladatele. Reprint prvního vydání, jež vyšlo nákla
dem Indexu v roce 1972. Vydaly ROZMLUVY, 18
Church Hill, Purley, Surrey ČR2 3ON, England.
Stran 294, cena 7.50 angl. liber.
Eva a Miloslav Rechcígl — Biographical Directory
of the Members of the Czechoslovak Society of Arts
and Sciences, Washington, D.C. Stran 285, cena pro
členy $ 10, pro nečleny S 15.
Jan Filípek — Reflections and Perspectives — Czechoslovaks after fořty years in exil (Úvahy a perspek
tivy — Čechoslováci po čtyřiceti letech v exilu).
Kniha svědeckých úvah, náročných, ale i sporných.
Autor je Čech, uprchlík z roku 1948. Vydalo Palms
Spring Publishing Co., P.O. Box 2051, Palm Springs
CA 92269, USA. Stran 228, ilustrováno, vázáno.
Cena $ 18.50, $ 20 pro objednávky ze zahraničí.

Oldřich Pele:

Parašutisté v akci
Jediná kniha, popisující podrobné všechny
výsadky z Anglie za druhé světové války Autor
se zabývá též postavou býv. sokolského pra
covníka Vaňka, který podle všeho zradil odboj,
jak o tom píše také Marie Provazníkové 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.

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 Hess strasse 88, 8 Múnchen 40 je denně
otevřena včetně sobot pobočka frankfurt
ského Dialogu, tel : 089/52 57 10
Kromě knih se zde nabízí i gramodesky,
kazety a videotéka
NAVŠTIVTE loutkové muzeum THORN,
Akkerwal 27. Holland.
Uvidíte loutky a hračky, s kterými si hrávali vaši
dědové a babičky.

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)
DIpL Verwaltungswlrt (FH)
ROLAND RICHTER
Stelnstr. 46.
8000 Múnchen 80
Tel. 089/48 65 79

Úředně ověřuji překlady.
Poskytuji porady při žádostech o propuštění 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. spojení.

Překlady z češtiny do němčiny
a do angličtiny a z obou řečí do češtiny
provádí a úředně ověřuje
mistopřísežný překladatel
LADISLAV SANTIAGO DE LA GRUZ
Guerickestrasse 21, 8000 Múnchen 40,
tel.: 089/361 74 04 nebo 361 74 05
zároveň veškerá pojištění (životní,
úrazové, právní, povinného ručení,
domácnosti, mot. vozidel atd.)

ŘÍKANKA 2 ČESKOSLOVENSKA
Na žvanění byli komunisté vždycky mistři
Slibovali že budou větru, dešti porouěeti.
A jaké výsledky po letech čtyřiceti!
Inu, přátelé, s prominutím, jsou ...v řiti

Zn.: „Přítelkyni nebo přátele" č. 9-VI-88 — by
ráda nalezla žena střed věku Mnichov a okolí
(není podmínkou)
Zn.: „Výměna možná" č. 11-VI-88 — Hledám
do podnájmu penzistu do domu v Londýně
nebo v Brightonu, nejraději Američana, který by
se rád vrátil do Evropy. Též na dovolenou
Zn.: „Kfz-provozovna“ č. 12-VI-88 — Hledám
malou Kfz provozovnu v Mnichově čí okolí se
starším, zkušeným Kfz-mistrem, u kterého bych
mohl udělat 2leté přeškoleni (Umschulung) na
Kfz-mechanika, event také 3letou následující
praxi. Jsem Moravák. 42letý. pracovitý, spoleh
livý

Přeběhl polský pes hranici a zeptal se u Ost
ravy psa v JZD: „Řekni mi, kamaráde,
pokročila u vás ta perestrojka!"
„Pokročila, pokročila, “ odštěkl mu jezedácký
kamarád, „ale může mi to být ukradeno, ten
jejich pokrok. Řetěz v boudě mi zkrátili o dvacet
centimetrů, ale misku na žrádlo nechali na sta
rém místě."
»

Jak se řekne přestavba anglicky, je už známo:
science fiction. Nový je madarský překlad:
Jakéštéci. A japonský! Sipetijakeši.

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

Boty /ta/cr - kvalita za nízkou cenu

Ubytováni ve Vídni vám poskytne
MIROSLAV SEĎA
Wlen 1070, Westbahnstr. 18
Tel.: (222) 93 88 112 nebo 64 57 415
Cena od 20- DM na osobu
Zn.: „Nové mládi" č. 1-V-88 — Moje přítelkyně
— původem Češka — reprezentativní, vzdělaná,
se cítí osamělá. Ráda bych jí našla vzdělaného,
Intel partnera do 60 roků.
Zn.: „Upřímné a radostné" č. 4-V-88 — Mladá
lékařka, žijící na východě USA, by se ráda se
známila s intel . sportovně založeným pánem —
nekuřákem.
Zn.: „Léto Stockholm, zima Tenerlfa" 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, nejraději 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 — Pracuji v Africe pro OSN
Máj je lásky čas a hledám proto „naše děvče",
prakticky založené, nejrůznějších zájmů. Výmě
na fotografií vítána — určitě odpovím Neni
dobře člověku samotnému,
Zn.: „Nashvllle a okolní svět" č. 18-IV-88 —
Všichni se chtějí 8 8 88 vdávat a ženit, my dva
bychom se mohli do té doby alespoň seznámit,
ne? Pražák, 45/180, se zájmy o cestování,
slunce a country-music, hledá dívku s vlasem
medovým.
Zn.: „Love connectlon" č. 1-VI-88 — Svo
bodný. 27/182/85, žijící v Kalifornii, se zájmem o
cestováni a sport, hledá z nedostatku příležitosti
pohlednou krajanku dobré povahy k vážnému
seznámení. Prosím foto.
Zn.: „Čechoněmec" č. 2-VI-88 — Hledám
intel. hodnou ženu od 45-55 let, pův z CSSR.
azylantku nebo žadatelku o azyl nebo německé
či polské příslušnosti.
Zn.: „Múnchen“ č. 3-VI-88 — Som 40ročný,
športový typ (175 cm), dobré situovaný, žijúci v
Mnichove — hladám priatetku s možnostou
sňatku (25-30 ročnou), ovládajúci němčinu,
angličtinu, ktorá má záujem o prácu v textilnej
brandži. Foto nutné

