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České Slovo

... a ještě po dvaceti letech
Pobýváme ve století vyspělé techniky, letů za hvězdami a jiných
neuvěřitelností, ve století nouze i popelnic přeplněných nedojedeným jídlem; ve století všelijakých nadějí i vzájemného mordování.
Vyvinula se v něm také báječně fungující demokracie; po dvou
krvelačných válkách odvěcí nepřátelé uzavřeli přátelství. Dalo však
rovněž — naše století kotrmelců — vzniknout dvěma totalitám,
o nichž je těžké rozhodnout, která je horší. Obě začaly proklamo-------------------------------------- vanou dobrou vůlí — při lapání ptáčIVAN B1NAR
b,ů pěkně zpívat je nezbytné; Adolf
Hitler sliboval štěstí jednomu narodu, Lenin, Trockij a jejich parta hod
lali ušťastnit celé lidstvo. Jednu totalitu se spojenými silami podařilo
sprovodit ze světa, ta druhá přetrvává, a vší silou se snaží nacpat
svou podstatu do špatně spíchnutého beránčí- ho roucha. O tu nám
zrovna jde.
Uvažuji u příležitostí výročí, jež nelze pominout; ani ten nový
čipera v Kremlu by je neměl pomíjet. Nehodlám žonglovat osmič
kami v letopočtech, třebaže k tomu svádějí; ani se nechci vracet
k Adamovi — co by, kdyby byl býval nebyl to lákavé jablíčko slup
nul. Žádná „kdyby“ — jak dobře víme — ve skutečnosti neplatí.
Ale proč jich nepoužít v úvaze? Uvažuji o události, která se nás
ještě po dvaceti letech bezprostředně týká; i našich děcek, jež se do
toho narodily a vůbec za nic nemohou.
Počátek však byl — o tom není sporu, i když se v některých
kruzích raději zapomíná — v únoru 1948. Nedemokratickým způ
sobem, lstí a za přispění silného kamaráda se komunisté dorvalik moci. Vyhrnuli si rukávy a pustili se do díla: do páchání masového
zločinu. Započali na politických protivnících, kteří tím, že dodržo
vali pravidla fair play (a nemohli jinak), bezděčně jim k vítězství
dopomohli; pozavírali je a povraždili. Co naslibovali, nesplnili.
Zavřeli hranice, oplotili ukořistěný majetek, celou zemi, a stali se
pány. Pravda, pány lenními, s povinnostmi vůči bárinovi v Moskvě.
Od te Joby nám vládnou a o všem rozhoduji a co je dobré Kazí,
pletou se do věcí, jimž nerozumí. Arogantní nuly, tupí ignoranti,
fízlové a vrtichvosti, bezcharakterní služebníci, fotřici třesoucí se'
o koryto.
Bezpochyb mezi nimi byli také lidé charakterní, nadšenci, kteří
uvěřili pěkné ideologii o spravedlivé společnosti a netušili, jak se dá
ideálu zneužít. Jistě se pak — po únoru zvaném „vítězný“ — mnozí
z napravovatelů světa zděsili, čeho se to stali aktéry.
Jenže žába se usadila na prameni a bradavičným tělem brání
všemu, co ji přesahuje, všude překáží. Co je proti její vůli, je zaká
záno, všechno má pod kontrolou. Síť čmuchalů a represivní aparátfunguje dokonale. Přivlastnila si člověka jako majetek a nenechala
mu koutek, kam by se uchýlil.
Zdálo by se, že všechno dobré bylo zašlapáno do země, vymýceno,
Okupanti před palácem Hvízdá uprostřed Václavského náměstí
zničeno. Spodní proudy si však našly cestičku a vytryskly — mezi
Foto: Josef Rakušan, Mnichov
lidmi, v kultuře, ale také v lůnu
panující strany, neboť zdravý rozum
a čistá srdce nelze umlčet, zastrašit,
zterorizovat napořád.
Je tomu dvacet let, co pět spoje
neckých armád, tzv. bratrských, vtrh
lo do Československa za účelem
pež Jan Pavel IL, kterého kardinál
Pouti v Levoči, s několikastoletou
záchrany socialismu; už dvacet let ho
v Levoči svého zpravodaje a reporTomášek pozval, ale s papežovou
tradicí, byly vždycky velké a zejména
tam Sovětská armáda zachraňuje,
ra tam měl i britský Daily Telegraph
v několika minulých letech jejich roz
cestou nesouhlasila čs. vláda. Papež
dvacet let trvá okupace. Demokrati— o mírně zlepšených vztazích mezi
sám na Levoču nezapomněl a v
sah rostl přes všechny snahy režimu
zátor Gorbačov se dosud nevyjádřil.
církví a vládou a o případné mož
potlačovat je. Ale letošní pouť,
neděli ve Vatikáně prohlásil, že se
Alexander Dubček to nese bolestně,
nosti dialogu. Účastníkům pouti Ga
duchovně cítí s poutníky v Levoči
v neděli 3. července, s účastí
ještě dnes hodnotí tento zásah jako
raj řekl: „Až se vás zítra někdo na
spojen. Kapitulní vikář Garaj, admi
280 000 věncích byla výjimečná
neadekvátní.
pracovišti zeptá, zda jste byli v
nistrátor spišské diecéze, mluvil —
nejen tímto rekordním počtem věří
Dubček a jeho přátelé tenkrát
Levoči, doufám, že všichni přítomní
podle New York Times, které měla
cích, ale i v mnoha jiných ohledech.
s hrdostí řeknou, že tady byli."
nehodlali demontovat komunistický
Poutníci začali přicházet už v sobo
režim, nýbrž ho vylepšit, reformovat
Novinkou bylo, že Společnost sv.
tu, ačkoliv bylo bouřlivé počasí.
a snad i demokratizovat. Něco se
Vojtěcha směla mít v Levoči Stánek,
Tentokrát bezpečnostní orgány ne
udělat muselo. Reformní komunisté
v němž prodávala devocionálie a
Dubček do Itálie
bylo vidět, poutníkům se nekladly
dodnes tvrdí, a snad tomu i věří — že
náboženské knížky. Prvně bylo letos
do cesty žádné překážky, dopravní
rok 1968, od ledna po 21. srpen, onen
dovoleno skupině asi dvaceti mla
Alexander Dubček požádal čs.
strážníci měli v Levoči hodně práce,
dých Rakušanů zúčastnit se pouti, o
proces demokratizace společnosti se
úřady o vystavení cestovního pasu.
ale pokyny a informace museli pout
níž přinesla záběr — také poprvé —
udál jejich přičiněním, z jejich vůle,
Na tiskové konferenci v Praze bylo
níkům poskytovat dobrovolní po
bratislavská televize.
řečeno, že se jeho žádost bude pro
že byl jejich zásluhou. Mně se spíš
mocníci, jichž bylo naštěstí dost. A
jednávat jako kterákoliv jiná a že
Ovšem zcela bez kalu neměla
zdá, že se dostali do role de Saintbylo jich velmi zapotřebí, protože
patrně pas dostane. Dubček byl uni
levočskou pouť čs. Bezpečnost přece
Exupéryho Krále, který je sice abso
tisíce lidí přicházely celou noc a
jen nechat. Zadržela na rakouských
lutistický mocnář, jenž nestrpí nepo
verzitou v Bologni pozván k náv
cesty byly neosvětleny. Mezi účast
hranicích na několik hodin rakou
štěvě, protože se univerzita rozhod
slušnost, nenařizuje však generálovi,
níky bylo mnoho mladých lidí. Přišli
la udělit mu čestný doktorát. Dub
ského žurnalistu Geirge Motylewicaby se změnil v mořského ptáka,
s kytarami, obsadili prostranství
ze, zabavila mu poznámky, filmy a
ček by chtěl tudíž Itálii navštívit a
protože to nejde. Raději poručí
kolem svatyně, začali zpívat nábo
čestný doktorát převzít. Byla by to
magnetofonové pásky, na nichž měl
slunci, aby zapadlo; ale poněvadž umí
ženské písně a hromadně se modlit.
zaznamenány rozhovory s účastníky
první Dubčekova cesta do zahraničí
vládnout, počká, až k tomu budou
Od půlnoci se konaly každé dvě
po dvaceti letech. Naposledy byl
pouti. Policie chtěla vědět totožnost
příznivé podmínky.
hodiny až do desáté ráno služby
mimo republiku, když se po invazi
lidí, s nimiž hovořil a vyhrožovala
Samozřejmě se bez komunistů
boží. Stovky poutníků chodily v
mu vězením až do šesti let pro nedo
na krátký čas stal čs. velvyslancem v
nemohlo ve společnosti nic odehrát,
noci ke zpovědím. Loni zpovídalo
volené shromažďování informací.
Turecku.
vždyť měli všechno v rukách. Novot
sedmnáct kněží, letos padesát.
Motylewúcz to odmítl a byl propuš
Dubček poskytl 11.července roz
nému se nedařilo, vystřídal ho Dub
Neskonalou radost z účasti na
hovor rakouské televizi. Čs. veřej
těn, když mu jeden vyšetřovatel
ček, člověk z jejich líhně, zdálo se.
řekl: „Československo je komu
pouti a z průběhu obřadů měl kapi
nost v oblastech, přiléhajících k
Bez požehnání Moskvy by se sotva
tulní vikář Štefan Garaj: „Bylo to
Rakousku, mohla rozhovor sledovat.
nistická země, tady rozhodujeme my
ujal svého úřadu. Za jeho generální
tak krásné, jako nikdy,“ řekl. Litoval
Dubček kritizoval invazi do Česko
a ne kněží.“ A pak žurnalistovi naří
ho tajemníkování se skutečně začalo
však, že se poutě v Levoči nemohl
dil, aby se už v Československu
slovenska, současnou čs. vládu a do
demokratizovat. Bylo to cosi nevídazúčastnit poutník nejváženější, pa
poručoval Gorbačovovy reformy.
nikdy neukázal.
Dokonéení na str.4
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Čas
zrání
Léto přichází do kraje, doba
dovolených a prázdnin, provanutá
vůní růží, prodchnutá zráním obilí.
Doba odpočinku a nových poznat
ků, cestování a setkání; s drahými z
domova i s náhodnými turisty, kte
rým nová československá valutová
opatření po mnoha letech, či vůbec
poprvé, umožnila cestování na Zá
pad. Naléhavá nutnost získat valuty