Zn.: „Sama a smutná" č. 4-VI-88 — 39letá,
vysoká, pěkná žena, milá, hledá hodného
člověka z USA, Austrálie, který by pro ženu,
která si to zaslouží, žil celý život a pečoval o ni.
Věk nerozhoduje, ale upřímnost a čestnost.
Foto — curiculum
Zn.: „Charmant lady" č. 5-VI-88 — 59. nezá
vislá, hledá partnera na úrovni kolem 60, bez
závazků, neholdujiciho alkoholu, který dovede
rozlišovat životni hodnoty a chce jako já realizo
vat své sny o prožití podzimu ve zlatých bar
vách Foto vyměním
Zn.: „Heidelberg — worldwlde" č. 6-VI-88 —
41letá/165, svobodná, intel., SS. praktická,
příjemného vzhledu — hledá čestného partnera
s úrovní. Smysl pro pěkný domov, láska k
umění, přírodě a mnohé víc. Ve dvou je život
hezčí!
Zn.: „Pište do redakce" č. 7-VI-88 — Čecho
američan, žijící na Hawai, štíhlý, sportovní, 32
let/168 cm. hledá inteligentní, sportovní, vše
strannou dívku.
Zn.: „Jeden pro druhého“ č. 8-VI-88 —
Čechoameričanka — středoškolačka, 49/165.
bez závazků, všestranných zájmů, zejména o
spokojený domov — by se ráda seznámila s
inteligent, mužem ve věku 50-58 let. Upřímné —
určitě odpovím.
Zn.: „Textilní výtvarník" č. 10-VI-88 — Pošle
pí. Bulířová, M Hyklová, D Górnerová, V
Kavan aj. textiláci v exilu svou adresu Vlastim ilovi, žijícímu trvale v BRD, dříve 30 roků praco
viště Praha — Klimentská 24’
Zn.: „Restaurace ve Španělsku" č. 13-VI-88 —
Mám zájem otevřít větší restauraci v zajímavé
oblasti Španělska. Hledám bud spolupracující
ho partnera nebo zprostředkování. Odpov. do
admin. Českého Slova
Zn.: „Gisevlus" č. 14-VI-88 — Koupím oka
mžitě a dobře zaplatím: Gisevius. Až k hořkému
konci". Praha. Orbís(?) 1947-49(7). Dva díly.

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

Čtyř- až šestlnásobné zvětšení kapitálu !
Zamýšlýte podnikat? Chcete si za nízké úrokové sazby peníze půjčit a na vysoké je ukládat?
Švýcarské bankovnictví a pojištovnictvi skýtá na/vyšši možnou záruku solidnosti a bezpečí.
Nejsme vázám žádnou společnosti: můžete se spolehnout, že Vám ob/ektivné poradíme spojeni,
které /e pro Vás osobné nejvýhodnéjši.
Velice záleží na tom. do jakých rukou se dostanete, kam sahají možnosti příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNÍ VAŠEHO KAPITÁLOVÉHO SPOJENI VE ŠVÝCARSKU? Víte
také splátky z ciziny do Švýcarska platit, jaká skladba pojistky /e pro Vás osobné nejvýhodnéjši?
Rádi Vám vše vysvětlíme v naši mateřštině, rádi Vám neutrálně poradíme
Váš Hubert Peter Pazdera

Služba denně (I ve svátky) plných 24 hodin.

ČEMU SE DOMA SMĚJÍ

*

PŘEKLADY — TLUMOČENÍ

rasn/sra

Číslo 6, červen 1988

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

Mezinárodní překlad pro glasnost je — pst!
♦

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI...
holuby a komunisty! Vůbec žádný. Kam se
dostanou, tak všechno podělaj.
...Krkonošemi a komunisty! Opět vůbec
žádný. Obé samý sjezd a samá bouda.

DĚKUJEME TÉM PŘEDPLATITELŮM,
KTEŘÍ JIŽ VYROVNALI PŘEDPLATNÉ
DIVA - IMMOBILIEN
Crans-Montana, 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
lyžováni. Je zde víc jak 40 lyžařských výtahů a 30
nekrytých tenisových kurtů, 2 golfová hřiště, 30
krytých bazénů, jízdárna, fitness, 7 jezer s
možnosti koupání a surfování; kongresová a
koncertní hala; vyhlášené obchody, útulné
restaurace a po celý rok hodné zábavy a slunce
„Chalets Les Jolls“ spadají do povoleného
kontingentu prodeje na cizince.
Další informace:
DIVA IMMOBILIEN
Sagantlnlstr. 9. CH-8049 Zúrlch
Tel.: 01-56 21 56
(od května 1988 tel.: 341 21 56)

HOSPODAŘÍM SPRÁVNÉ?
- Bezkonkurenční nabídka vybraných druhů
spořeni s maximální státní podporou.
- Maximální úspora daní pro každého.
Životní pojištění??? Jak a proč.
Bezplatná nezávazná informace
Dipl. Ing. Richard Horák
Postfach 1104
8905 Mering
Tel.: 08233/920 40
„Hledáme zájemce ze všech vrstev a koutů
světa. Chceme rozšířit americký business do
jiných zemi."
Mezinárodni Network Marketing
vlastni business, bez investic
MARTIN, P O. Box 4006, Plymouth. MA 02361,
USA — Tel.: /617/ 746-9074

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

Číslo 6, červen 1988

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
- vybudováni tenisového klubu
Podmínka: vlastní 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, lesy, vodu, čistý vzduch,
navštivte nás. Nabízíme Vám českou kuchyni,
ubytování v útulných pokojích se snídaní
za 20 DM
Týdeh dovolené s plnou penzi za 259 DM
Víkend pátek - nedéle 80 DM s plnou penzi
Na Vaši návštěvu se těší a zve
Jaroslav Holub
GastsUtte „Zum Hlrsch“
Arolser Str.17, 3538 Marsberg-Canstein
Tel.: 02993/615

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

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

Nabízím
100 % a okamžité financování nemov
itostí (bytů, domů, pozemků firem)
100 % zajištěni v případě nemoci, neza
městnaností, stáří či jiné pracovní ne
schopnosti;

Půjčky a pojištování všeho druhu.
Zdeněk Kedroutek
Kurfůrstenstr. 16
8034 Germering b. MUnchen
Tel.: 089/841 40 18
pojištění Řidičského průkazu
Pozor, novlnkal
Nabízím pojištění řidičského průkazu pro řidiče
z povolání a také řidlče-amatéry
Informace podá:

AGENTUR PA7nF<.a
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 60*42 cm 5 kusů reprodukcí 60 SFr
(na dobírku - zabaleno v roli).
Dále možnost těchto reprodukcí již v rámech
pod sklem, katalog zašlu.
Objednávky na adresu:

REPRO — BILDER REISNER V.
Postfach 105
CH-8623 Wetzlkon, Schwelz
V malebné předalpské krajině
ALPENGASTHOF RABENKOPF
(8113 Rled bei Kochel am See, tel 08857/208)
má pro hosty moderní, hotelové ubytování s
výbornou restaurací, s vídeňskou a českou
kuchyní (oceněnou odbornými časopisy).
Možnosti horolezeckých a lyžařských tur, vý
letů a rybaření. Vhodné prostředí pro prázdni
nový pobyt na zdravém vzduchu.
Jen 65 km, od středu Mnichova, 20 km od
Garmisch-Partenkírchenu.
Vyžádejte sl nabídku, rádi posloužíme.

Dovolená v Búr»erbergu-Vorarleberg
Komfortní hotel v 1.100 m, výborná kuchyně,
lyžováni (koupání) přímo u hotelu, pohodlné i
náročné tůry. Týdenní pobyt do SFr. 190.-, děti
se slevou

Informace, rezervace
tel.: 0041-41-559858

ANTIKVÁRNÍ I NOVÉ ČESKÉ KNIHY
PRODÁVÁ A KUPUJE

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

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

ČESKÉ SLOVO

Jak a proč se krade v autobusech
Rozhlasová stanice Hvězda si 24. května
stěžovala, že ne všechny tržby autobusové
dopravy jsou do pokladny ČSAD, že dost
podstatná Částka zůstává v kapsách řidičů.
Někteří řidiči se naučili manipulovat s přístroji
na vydávání lístků a okrádají společnost i
cestující. Jiní vrácené lístky prodávají ještě jed
nou. V některých ČSAD odhadují, že z pro
deje týdenních a měsíčních dělnických a
studentských jízdenek se ztrácí až dvě třetiny
cestovného. Rozhlas chce na toto téma vyvo
lat veřejnou diskusi a vybízí posluchače k
účasti.
Týden před tím měla Bratislava rozhovor s
řidiči, kteří konstatovali, že si vydělávají 9.60
Kčs za hodinu, měsíční plat činí 2 400 Kčs a
proto, aby si vydělali víc, musí dělat přesčasy
— měsíčně dělají 40 procent přesčasů. Někdy
jezdí i 14 hodin denně. Prostoje se jim neplatí.
Nejhorší je, že nejsou nové vozy, autobusy
technicky nevyhovují, nejsou náhradní díly.
Nahoru jde jenom plán, ale jinak není nic: ani
pneumatiky, ani žárovky. To ví i VB a řidiče
autobusu, když jede s jedním světlem, ani
nezastaví. Z nového autobusu za týden odpadává barva. Zchátralost vozů je příčinou, že
řidiči dávají výpověd. Garážmistři je nutí jez
dit na nevyhovujícíh vozech, ale odpovědnost
za bezpečnost nese řidič. Dílny nestačí vyřizo
vat opravy a často si musí řidiči sami autobusy
ve volném čase opravovat. Není divu, že je u
řidičů vysoká invalidita.
Do ostravských novin členka Krajského
výboru KSČ napsala článek, že „mezi hlavními
problémy, které v současné době nepříznivě
ovlivňují úroveň městské dopravy, jsou kri
tický nedostatek řidičů a dopravních pro
středků“. (Nejsou-li řidiči a dopravní prostřed
ky, co ještě pro dopravu zbývá? Už jen...
cestující.) „Povolání řidičů se pro svou nároč
nost, vysokou odpovědnost, nepravielný pra
covní režim a nízké společenské a výdělkové
ocenění stalo celostátně nepopulární. Pře
pravní požadavky jsou proto dlouhodobě zajiš
ťovány vysokou přesčasovou prací řidičů a
brigádnickou výpomocí vlastních a cizích pra
covníků. Náročnost tohoto povolání se nega
tivně odráží i ve zhoršujícím se zdravotním
stavu řidičů. Ročně nám pro zdravotní nezpůsc! ilost c '.hází z této funkce 20 25 řidičů.
Od roku 1980, kdy měl podnik 420 autobusů,
jsou jejich roční dodávky pod hranicí alespoň
prosté reprodukce... Dnes máme pouze 355
autobusů a z nich pod normou životnosti 165.