OLGA VALESKÁ
vedla československý komunistický
režim k neslýchané nabídce na adre
su dříve tolik odsuzovaných exu
lantů: Pošlete marky, libry, dolary, a
my vám za to pustíme na návštěvu
rodiče, sourozence, vzdálenější pří
buzné, ba i přátele a známé...
Češi a Slováci tedy mohou opět ve
větším počtu cestovat na Západ.
Lidé, které jejich příbuzní či známí
vykoupili valutami na několik dnů z
komunistického zajetí, přijíždějí plni
dychtivosti a touhy po poznatcích a
zážitcích ve svobodném světě, i po
západním zboží. Vědí přesně, co
chtějí. Co potřebují sami, co mají
přivézt rodině, sousedům, vedoucí
samoobsluhy, lékaři. Neshánějí se
však jen po kosmetice, lécích, potře
bách pro nemluvňata či po ná
hradních dílech. Hledají i knihkupec
tví, v nichž lze koupit exilovou
literaturu, skupují na nádražích exi
lový tisk. I zde vědí namnoze přesně,
co chtějí. Dlouholeté snahy režimu o
duchovní izolaci ztroskotaly právě
tak, jako jeho úsilí odvrátit národ od
náboženství.
Mnozí z těch československých
turistů, kteří se snaží dostat na pouť
do Říma nebo na koncert duchovní
hudby ve Vídni, byli už letos na
pouti v Praze, loni v Levoči a před
loni na Velehradě. Tryská z nich
nové sebevědomí, pramenící z po
znání a síly věřících, i z nadějí, vyvo
lávaných nynější situací. Celý ko
munistický blok se octl na křižovat
ce. Jedna cesta, ta dosavadní, vede k
hospodářskému zhroucení. Alterna
tiva však v sobě zahrnuje nutnost
politického uvolnění, bez kterého
není hospodářská reforma možná.
Nelze s úspěchem zavádět metody
tržního hospodářství v centralizo
vaném komunistickém systému, kte
rý iniciativu jednotlivce omezuje
svěrací kazajkou své ideologie. Eko
nomové, dokonce v samotném So
větském svazu, otevřeně varují, že
bez radikálních reforem se hospo
dářství v komunistických zemích do
poloviny let devadesátých zhroutí.
K tomu upínají zčásti své naděje
podrobené národy. Doufají, že nalé
havá hospodářská nutnost přiměje
komunistické režimy k politickým
ústupkům. V Polsku, Maďarsku,
Jugoslávii se režimy pokoušejí ales
poň o kompromis. Československý
režim však zřejmě stále ještě doufá v
nějaký zázrak, který by jej zbavil
nepříjemné nutnosti přiznat ne
úspěch a vzít na sebe za něj odpo
vědnost, jak to učinila nedávno
komunistická strana v Maďarsku, ve
snaze získax podporu lidu pro zave
dení nepopulárních úsporných opa
tření pro ozdravění hospodářství. Je
jasné, že čeká mamě.
Zázrak se už stal, jenže jinak, než
si komunističtí držitelé moci před
stavovali; je to demokratická a du
chovní obroda národů, porobených
ve střední a východní Evropě, včetně
Pokraiováni na str. 2
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Čas zrání
Dokončení ze str. 1

národa českého a slovenského. Téměř denně se
dovídáme zprávy, svědčící o tom, že demokra
tické hnutí u nás, v Madarsku, v Polsku, v
Jugoslávii, v baltských republikách sílí. De
monstruje se za náboženskou a politickou
svobodu, za lidská práva. Tisk v Jugoslávii
dokonce žádá změnu systému! Vznikají poli
tická fóra, hnutí za lidská práva, ba i nezávislé
politické strany. Lidé, dávno nespokojení s
poměr}', nabývají sebevědomí a odvahy vzhle
dem k více či méně otevřenému režimnímu
přiznání hospodářského a politického selhání
komunistického systému; vystupují se svými
požadavky, domáhají se svých práv.
Není to zásluha Gorbačova ani jemu podob
ných. Je to ovoce dlouholetého zrání, trpělivé
ho a obětavého úsilí jednotlivců, kteří se
nedali zastrašit ani zlomit. Jsou to plody
zastánců lidských práv, i odvahy rodičů, kteří
dokázali svým dětem korigovat nesprávné a
lživé představy, získané v komunistické škole,
a vést je k demokratickému myšlení. Je to
ovoce zvídavosti a touhy všech těch mladých,
kteří hledali a hledají pravdu.
Všechno má svůj čas: růst, zrání i sklizeň.
Národy za Železnou oponou prošly pomalým
a skrytým vývojem, aby v historické chvíli, kdy
se naplno ukazuje, hospodářské a politické
ztroskotání komunistických režimů, dozrály k
nové duchovní síle.

Pamětní deska v Terezíně
Představitelé židovských náboženských obcí
z Československa, několika zemí sovětského
bloku, z Dánska a Holandska, se v Terezíně
zúčastnili odhalení pamětní desky židovským
obětem umučeným v Terezíně.

Sověti na odchodu
z Maďarska?
Koncem prvního červencového týdne ozná
mily sdělovací prostředky, že Sovětský svaz
uvažuje o možnosti stáhnout některé své
posádky — a snad vůbec všech 65 000 sovět
ských vojáků z Madarska. Zprávy o tom byly
oznámeny v Budapešti i ve Washingtonu.
Podle výroku jednoho oficiálního madarského
mluvčího by mohlo k odchodu dojít v dohledné
budoucnosti. Spekuluje se, že přesnější údaje
ohlásí Gorbačov na konferenci nejvyšších před
stavitelů Varšavské smlouvy uprostřed čer
vence ve Varšavě. Jako jiný termín oznámení
se nadhazuje konec července, kdy bude madarský ministerský předseda Karoly Grosz na ofi
ciální návštěvě ve Spojených státech.
Odvolání sovětských vojsk z Madarska, ať
už v jakémkoliv rozsahu, je propagační tah,
jímž chce Kreml naznačit, že své návrhy na
snížení armád a konvenčních zbraní v Evropě
myslí vážně a že to odvoláním vosk z Madar
ska dokazuje skutky. Ale jako všechny sovětské
mírové návrhy, má i tento své stinné stránky.
Je to především skutečnost, že Západ v
sovětském odvolání může vidět jen málo víc
než plácnutí do vody. Jasná nerovnováha v
konvenční výzbroji, která dnes existuje a v níž
má Sovětský svaz se svými spojenci převahu, se
vůbec nesníží a bude nadále trvat. Rozho
dujícími oblastmi v této situaci jsou totiž
Východní Německo a Československo, nikoli
Madarsko, takže odchodem sovětských oddílů
z Madarska by se nic nezměnilo. Madarsko
nesousedí s žádným členským státem Atlan
tického společenství. Strategicky vzato, není
vůbec důvod, aby sovětské oddíly v Madarsku
byly, ostatně tam i z jiných důvodů přišly: po
tlačit madarskou revoltu, k čemuž dnes, kdy
hospodářské reformy v Madarsku pokročily
víc než v Sovětském svazu, není důvod.
Na odchod sovětských oddílů z Českoslo
venska není ani pomyšlení a s postupem v
Madarsku to nemá nic společného. Na tiskové
konferenci v Praze řekl 8. července sovětský
ministerský předseda Nikolaj Ryžkov, že sovět
ské oddíly v Československu jsou jako část
vojsk Varšavské smlouvy a mohly by opustit
Československo jen v případě, že se dosáhne
dohody o vzájemném snížení stavu armád a
konvenčních zbraní. Moskva na jednostran
né odbourávání svých stavů v kritických oblas
tech střední Evropy nepomýšlí. Jenže právě
vě odvolání sovětských oddílů z Českoslo
venska a z Východního Německa byl byl
důkaz upřímnosti a opravdovosti sovětských
mírových snah, kdežto Madarsko ničím tako
vým není. Kdyby sovětská voska odešla ze
Zátce, měl by Bonn důvody k uspokojení.
Odejdou-li z Debrecína, je to liché gesto.
Ve Washingtonu se spekulovalo, proč So
věti tak tvrdošíjně trvají na přítomnosti
svých oddílů v Československu. Podle jednoho
vysvětlení nejspíš proto, aby v Praze zajistily
Gorbačovovy reformy.
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Rada svobodného Československa k roku 1988
Zastupitelstvo Rady svobodného Českoslo
venska se v tomto roce významných výročí v
dějinách našich národů — vyhlášení českoslo
venské samostatnosti, Mnichovské dohody,
únorového puče. Pražského jara — sešlo k
řádnému jarnímu zasedání a zaujalo k součas
nému vývoji v Československu a ve světě ná
sledující stanovisko:
Rada svobodného Československa pokládá
nastolení diktatury komunistické strany v
Československu v únoru 1948 za historickou
tragédii, jejímž důsledkům dosud není konec.
Za utrpení československého lidu za pos
ledních čtyřicet let, za rozklad občanských
hodnot, za degradaci kultury a za úpadek
národního hospodářství nejsou zodpovědný
úchylky od nějakého ideálního komunismu v
letech padesátých nebo v letech normalizace
po roce 1968. Zodpovědná je sama ideologie
komunismu, jeho vládní systém, komunizace
národního hospodářství, podřízení kultury
politické moci a poroba občana jako auto
nomního činitele v národním společenství.
Zodpovědná je Komunistická strana Česko
slovenska.
Československý lid, který od roku 1948 po
dvacet let musel nést břemeno této diktatury,
se dal v roce 1968 do pohybu. I když je pravda,
že za Pražského jara specifické plány na změnu