Je to nejnižší stav autobusů za posledních 10
let. Velmi nepříznivý je podíl velkokapacitních
Ikarusů, činí jen 12 procent z celkového počtu.
Pro srovnání — Praha jich má 23 procenta,
Bratislava 53 procenta.“
Poměry v autobusové dopravě se 6. a 7.
června probíraly ve vysílání stanice Hvězda.
Cestující si stěžovali — „to je něco hroznýho,
co jsme za národ zlodějský“; ...Někteří řidiči se
vůbec nenamáhají vydávat lístky. Byl jsem i
svědkem toho, že řidič zinkasoval 9 Kčs a
lístek vydal za 50 haléřů... V 8 hodin jezdí spoj
z Bratislavy do Trnavy. Cestovalo nás víc,
zaplatili jsme 14 Kčs za lístek, ale ten nám řidič
nevydal, jen si vzal peníze... Revizorovi z
Trnavy se smějeme: když mu ukážeme měsíc
nebo týden starý lístek, tak je mu to absolutně
jedno... V Galantském okresu je nejvíce
případů cestujících bez platných lístků... Při
cestě z Bratislavy vydal řidič lístky mimo stro
jek. Nachytal ho revizor, ale ředitel stížnost
stornoval a řidič jezdí dál, jako by se nic
nestalo... Řidiči, který prodával předem vytiš
těné lístky, dali postih: na půl roku byl stažen
na nákladní dopravu. V jiném obdobném
případě byl s řidičem rozvázán pracovní
poměr. Pokud jde o revizory, bylo poslu
chačům řečeno, že jde o náročné povolání, s
platovým stropem po určitím počtu let 2.100
Kčs. Nikdo to nechce dělat, z naplánovaných
45 kontrolorů jich současně je 30, takže kvalita
je někdy slabší... Ani návrh, aby se jízdenky
prodávaly před autobusem, není uskutečni
telný. Na autobusovou dopravu je napojeno
98,5 proč, obcí v Československu a všechny
zastávky nelze vybudovat předprodejní kance
láří... Řidičů se zastal cestující z Košic. Uvedl,
že řidiči s emusí lépe stravovat, protože dělají
mnoho přesčasových hodin, které nejsou
zaplaceny a že musí sami ze svého kupovat
náhradní díly na rozbitá vozidla. Při anketě v
ČSAD každý desátý z dotázaných 436 řidičů
tvrdil, že potřebuje peníze na nákup ná
hradních dílů... Řidič z Prahy: Když budeme
řádně placení, nikdo nebude muset krást,
nikdo nebude potřebovat Černé jízdy, pod
vádět cestující. Jiný řidič: Kdyby nám zaplatili
celý ten čas, co jsme v robotě, nechybělo by
nám těch patnáct korun, co nám ti lidé dájí...
V košíčkem ČSAD se mluví přibližně o 16
miliónech ztracených ročně. ČSAD podniků je
jedenáct. Tržby se zvýšily o 7 procent, ale
ztráty za první čtvrtletí z letoška dělají 4
milióny Kčs.

Drobné zprávy z domova
Bratislava. Emise v roce 1970 postihly na
Slovensku 2,4 proč, prostorové plochy lesů, v
roce 1985 už 15 procent a dnes přes 30 pro
cent.
Praha. 630 Pražanů poskytuje soukromě
pro ubytování turistů 1412 lůžek a 170 přistý
lek — v dubnu 1988 utržili za ubytování přes
milión Kčs.
Hradec Králové. Od 29. května je v pro
vozu dálková autobusová linka do Tatranské
Lomnice a opačně. Dopravu na 500 km dlouhé
trati zajišťují řidiči ČSAD z Popradu a Vyso
kého Mýta.
Praha. Na kongres o vědecké akupunktuře
koncem května přijelo 300 odborníků z 30
zemí světa.
Most. Nejsušší oblastí letošního jara byly
severní Čechy, s výjimkou jednoho dne tam
dva měsíce nepršelo.
Klatovy. Místní podnik Škoda vyrábí na
vývoz cigaretové stroje. V závodě mají sbírku
cigaretových krabiček z celého světa, nejvíc
oceňují krabičky z Kanárských ostrovů a
Indonézie.

Praha. Do konce minulého roku bylo v
Československu provedeno 110 500 transplan
tací ledvin, 27 transplantací srdce a 23 trans
plantací slinivky břišní.
Zábřeh. Na burze sběratelů pivních tácků,
etiket a plechovek se sešlo na dvě stě lidí, také
Italové, Belgičané, Poláci, východní Němci a
Slováci. Mnozí sběratelé přiznali, že pivo
vůbec nepijí.
Valašské Meziříčí. Na trati do Rožnova
pod Radhoštěm budou o některých sobotách v
červnu a v září jezdit osobní vlaky, tažené
parní lokomotivou.
Ostrava. Učitelé pracují na návrhu, aby za
neomluvenou absenci školáků byli nějak dis
ciplinárně či trestně postihováni rodiče.
Rychnov nad Kněžnou. U příležitosti 500.
výročí udělení městského znaku se konalo
slavnostní zasedání městských orgánů.
Praha. Čs. populace je na jednom z
předních míst ve světě, pokud jde o obezitu.
25 procent mužů a 35 proč, žen od 15ti do 50
let jsou tak tlustí, že se to už považuje za cho
robu.

RESTAURANT HIRSCHGARTEN
Návštěva jedné z nejkrásnějších 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 Vaší návštěvu se těší
Rodina Koubova
Elisabethenschneise
6380 Bad Homburg / Dornholzhausen
Tel.: 06172 - 33525
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V SAMÉM SRDCI
SAN FRANCISCA

Bestaurant
685 Sutter/Taylor
(415) 441-5678
_____________ _ __________ J
Manévry čs. armády
V prostoru Strakonice — České Budějovice
— Vyšší Brod — Železná Ruda se konaly od 6.
do 10. června za účasti 17 500 vojáků pozemní
manévry, řízené generálem
F. Podešvou.
Zúčastnili se pozorovatelé signatářských zemí
helsinských dohod.

Ústí nad Orlicí. V obci Letohrad 8. června
večer shledali, že v řece Tiché Orlici plavou
mrtvé ryby a že voda zapáchá, škodu způso
bila mlékárna v Žamberku, odkud den před
tím unikl čpavek. Ryby uhynuly na 15ti km
úseku, škoda činí 100 000 Kčs.
Nové Město na Moravě. Na Harusově
kopci budovaný nový televizní vysílač bude
uveden v činnnost letos na Silvestra.
Lysá nad Labem. Z podniku Fruta unikl
rozvodovým kanálem do Labe olej a řeku tak
znečistil, že musela být dočasně přerušena
lodní doprava.
Trenčín. Oděvní závody mají za 20 miliónů
Kčs nadlimitních zásob v hotových oděvech a
za 10 miliónů v materiálu. Zásoby vznikly,
když z kapitalistických států nepHšlo tolik
objednávek, kolik se předpokládalo.
Brno. A arboretu Vysoké školy zemědělské
bylo na výstavě kosatců Iris statisíce odrůd.
Praha. O mezinárodním dnu mléka 24.
května noviny oznámily, že loni konzum
mléka poklesl o 4 litry na obyvatele. Není
divu, když předtím konstatovaly, že se čs.
mléko kvalitou hodí nejvýš na výrobu knof
líků.
Chvaletice. V elektrárně došlo k úniku
oleje, ale byl zachycen v havarijní jímce, takže
nepronikl ani do kanalizace, ani do Labe.
Ostrava. V Severomoravském kraji připadá
na jednoho obyvatele už jen 0,27 hektaru
zemědělské půdy, což je nejméně v ČSR, kde
průměr činí 0,42 ha.
Týn nad Vltavou. V muzeu zřídili stálou
výstavu Jaderná energie v Československu,
unikátní expozici, kterou budou stále doplňo
vat.
Karlovy Vary. Denní výroba 4 tun zná
mých karlovarských oplatek nekryje poptávku
a nepomáhá ani pomoc královéhradecké Jit
řenky. V roce 1991 plánují v Karlových Varech
zvýšit výrobu na 250 tun denně.
Bratislava. Klempíř z Pozemních staveb
dokázal shromáždění slovenských stavebníků
— inženýrů a architektů — že 90 procent
střech zatéká, protože byly v úřadech nekva
litně navrženy, ještě hůře provedeny a ne
udržují se.
Harrachov. Zdejší středisko zimních spor
tů se uchází o uspořádání mistrovství světa v
klasických lyžařských disciplínách v roce 1991
nebo 1993.
Brno.Artur je po Haraldovi a Hakonovi
třetí býček, jemuž na katedře patologické
fyziologie dali umělé srdce, s nímž 3. června
dovršil evropský rekord 227 dnů života ve
vynikající kondici.
Praha. Při 25 000 dopravních nehodách za
první tři měsíce letoška přišli o život 263 lidé,
což je o 48 lidí víc než za stejnou dobu loni.
Topolčany. Dědinu Horní Haštice postihla
18. května půlhodinová průtrž mračen a zanesla
domy, zahrádky a silnice nánosem bahna. Sotva
bylo čištění ukončeno, přišla o den později další
průtrž a úklid se musel opakovat.
Praha. Z podniku Prefa v Toušeni unikl
kanalizací do Labe čistící olej, který se
zachytával nornou stěnou na pontonovém
mostě v Kostelci nad Labem.
Žilina. Obchodní podnik Drevona si za tři
roky nesprávnými fakturami phsvojil přes 50
miliónů Kčs.
Bratislava. Geologové objevili v Oravské
Polhoře pramen léčivé jodo-bromové vody.
Trutnov. Český svaz ochránců přírody při
záchranné akci rostliny bledule přesadil na
vhodnější místa 15 000 bledulí.
Turčanské Teplice. Vyléčení alkoholici
uspořádali 20. května sjezd, na němž bylo
zastoupeno 30 klubů abstinentů.
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ČESKÉ SLOVO

V Paříži představitelům čs. tenisové školy štěstí nekvetlo
Když v neděli 5. června krátce před sedmnáctou hodinou proměnil na Rolland Garros
stadiónu v Pařiži Švéd Mats Wilander v utkáni s Francouzem Henrim Lecontem čtvrtý
„mečbol“ a stal se tak už potřetí vítězem tohoto granslamového turnaje, uvědomili jsme si,
že skončil francouzský šampionát, na který budeme chtít brzy zapomenout. Vždyť po
dlouhých letech — alespoň v obou hlavních soutěžích — dámské i pánské dvouhry — se ani
jeden z představitelů čs. tenisové školy neprobojoval do semifinále. Na pařížské antuce
zvítězili Mats Wilander a Němka Steffi Grafová. Oběma však usnadnili roli jiní, kteří se
postarali o vyřazení jejich největších rivalů.
Vítězem pánské dvouhry se ve francouzské
metropoli stal Mats Wilander, který v závě
rečném utkání porazil sympatického Fran
couze Henriho Leconta 7:5, 6:2 a 6:1, když
tento domácí hráč stačil svým výkonem na
druhého tenistu světového pořadí pouze v
úvodní sadě, kterou dokonce mohl vyhrát.
Vždyť v devátém gamu protrhl Wilanderovo
podání a vedl 5:4, v zápětí na to však se dopus
til několika školáckých chyb, čehož starý lišák
Mats dovedl využít a strhnout vítězství v této
první sadě na svou stranu. A to — jak Wilan
der sám po střetnutí prohlásil — bylo rozho
dující pro celý další chod zápasu. Z Wilandera
spadla tréma a respekt před Lecontem a najed
nou si dělal na kurtě, co chtěl. Jeho vítězství
bylo naprosto zasloužené. Nepřímo mu však k
němu dopomohl jeho krajan, 221etý Jonas
Svensson, který už ve čtvrtfinále porazil Ivana
Lendla 7:6, 7:5 a 6:2. A ačkoliv Svensson měl
pochopitelně po skončení utkání nesmírnou
radost, byl nakonec natolik upřímný, že před
novináři přiznal: „Proti stoprocentně zdra
vému Lendlovi bych asi Šanci neměl.“