podmínek v Československu vycházely z
reformních kruhů komunistické strany a byly
obecně vítány a podporovány, Češi a Slováci
byli inspirováni nikoliv komunistickými refor
mami, nýbrž touhou po svobodě, demokracii,
nezávislosti a lidské důstojnosti. Vedla je na
děje, že si budou moci dát svůj dům po svém
do pořádku.
21. srpna 1968 invaze Varšavského paktu,
vedená masovou sovětskou armádou, učinila
konec této touze a naději. Co neukončila
invaze a následující okupace, to dodělala nor
malizační politika poinvazního režimu, nasto
leného Sovětským svazem.
Dnes, po dalších dvaceti letech, je znova náš
lid v pohybu a vedle něho se také do pohybu
dostává Sovětský svaz. Rada svobodného
Československa se k tomuto vývoji již vyslo
vila kladně v prohlášení zastupitelstva ze dne
22. listopadu 1897. Jsme přesvědčeni, že našim
národům nejde v roce 1988 o nic méně, než oč
usilovaly a kam mířily v roce 1968. V tomto
přesvědčení vznášíme následující požadavky,
jež jsou zároveň výzvou a návodem k činnosti
pro všechny Čechy, Slováky a Rusíny doma i v
exilu a v naší krajanské obci v zahraničí, kteří
mají na mysli svobodu, blaho a budoucnost
našeho lidu v Československu.

1. Odvolání sovětských okupačních jednotek a sovětského civilního aparátu z Československa.
2. Propuštění všech politických vězňů a konec vší politické, náboženské a národnostní diskri
minaci a perzekuci.
3. Bezvýhradné dodržování všech zákonů a mezinárodních smluv týkajících se lidských práv a
základních svobod občana.
4. Splnění požadavků, vyslovených v 31 bodech petice katolických věřících, kterou podepsalo
půl miliónu československých občanů.
5. Konec diskriminace ve studiu a zaměstnání na základě kádrových posudků a záruka, že ve
studijním a pracovním uplatnění budou rozhodovat pouze schopnosti a kvalifikace.
6. Vybudování nakladatelství a časopisů, nezávislých na komunistické straně, na vládě a na
vládních orgánech se zárukou plné svobody projevu.
7. Svoboda cestování mimo hranice republiky, svoboda výjezdu a návratu do Československa
pro občany republiky, svoboda návratu a výjezdu pro Československé exulanty a svoboda styku
mezi občany v Československu a československými exulanty a krajany v zahraničí.
8. Ustavení nezávislé komise, složené ze zástupců Charty 77, Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných a jiných na režimu nezávislých kulturních, náboženských a národnostních hnutí, která
by monitorovala, jak režim dodržuje své zákony a jiné závazky ve věci lidských práv a základních
svobod.
9. Zásadní reforma hospodářského systému, odpovídající naléhavým potřebám českosloven
ského národního hospodářství a jeho výkonnosti, aby bylo s to uspokojit potřeby českosloven
ského lidu, obstálo ve světové soutěži a splnilo požadavky sociální péče pro všechny občany.
10. Demokratizace všech orgánů státní moci na základě všeobecného, rovného a tajného
hlasování a na základě práva každého kvalifikovaného občana a občanky na kteroukoliv funkci
kandidovat.
11. Nahradit Národní frontu systémem nezávislých politických stran, který by dal pravý výraz
pluralitní politické demokracii, která jedině odpovídá historickým tradicím a aspiracím našeho
lidu.
12. Otevřít naplno okna do celého světa, aby se Československo mohlo znovu zapojit do
rodiny všech národů.

Vznášíme tyto požadavky a tuto výzvu v
jubilejním roce Československé republiky.
Jsme si vědomi, že ke splnění některých z nich
je cesta dlouhá, v mnohém neznámá. Splnit jiné
je nasnadě. Avšak ani cesta k československé

nezávislosti, k 28. říjnu 1918 nebyla krátká,
přímá, bez obětí. I v tom je úkol nás všech
odkazem 28. října.
New York, 5. června 1988
Rada Svobodného Československa

Aby naši směli do Vídně
Vousatá, letitá anekdota, ale bohužel ještě
pořád platná: vysokoškolákům v Praze před
nášel sovětský profesor o pokroku ve vesmírné
dopravě, o tom, že v roce 2000 se bude létat na
Měsíc, o dvacet let později na Saturn, o sto let
později na... a v tom dotaz jednoho posluchače:
Pane profesore, prosím vás, kdy budeme moci
jet do Vídně?
Do Vídně má otevřenou cestu kdekdo —
Poláci, Madaři, jen Češi a Slováci nic. Tohle
měl nejvíc na mysli rakouský spolkový kancléř
Franz Vranitzky, když ve dnech 26.-28. června
byl na návštěvě v Československu. V Praze
jednal s Husákem, Jakešem i Štrougalem,
většina jeho třicetičlenné delegace byli hospo
dářští odborníci, kteří vyjednávali se svými pro
tějšky v pražských úřadech, neboť oba státy
mají prvořadý zájem na hospodářské spolupráci
a na přímé kooperaci nejen velkých, ale i
středních a malých podniků. Debatuje se o
zakládání společných podniků a o společném
postupu na třetích trzích. Jsou k tomu
důvody: Rakousko je ze západních zemí dru
hým největším ochodním partnerem Českoslo
venska. V roce 1986 dosáhl vzájemný obchod
částku 1,3 miliard dolarů. Včasnou ukázkou
nových forem spolupráce byl hotel Fórum v
Praze, právě v těch dnech otevřený. Jeho stavbu
organizovala rakouská firma Warimpex, která
hotel postavila (většinou s jugoslávskými
dělníky) za dva roky, zatímco domácí firmy
konstatovaly, že by jim stavba trvala sedm
let... Firma Warimpex založila spolu s Čedo