Lendlův handicap
Ke čtvrtfinálovému střetnutí se Švédem
Jonášem Svenssonem nastupoval Ivan Lendl v
Paříži s bolestmi v pravém rameni, to nejhorší
ho však teprve čekalo: v utkání se Svenssonem
si natrhl prsní sval v délce osmi centimetrů a
šířce čtyř centimetrů, což byl hlavní důvod
jeho prohry. Po té hned odletěl do Londýna,
kde se podrobil důkladné lékařské prohlídce.
Na poslední chvíli odřekl start na Ouens-clubu
(který je generálkou tenistů na Wimbledon) a
zda bude hrát ve Wimbledonu, je ještě otázka.
Ve čtvrtfinálovém utkání se Svenssonem v
Paříži měl Lendl v úvodní sadě ještě velkou
smůlu: v tie-breaku vedl už 5:2, nakonec ho
prohrál 5:7. A v druhé sadě, když už hrál s
natrženým svalem, vedl 5:4 a 40:15 při podání
soupeře, a tak měl dva „setboly“, nakonec však
vše prohrál, když ve třetím setu už rezignoval,
neboť už neměl fyzickou sílu průběh zápasu
ještě zvrátit. Jeho podání neměla potřebnou
razanci, na kurtě se už mohl pohybovat jen
hlemýždím tempem a na síť se dostal už jen
zřídkakdy.
škoda, že kvůli zranění nemohl hrát v Paříži
Miloslav Mečíř, který se na turnajích tohoto
kalibru dovede prosazovat, možná, že i on by
zde měl co říci. Prostě se startem mužů —
představitelů čs. tenisové školy — to tentokrát
štěstěna nemyslela dobře. Zbyly tudíž jen
vzpomínky na loňskou pánskou dvouhru v
Paříži, kdy se mezi šestnáct nejlepších probo
jovali čtyři naši tenisté: Mečíř, Šrejber, Karel
Nováček a pozdější vítěz Ivan Lendl.
Nervózní Martina

Dámskou dvouhru na letošních už 58. pře
borech Francie v Paříži vyhrála Němka Steffi
Grafová. I jí však usnadnila úlohu jiná hráčka.
Ta, kterou Grafová ve finále doslova rozdrtila
(6:0 a 6:0), sovětská reprezentantka Natálie
Zverevová, která roste v tenistku světové
úrovně. Proti Grafové však už nastupovala
Zverevová (která je téměř o dva roky mladší,
než německá tenistka) zcela vyčerpána, celý
pařížský turnaj už byl nad její síly, což bylo
vidět v její pomalosti na kurtu a snad hlavně
při podání, kdy mnohdy byla ráda, že dostala
míček na stranu své soupeřky. Natálie Zvere
vová však umí víc, což ukázala ještě jako
„čerstvá“ týden předtím v utkání s Martinou
Navrátilovou, kterou vyřadila, když nad ní
zvítězila 6:3 a 7:6. Jak to bylo možné? Jednak
Zverevová předvedla tenis o dvě třídy lepší,
než ve finále s Grafovou, jednak i proto, že
Martina hrála tentokrát mimořádně Špatně a
na počátku zápasu navíc svou sovětskou soupeřku podceňovala. Když viděla, že Zverevová
znamená pro ni nebezpečí, chtěla rozhodnout
zápas na síti. Útoky na síť si však dobře nepři
pravila, hrála ukvapeně a Zverevová ji velmi
často prohazovala. Viděl jsem toto střetnutí
na třetím pořadu italské televize RAI—Tre a
musím říci, že tak nešikovně a nepromyšleně
jsem Martinu ještě nikdy hrát neviděl. Jestliže
bude chtít obhájit své prvenství ve Wimble
donu, musí se zbavit nervozity. Ta je jejím
největším soupeřem. Tenis hrát nezapomněla,
je schopna ještě leckterý turnaj vyhrát.

Jubilejní vítězství
Na kurtech Rolland Garros stadiónu v Pa
říži vyhrála Martina Navrátilová pouze dám
skou čtyřhru, když se svou americkou partner
kou Pam Shriverovou porazily ve finále
německo-československou dvojici
Claudie
Kohdeová — Helena Suková ve dvou sadách
6:2 a 7:5. Tentokrát však byl i tento triumf
cenným, neboť znamenal jubilejní, padesáté
vítězství Martiny Navrátilové na grandslamových turnajích od r. 1978, což je něco fantas
tického. Vždyť více grandslamových soutěží
vyhrála v historii tenisu pouze Australanka
Margareta Smithová (66). V dámské dvouhře
vyhrála Martina 17 grandslamových turnajů:
osmkrát dominovala ve Wimbledonu, čtyři
krát na mezinárodních přeborech USA v New
Yorku, třikrát na australských mistrovstvích v
Melbourne a dvakrát na pařížské antuce. Ve
Čtyřhrách se Martina může pochlubit 33
triumfy: osmadvaceti v dámském deblu a pěti
ve smíšené čtyřhře. Nejvíc titulů — a to 19 —
získala Martina s Pam Shriverovou, tři s Ame
ričankou Billie Jean Kingovou, dva s Chris
Evertovou, a po jednom se Stoveovou, Nagelsenovou, Smithovou a Temešvárovou. „Mix“
— smíšenou čtyřhru na grandslamovém turnaji
vyhrála Martina dvakrát se Švýcarem Gúnthardtem, jednou pak s Francouzem Molinou,
Australanem Mcnamarou a španělem Emiliem
Sanchezem.