kem novou společnost Hotelinvest, která má
za úkol rekonstruovat staré objekty na luxusní
hotely a stavět hotely nové. Turistika je vůbec
v popředí československého zájmu, víc Raku
šanů by bylo vítáno, ale Československo chce
do Rakouska i víc vyvážet a prostřednictvím
Vídně získat snažší přístup ke špičkové tech
nologii.
Kancléř Vranitzky nepodceňuje nic z toho,
o čem tu byla řeč, ale hospodářství mu není
vším. Za projevů k tisku zdůrazňoval, že také
usiluje o neomezené sousedství. Připomněl, že
v delegaci, kterou vzal s sebou do Prahy, jsou i
zemští hejtmani spolkových rakouských zemí,
sousedících s Československem. Vztahy sou
sedů, byť rozdělených hranicí, pokládá Vra
nitzky za důležité. Za kladný výsledek návště
vy v Praze se musí ocenit i to, že v září ministři
zahraničních věcí obou států podepiš! dohodu
o zřízení rakouského kulturního institutu v
Praze a čs. kulturního institutu ve Vídni. A že
začátkem příštího roku dojde k zjednodušení
vízových formalit, včetně vydávání víz na
počkání. K bilanci výsledků rakouské návštěvy
je ovšem nutno připočítat i to, že bylo uzav
řeno asi 30 kooperačních dohod, dohody o čty
řech společných podnicích (hlavně v oblasti
cestovního ruchu). Ostatně víc se od návštěvy
ani nedalo čekat.
Rakušani dali najevo, že pro ně je důležitá i
záležitost lidských práv. Asi sotva se souhla
sem, ale s vědomím čs. vlády dali popud k
setkání s představiteli Charty, katolických
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nebo též v dopise příslušnému zástupci.
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AUSTRÁLIE: lodí 20 SA, letecky 30 $A
František Nový, Mont Compass, S. Australia 5210
DÁNSKO: 90 DKr.
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USA: lodí 13 $, letecky 16 $
L. Drobílková, 555 Mt. Prospect Ave., Apt. 2D,
Newark, NJ 07104
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aktivistů a Jazzové sekce. K přátelské besedě
došlo 28. června na rakouském velvyslanecví.
Zúčastnili se za rakouskou stranu paní Eva
Novotná, osobní poradce kancléře pro otázky
zahraničních věcí, Erich Schmidt, politický
ředitel ministerstva zahraničí, rakouský velvy
slanec v Československu Karel Petrlík s
několika dalšími úředníky velvyslanectví. Na
české straně byli mluvčí Charty Devátý, Hájek
a Janát, spisovatel Václav Havel, dr. Václav
Benda, Petr Uhl, Jiří Hájek, Marie Kaplanováa
Karel Srp. Za schůzky, která trvala přes dvě
hodiny, se probraly některé případy perzekuce,
nedávný případ policií znemožněného mírové
ho semináře v Praze. Václav Havel navázal na
Štrougalův podnět, aby smíšená komise
historiků zhodnotila osud obou národů,
rozpad Rakousko-Uherska apod. Havel řekl,
že v Československu je dost historiků, kteří
bádají v této oblasti a z nichž jeden vypracoval
podnětnou studii o rozpadu RakouskoUherska, ale tito vysokoškolsky vzdělaní lidési
vydělávají na živobytí jako topiči, domovníci,
čerpadlári, pomocní dělníci. Havel žádal, aby se
při zakládání smíšené komise na tyto historiky
nezapomnělo.
Štrougal o tom mluvil, Vranitzky to měl jistě
na mysli: aby se styky s Rakouskem dostaly na
úroveň madarských styků s Rakouskem. To
docílit nebude snadné. Počet turistů, aut a
autobusů z Madarska a z Československa se
rovná poměru asi sto ku jedné: Ale tohle je
nejdůležitější, aby se nenavštěvovali jenom
ministři a delegace, ale i příbuzní, známí a i
neznámí turisté. Rakušani do Prahy celkem
vzato mohou, ale z Bratislavy je cesta do Vídně
neskonale delší než těch geografických padesát
kilometrů.
Nicméně začátek byl učiněn, obě strany
ujišťují, že mají nejlepší vůli, obě strany by na
lepším vzájemném poměru vydělaly, doufejme
tedy v lepší budoucnost.

Výrok o Československu
... reformní pokusy v Československu před
dvaceti lety a dnešní v Moskvě, ač nejsou iden
tická dvojčata, pocházejí z téže rodiny.
Christian Science Monitor, Boston
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UPRCHLÍCI
Víz stále méně, uprchlíků stále víc, taková je
situace na začátku letní sezóny, která je samo
zřejmě vrcholem uprchlického přílivu. Nor
mální průběh, jak mu byly pomocné organiza
ce v minulých letech navyklé, byl narušen již
loni koncem léta, kdy se do Říma začala valit
vlna polských uprchlíků po tisících. Italské
úřady nebyly s to nápor zvládnout a následky
se projevují dodnes. Všichni noví uprchlíci, při
cházející do Itálie, prožívají krušné dny: není
ubytování, nejsou podpory na živobytí, odliv
emigrujících je tak malý a pomalý, že příliš
nepománá.
Náhlá možnost emigrace ze Sovětského
svazu, vydatně využívaná nejen sovětskými
židy, ale i Arméni, vedla posléze k tomu, že
dne 4. července americké úřady v Moskvě
oznámily, že až do 1. října zastavují Arménům
vydávání víz. Jde o opatření dočasné, ale nutné
i z finančních důvodů. Na arménské uprchlíky
nejsou k dispozici finance. V rozpočtu ame
rického ministerstva zahraničí, připravovaném
na rok dopředu, se na arménské uprchlíky
nepamatovalo tak velkými částkami, jakých je
nyní zapotřebí. Vysvětlení je prosté. Nyní o
emigraci do USA žádá každý měsíc tolik lidí,
kolik žádalo loni a předloni za celý rok. Při
dvanáctinásobném zvýšení počtu uprchlíků
dosahují pochopitelně náklady na uprchlíky
desetimilionová vydání, na něž chybí úhrada.
Vznikl zmatek, který se dá zvládnout jenom
časem.
Zmatek ovšem vznikl nejen ve Spojených
státech. I v Itálii, kde dosud trvá, a vzniká i ve
Vídni. Otevřením hranic pro Poláky nastala
situace, s níž se rovněž nepočítalo. Začátkem
července přijíždějí do Vídně autobusy s pol
skými turisty — ale autobusy se ve Vídni ani
nezastavují, nýbrž jezdí rovnou do uprchlic
kého tábora v Traiskirchenu. Z turistů jsou
rázem uprchlíci. Rakouské úřady urychleným
řízením rozhodují o azylech polských a madarských uprchlíků. Mnozí ze žadatelů o azyl jsou
v řízení zamítnuti, protože nemají důvody pro
udělení azylu, nebyli doma pronásledováni.
Musí z uprchlických táborů pryč, ale mohou v
Rakousku zůstat, mají-li dost peněz, aby měli
z čeho žít. Někteří odmítnutí, kteří neměli
vlastní peníze, ale vrátit se do Polska také
nechrěli, zahájili hladovku a několik jich
muselo být dopraveno do nemocnice. Někteří
bouřlivě protestovali a domáhali se uznání
azylu křikem a nepřístojným chováním. Ra
kouské úřady se rozhodly je deportovat do
Polska.
Ve Spolkové republice Německo — oznámil
ministr vnitra Zimmermann — požádalo o
azyl od ledna do konce června 39 885 uprchlí
ků. Azyl se uděluje jen asi 9,5 procenta žada
telů. V červenci se dá očekávat větší příliv
uprchlíků než v první polovině roku, takže —
jak řekl Zimmermann — počet uprchlíků za
celý rok může činit 100 000, jak tomu bylo v
rekordních létech 1980 a 1984. Letos přišlo
nejv^e Poláků (12 136), Turků (7 543), Jugosiávců (5 251), potom to jsou Íránci, Libanonci, Pakistanci. Asi 36 procent přicházejí
cích jsou uptchlíci ze středovýchodní Evropy.
Čs. uprchlíci, kteří se snaží dostat do
Rakouska nebo Německa z Jugoslávie, nadále
narážejí na obtíže. Rakouské konzuláty jim
odpírají dávat tranzitní víza, ilegální přechod
do Rakouska je nebezpečný. A podaří-li se jim
útěk, nemají zdaleka vyhráno. Čeká je — v
Rakousku i v Německu — dlouhé čekání na
další emigraci. Pravda, ne tak dlouhé ve Vídni
jako ve Frankfurtu, ale mnohem delší, než
ještě předloni. Ve Vídni až rok, ve Frankfurtu
až dva roky. Odlety, počátkem roku skoro
vůbec zastavené, se nyní obnovují, ale skoro v
lékárnických dávkách.

Krupobití na Slovensku
Koncem června a začátkem července se celé
Slovensko dusilo ve vlně veder. Zvrat v počasí
nastal 12. července. Byl to bohužel zvrat prud
ký a s katastrofálními následky. Přihnal se
bouřlivý vítr, provázený monzúnovým deštěm,
spojeným s hustým krupobitím. Neočekávaná,
náhlá změna postihla především dopravu, nej
víc železniční, kde zavinila zpoždění vlaků.
Železniční trati byly na některých místech ne
sjízdné, protože se na kolejích nakupily tako
vé spousty ledových krup, že vytvořily zábra
nu, kterou lokomotivy nemohly zdolat. Jin
de mařila cestu spousta proudící vody. Nejkrutěší následky měla deštivá smršť s krupo
bitím v kraji kolem Lučence. Tam slunečnicové
plantáže pokosily kroupy, déšť i vítr; zničena
byla tabáková pole, postiženy vinice, skleníky
rozbity. Úroda v rozsahu 1.500 ha přišla
vniveč. Kolem Lučence mají letos po sklizni.
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Nový Marshallův plán
Od čs. obrodného procesu uplynulo 20 let.
Perestrojka a glasnost v Československu byly
pak v srpnu roku 1968 zlikvidovány invazí sil
Varšavského paktu, především Sovětského
svazu. Ty se po „normalizaci“ měly vrátit
domů, ale nevrátily. Symbol čs. obrodného
procesu, Alexander Dubček, jak napsal jiný
český mnichovský časopis, se jako Šípková
Růženka přihlásil po 20 letech ke slovu.
Poskytl interview italskému komunistickému
deníku „L’Unita“ a americkému Časopisu
„Life“, poslal do Moskvy soudružský pozdrav
k 70. výročí bolševického režimu, a ve dnech,
kdy píši tento článek, měl jeho interview vysí
lat dokonce zahraniční rozhlas, určený pro
Československo.
Souhlasím s citovaným mnichovským časo
pisem, že je to ten starý Dubček z roku 1968:
upřímný, naivní, trochu bolestínský, s uhlíř
skou vírou v ideály komunismu, v možnost
národního usmíření, slepý ke konfliktům ve
společnosti v r. 1968, s věrností až za hrob k
SSSR, navíc s iluzemi o Gorbačovovi, glasnosti a perestrojce... Stále ještě je proti obnově
čs. sociální demokracie (historicky prý to bylo

vyřešeno sjednocením socialistického hnutí
sloučením KSČ a Sociální demokracie), proti
Klubu 231 (K 231 prý ztratil svoje opod
statnění, když prý stát převzal úlohu napravit
křivdy), proti Klubu angažovaných nestraníků

ABY BYLO JASNO
odpovětf, ale pro to zde nemám místo. Je
jasné, že Dubček stále věří v určitá dogmata
marxismu a leninismu, avšak v jeho nitru jsou
zřejmě sklony ke skutečné demokracii, které se
hlásily ke slovu už před 20 lety, kdy Gorbačov

pro východní Evropu
KAN (prý se ho snažili zneužít někteří jednot
livci) a proti „2 000 slov“ (jeho autoři prý
nahrávali sektářským pozicím čili „konzer
vám“ v KSČ a anarchii čili úsilí o skutečnou
demokracii). Dubček stejně jako Gorbačov je
pro glasnost, avšak jen v rámci mírného po
kroku a pod dozorem KSČ. Je také pro demo
kratizaci strany a společnosti, ale nemíní
připustit politický pluralismus. To by prý byla
anarchie, protože, jak tvrdí Gorbačov, jen
strana, vybavená vědeckou metodou, založenou
na marxistické analýze, může řešit nynější
problémy.
DubČekovy názory by si vyžádaly dlouhou