S Dány stále s čistým kontem

12. listopadu minulého roku — den po
vítězství čs. fotbalového národního mužstva v
Praze nad Walesem 2:0 (kterým Čechoslováci
dopomohli Dánům k účasti na evropském
šampionátu) — pozvali funkcionáři Dánského
fotbalového svazu (z vděčnosti) čs. fotbalisty k
přátelskému mezistátnímu utkání do Kodaně.
Oba svazy se dohodly na 1. červnu a tak pro
Dány bylo toto střetnutí — devět dní před
startem mistrovství Evropy v NSR — už
jakousi generálkou na vrcholný evropský pod
nik fotbalistů. Ta však pro ně nedopadla příliš
valně: s čs. národním mužstvem prohráli 0:1
a kdyby bývali neměli v brance skvělého Troelse Rasmussena z Aarhus, skončil by pro ně
zápas úplným fiaskem. Venglošovi svěřenci
totiž předvedli v dánské metropoli skvělou
technickou kopanou, jejímž výsledkem byla —
bohužel — jen jedna branka, jejímž autorem
byl už ve 12. minutě prvé půle po sólovém
úniku slávistický záložník Kubík. Po změně
stran Dáni hru v poli víceméně vyrovnali a
dokonce se snažili o vyrovnání, ale Čechoslo
váci už jen všechny jejich náznaky dát gól zlik
vidovali. Tak si nadále udržují v duelu s nimi
čisté konto. Z dosavadních Čtrnácti mezi
státních zápasů Dánsko — Československo čs.
fotbalisté devět vyhráli, pětkrát s Dány remi
zovali a jejich skóre je přímo impozantní 31:8.
Naděje měla jen jepičí život

Jen největší pošetilec v řadách čs. fotbalo
vých příznivců mohl očekávat, že Finové
zvítězí v Mikkeli (v městečku vzdáleném 250
km na sever od Helsink) nad Jugoslávci a čs.
fotbalisté si přece jen zajistí účast na olympij
ském turnaji v Seoulu. Mužstvo Suomi se sice
už ve 12. minutě prvé půle ujalo svým nej

číslo 6, Červen 1988

lepŠím hráčem Nikkilou nad Jugoslávci vedení
1:0, ti však o 26 minut později Savičevičem
nejen vyrovnali, ale dvě minuty po změně stran
vstřelili BiniČem vítězný gól. Vyhráli tedy nad
domácím týmem 2:1, a to zmanenalo jejich
definitivní postup na olympiádu v Seoulu.
Konečné pořadí „E“ skupiny olympijské kvali
fikace vypadá takto:
1. Jugoslávie
2. Československo
3. Belgie
4. Rakousko
5. Finsko

skóre

body

17:5
10:3
8:13
7:11
5:15

13'
12
7
4
4

Titul čs. fotbalového mistra
zůstává na Letné
Zřídkakdy v pestré historii 1. čs. fotbalové
ligy bylo některé mužstvo tak suverénní jako
je letos pražská Sparta. Pod vedením trenéra,
641etého fotbalového stratéga Václava Ježka,
předváděli Letenští od počátku sezóny 1987/
88 jako snad jediní v Československu moderní
kopanou s dobrou střelbou a skvělou obranou,
o čemž ostatně svědčí i jejich impozantní
skóre. Už po zápasech sedmého a osmého kola
podzimní části soutěže (které vvhráli v Brati
slavě nad domácím Interem ZŤS 2:0 a doma
nad TJ Vítkovicemi 3:1) získali před svými
soupeři tříbodový náskok a jasné vedení v
ligové tabulce pak už nepustili z rukou. V
utkání 25. kola — ve středu 18. května —
zvítězili pak doma nad Žilinou dvěma góly
svého nejlepšího střelce Stanislava Grigy,
brankami Němečka a Lavičky, 4:1 a obhájili
tak už pět kol před závěrem sezóny mistrov
ský titul. Oficiálně „teprve“ patnáctý, neboť
přebornické tituly dosažené Spartou za války a
ani její prvenství v ročníku 1938/39 (kdy z 1.
ligy vystoupila ŠK Bratislava) se jim do celkové
bilance největší čs. fotbalové soutěže neza
počítávají. A není jistě bez zajímavosti, že na
pěti z těch patnácti přebornických titulů se
podílí trenér Václav Ježek. Ten mě! tentokrát
k dispozici — až na malé výjimky — vyzrálé
mužstvo, které nemusí hrát ani v příštím
ročníku Poháru mistrů evropských zemí roli
outsidera. Tak například právě už v tom
zmíněném střetnutí se Žilinou, kdy Sparta
dovršila svůj letošní triumf, hrál tým Sparty v
tomto složení: Stejskal — Bielik, Straka,
Chovanec (kapitán), Bílek (od 83. minuty
Orgonik) — Němeček (od 71. minuty Vra
bec), Hašek, Čabala, Lavička — Skuhravý,
Griga. Spartu sice už opouští trenér V. Ježek a
i druhý nejúspěšnější muž mužstva obránce
František Straka (ve Spartě zažil veselice při 4
titulech mistra republiky!), na jejich místa — v
roli trenéra — přijde Jozef Jarabinský a z
vojny se do Sparty vrátí perfektní fotbalista
Drahokoupil.
Na koho by fotbalisté pražské Sparty chtěli
v 1. kole Poháru mistrů evropských zemí „na
razit“? Na to fanouškům tohoto letenského
klubu dal kapitán Jozef Chovanec tuto odpověd: „Chtěli bychom už v úvodním utkání
Evropského poháru atraktivního soupeře.
Vždyť už jsme měli u nás na Letné v prvním
kole Poháru UEFA Reál Madrid a dokázali
jsme ho vyřadit! Vůbec bych se nezlobil,
kdyby nám los přidělil západoněmeckého
mistra Werder Brémy!“ V každém případě se
tedy Sparťané na Pohár mistrů evropských
zemí tentokrát těší a mají v plánu to tentokrát
dotáhnout dále, než dosud. Pohled do historie
nejslavnější evropské fotbalové soutěže klubo
vých celků — Poháru mistrů evropských zemí
— nám říká, že v něm až dosud nejúspěš
nějšími čs. týmy byly: Dukla Praha a Spartak
Trnava. Pražští vojáci postoupili na jaře 1967
až do semifinále, v tom však prohráli se skot
ským mistrem Glasgow Celtic 1:3 (v Praze to
bylo pouze 0:0); o dva roky později ztroskotal
trnavský Spartak na Ajaxu Amsterodam, se
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kterým prohiál v Holandsku 0:3, doma však
stačil — přes drtivou převahu -- zvítězit
pouze 2:0. Rok 1969 byl však přesto nejúspěš
nějším v historii startu čs. mužstev v evrop
ských pohárových soutěžích, neboť vítězem
soutěže „držitelů trofejí“ (Poháru vítězů
národních pohárů) se stal bratislavský Slovan,
který ve finále na neutrální půdě v Basileji
porazil góly Cvetlera (už po 49 sekundách),
Hrivňáka a Jána Čapkoviče tehdy slavnou CF
Barcelonu 3:2.
Sestupují dvě slovenská mužstva
Definitivní tečku za ligovou sezónu udělali
čs. fotbalisté v pondělí 13. června: v tomto
posledním, třicátém kole se však rozhodlo už
jen o tom, že třetí příčku v tabulce obsadí
mužstvo Dunajské Středy a bude tak s
pražskou Duklou reprezentovat čs. kopanou v
příštím ročníku Poháru UEFA. V soutěži
„držitelů trofejí“ bude hrát Inter ZŤS Bratisla
va, bezohledu na to, jak dopadne jeho finále
„Československého poháru“ se Spartou, neboť
Sparťané dávají pochopitelně přednost soutěži
„Poháru mistrů evropských zemí".
1. čs. fotbalovou ligu opustí dva tradiční
slovenské týmy: Tatran Prešov a Žilina. Na
jejich místa se kvalifikovali dva staří prvoligoví
příslušníci : vítěz I. české Národní ligy Škoda
Plzeň (do 1. ligy se vrací už po roce) a vítěz I.
slovenské Národní ligy Slovan Bratislava ( 1.
ligu opustil v r. 1985).