Země permanentní zimy
Nadpis tohoto Článku je citát z New York
Times, které tak zhodnotily současné Česko
slovensko v komentáři o událostech, k nimž 18.
června došlo v Praze. Charta 77 spolu s
nedávno založeným Nezávislým mírovým vý
borem svolaly do Prahy na dny 17. až 19.
června mezinárodní mírový seminář Praha 88,
na nějž byli pozváni i hosté ze zahraničí.
Několika nedovolila přijet policie v Madarsku,
Polsku a Východním Německu. Několika — z
Francie, Holandska, Západního Německa —
odepřely vízum čs. konzuláty. Přesto přijelo
do Prahy na čtyřicet hostí: ze Spojených států,
Spolkové republiky Německo, Holandska,
Rakouska, Belgie, Norska, Velké Británie, Itá
lie, švédská, Polska, Madarska, Jugoslávie,
Indie a Puerro Rica.
Policie narušila průběh semináře hned první
den, kdy vnikla do dvou soukromých bytů,
zadržela na několik hodin mluvčí Charty a
další čs. aktivisty, zatímco zahraniční účast
níci dostali výstrahu, aby se dalších setkání
neúčastnili.
Druhý den dostal zásah policie mnohem
hrubší ráz. Státní bezpečnost vnikla do bytů,
začala filmovat, vyžádala si legitimace a
zatímco čs. aktivisté byli zadrženi a odvedeni k
výslechům na různá místa v Praze (pobyli v
celách až 48 hodin), zahraniční účastníci byli
po odchodu z bytu na ulici zadrženi a násilím
nacpáni do připravených aut. Někteří nechá
pali, oč jde a bránili se: do vozů byli donuceni
vejít, když jim policisté zkroutili ruce. Zahranič
ní hosté byli při pětihodinových výsleších
dotazováni, koho v Československu znají a s
kým se stýkají. Pak jim bylo rozkázáno opustit
zemi nejpozději do půlnoci. Byli dopraveni na
letiště, kam za nimi přijeli diplomatičtí zástup
ci jejich zemí, aby se vyptali na podrobnosti a
průběh policejního zákroku.
Na tiskových konferencích v Amsterodamu
a ve Vídni informovali účastníci veřejnost, co
se v Praze stalo. Přečetli prohlášení, v němž
projevili údiv a hluboké znepokojení nad
zatčeními a nad tím, že čs. vláda použila poli
cie. Západní účastníci oznámili, že ještě před
příchodem policie podepsali výzvu, podpo
rující návrh Chány 77, aby byl zřízen Evrop
ský mírový parlament, který by sestával z
volených zástupců nezávislých organizací na
Západě i na Východě.
Ve světovém tisku vyvolal postup čs. úřadů
vůči pořadatelům a účastníkům Mírového
semináře vlnu odporu a ostré kritiky. O
článcích novin a protestech vládních mluvčích
byla ovšem informována i čs. veřejnost ze
zpráv rozhlasových a televizních stanic. Což
nepochybně donutilo Rudé právo, že se 20.
června k událostem vyslovilo svým obvyklým
způsobem: označilo aktivisty za provokatéry,
kteří zneužili mezinárodní turistiku k poli
tickým cílům. Přijeli jako turisté, ale úče
lem jejich cesty nebylo obdivovat krásy Prahy.
Také na následné helsinské konferenci ve
Vídni vznesli reprezentanti vlád ostré protes
ty. Hlavní americký delegát Warren Zimmer
mann označil události v Praze za neslýchaný
čin, jak nedodržovat závěrečný helsinský akt.
Připojil se ke kolegům, kteří vyslovili rozhoř
čení nad násilným ukončením mírových shro
máždění a nad pozdějším vyhoštěním svých
občanů — mezi nimi i deseti Američanů. I
ministerský předseda Štrougal — opačně než
čs. delegace ve Vídni — projevil zdrženlivé
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politování nad průběhem událostí. Vedoucí
britské delegace Laurence O’Keefe odmítl
tvrzení čs. delegáta Doležela, že šlo o „západní
provokaci“ a vyslovil mínění, že až se bude
Doležel lépe informovat, změní názor. (Mimo
chodem, Laurence O’Keefe byl jmenován
příštím britským velvyslancem v Českoslo
vensku). Italský delegát Vieri Traxler se ujal
slova, aby projevil překvapení, zklamání a
nesouhlas italské vlády a italského veřejného
mínění s chováním čs. policie, neboť „vpády do
soukromých bytů, zadržování účastníků, zatý
kání čs. občanů a vyhošťování cizinců (...) se
pokládaly za překonané v době vyhlašování
glasnosti“.
Narážky některých delegátů ve Vídni, že se
sám ministerský předseda dr. L. štrougal odta
huje od postupu policie v Praze se týkaly
interview, které Štrougal poskytl rakouským
novinářům a v němž na dotaz, co si o zásahu
policie vůči chartistům a jejich zahraničním
hostům myslí, Štrougal řekl: „Já jsem se vrátil
teprve v pátek večer z Jugoslávie. Bylo něco
takového zapotřebí? Ted nás bude zase zá
padní tisk ostře kritizovat... Nechci o tom ve
řejně diskutovat, ale interně tak učiním."
K tomu Václav Havel: Předseda vlády Štrou
gal si na akci policie stěžuje, říká, že Českoslo
vensku neprospívá. Mluví, jako by byl nějakým
pozorovatelem zpovzdálí, přitom je předse
dou vlády, který — zdálo by se — má na
takové věci vliv. Svědčí to o tom, že možná v
nejvyšších místech jsou spory s různými slož
kami. Není jasné, kdo o akcích ministerstva
vnitra a na jaké úrovni rozhoduje. Je snad
možné, že některé konzervativnější složky tyto
akce prosazují proti jiným, je možné, že to
dělají právě proto, aby některé další určitým
způsobem podrazily. Je to složitá hra, do které
je těžko vidět. Motiv rozehnání mírového
sympozia bych viděl v tom, že se úřady snaží
dělat zátarasy všemu novému. Bylo to poprvé,
že se Charta něco takového rozhodla uspořá
dat, byl to nový krok. Měli zřejmě pocit,že
jestliže tvrdě nezakročí, bude Charta pořádat
mezinárodní sympozia a k takovým věcem
chtěli manifestovat odpor. Jediné, jak se tomu
dá čelit, je naopak znovu a znovu to zkoušet,
přinutit je, aby si na to zvykli, jako si zvykli na
mnoho jiných věcí, na samizdaty. Nezávislá
kultura si je vyvzdorovala a je třeba jít tou
cestou a nedat se zastrašit.
Je skandální, že sem přijede třicet nebo čty
řicet mírových aktivistů, vesměs lidí, o jejichž
přízeň se vláda uchází, které ještě dva měsíce
před tím sem oficiálně zvala jako hosty zdejšího
vládního mírového výboru — as těmi lidmi
zachází jako s uličníky. Kroutí jim ruce a vystrnaduje je z republiky. Je to skandál, který dělá
Československu hanbu a vrhá patřičné světlo i
na oficiální řeči o pásmech důvěry — jaké
pásmo důvěry mezi sousedními státy, když
jejich příslušníci, kteří usilují o demilitarizo
vanou Evropu, jsou tímto způsobem vykopá
váni do sousední země?
Státní bezpečnost v Praze byla dost silná,
aby mírové porady sympozia Charty rozehna
la. Ale je slabá na to, aby zamezila rozpra
vám o Evropském mírovém parlamentu, který
se má zřídit a — podle návrhu, který za praž
ských porad padl — zřídit v Praze. Důvodů,
proč právě v Praze, je dost, a nejpádněší je,
že Praha leží v srdci Evropy.