Konečné pořadí 1. ligy
sezóny 1987/1988
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sparta Praha
<I9bodů skóre 82:22
Dukla Praha
39
54:34
Dunajská Středa
35
39:36
Baník Ostrava
34
49:40
Sigma Olomouc
32
50:46
Slavia Praha
31
49:45
Plastika Nitra
30
46:45
TJ Vítkovice
29
49:45
Dukla B.Bystrica
29
44:46
Spartak Trnava
29
38:42
RH Cheb
29
31:36
Bohemians Praha
29
41:54
Inter ZŤS Bratislava
27
50:54
Spartak Hradec Králové 27
32:52

Růžičkova druhá korunovace
V Divadle Jiřího Wolkera v Praze se v pátek
27. května konala malá sportovní slavnost, na
které byly vyhlášeny výsledky jubilejního
ročníku ankety o Zlatou hokejku, jejímž pořa
datelem je pražský časopis Gól ve spolupráci se
Svazem ledního hokeje ÚV ČSTV. Hokejoví
experti v ní hodnotili jednotlivé části prvoli
gové soutěže, mezistátní utkání a start na
zimní olympiádě v Calgary, v páté části pak
celou sezónu. Z ankety vyšel už podruhé za
své sportovní dráhy vítězně (poprvé v r. 1986)
6. června 1963 v Mostě narozený střední útoč
ník čs. národního mužstva Vladimír Růžička,
odchovanec Litvínova, který musel při nástu
pu vojenské prezenční služby narukovat do
Trenčína a hrát tam za místní prvoligové
mužstvo Dukla Trenčín. V „boji“ o Zlatou
hokejku dostal 675 bodů, o 68 bodů více, než
271etý kapitán týmu mistra ligy VSŽ Košice
Igor Liba (ten bude hrát od příští sezóny spolu
s bratislavským Dušanem Paškem a exulantem
Františkem Musilem za mužstvo kanadskoamerické profesionální ligy NHL Minnesota
North Stars). Zároveň byla Vl. Růžičkovi
redakcí deníku Ústředního výboru ČSTV
„Československého sportu" udělena i Cena
nejlepšího ligového střelce (ve 44 mistrovských
zápasech dal VI. Růžička 38 gólů). — Loňský
vítěz Zlaté hokejky Dominik Hašek (brankář
pardubické Tesly a čs. národního mužstva)
obsadil tentokrát v anketě za: Růžičkou,
Libou, šindelem a Paškem až páté místo, snad
také proto, že byl delší dobu zraněn. Celkem
bylo klasifikováno 58 hráčů.
Poprvé vůbec byla na sportovní slavnosti v
pražském Divadle Jiřího Wolkera udělena i
další vyznamenání. „Cenu nejlepšího brankáře
sezóny“ dostal od zástupce redakce deníku
Práce Sparťan Jaromír Šindel; za nejofenziv
nějšího obránce vyhlásili novináři Obrany lidu
Petra Slaninu z Košic; „Cenu nejproduktiv
nějšího hokejisty“ získal od Československé
televize českobudějovický Jiří Lála a za nej
lepšího hráče finálových bojů mistrovství
republiky označili redaktoři Mladé fronty
košického Jána Vodilu. Nejlepším čs. trené
rem v sezóne 1987/88 byl podle názoru redakce
bratislavské Pravdy Sparťan Pavel Wohl (který
nyní přebírá ve funkci trenéra i čs. národní
mužstvo), za nejlepšího čs. rozhodčího označi
li zástupci redakce Svobodného slova Vla
dimíra Šubrta z Brna, za nejslušnějšího hráče 1.
ligy vyhlásilo Rudé právo Sparťana Petra
Hrbka a nejlepším nováčkem sezóny byl —
podle redaktorů bratislavského sportovního
deníku „Sport“ — Jerguš Bača z Košic.
K. Drážďanský