o glasnosti a perestrojce ještě ani nesnil. Jsem
přesvědčen, že tento instinkt či vrozené ten
dence nutno hledat v demokratických tra
dicích čs. prostředí, v němž Dubčekova rodina
žila, a v tvrdé zkušenosti 17 let v Sovětském
svazu, když Dubčekův otec opustil USA a s
rodinou odjel do SSSR v rámci akce „Interhelpo“.
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Dubček ve svých letošních prohlášeních
tvrdí, že plně a bezpodmínečně podporuje
Gorbačovovu politiku, a vyzývá Západ, aby
Gorbačova podporoval ekonomicky, politicky
a kulturně.
Do jaké míry však Gorbačov míní podporo
vat Dubčeka a jeho stoupence, kteří začali
svou perestrojku 20 let předčasně? Gorbačov í
Dubčekem asi sympatizuje, ale, pokud jde c
nynější Husákův a Jakešův režim v Praze
svého času prohlásil: „Hodnocení událostí z r
1968 je především záležitostí čs. soudruhů.'
Asi tak jako Brežněv necelý rok před invazí v
Praze řekl: „Eto vaše dělo!“
Československo má však v Moskvě nejméně
jednoho dobrého přítele. Je to Andrej D
Sacharov, který v knize „Není žádná alternati
va“, připravené pro červnovou konferenci
KSSS v Moskvě, doporučuje zásadní revizi
všech aspektů sovětské politiky. Akademik
Sacharov žádá např. důkladné vyšetřování
orgánů KGB, které stále ještě stojí v cestě
demokratizaci sovětské společnosti, a píše do
slova: „Jiný pekus o perestrojku v socialis
tickém táboře byl roku 1968 potlačen tanky.“
Mají západní demokracie podporovat Gor
bačova a jeho obrodný proces, jak doporučuje
Dubček — as ním i Sacharov?
V západním tisku i jinde se o tom vedou
polemiky téměř denně. Se zajímavým návrhem
přišel redaktor amerického časopisu „U. S.
News and World Report“ Michael Mandelbaum ve svém příspěvku pro „Fórum Západ —
Východ". Píše, že v důsledku procesu perestrojky a glasnosti v Sovětském svazu se uvol
ňuje kontrola Moskvy nad jejími východo
evropskými satelity. Západní demokracie by
měly této situace využít a proces uvolňováni
zmíněných svazků podpořit, aby liberalizace
ve východní Evropě pokračovala. Podle Mandelbauma přišel čas západní ekonomické ofen
zívy ve východní Evropě; „ofenzívy tak
odvážné a promyšlené, jako byl po válce Mars
hallův plán,“ který upevnil demokracii v
západní Evropě. Na rozdíl od Stalina a Marshallova plánu před 40 lety, Gorbačov by prý
mohl přistoupit na ekonomickou pomoc sate
litům, protože by mu to mohlo vytáhnout tm
z východoevropské paty.
Spojené státy by však musely v tomto pro
jektu sledovat jasné cíle: USA mají ve východ
ní Evropě daleko větší politické než ekono
mické cíle. Proto by mohly použít ekonomické
pomoci jako páky k prosazení větších spo
lečenských a politických změn. Do určité míry
by se zmenšila autorita tamních komunistic
kých stran, případně i Sovětského svazu. Na
druhé straně by to odstranilo možné příčiny
konfrontace, která ve větší či menší míře hrozí
ve střední Evropě už od konce II. světové
války. Někteří odborníci jsou přesvědčeni,
vysvětluje dále Mandelbaum, že rehabilitace
východoevropských ekonomik usnadní komu
nistům kontrolu nad těmito státy. Jedním ved
lejším produktem nového Marshallova plánu
by určitě byla stabilnější východní Evropa — a
to právě by mohlo vést tamní komunistické
režimy k tomu, aby na plán přistoupily. Západ
však musí nabídnout svou ekonomickou po
moc za určitých podmínek: Jde hlavně o poli
tické podmínky, jako je propuštění všech
politických vězňů, odstranění omezení volné
ho cestování do zahraničí a volné proudění
informací oběma směry. Některé východoev
ropské státy, např. Polsko a Madarsko, už
učinily menší kroky v tomto směru, což
naznačuje, že splnění takových podmínek je
možné. Mandelbaum dodává, že určitou roli v
tomto projektu může hrát symbolismus,
především to, že pro mnohé občany východní
Dokončeni na dalií strané
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Evropy jsou USA vzorem svobody a demokra
cie, jakož i vědecko-technické modernizace.
Úsilí vybudovat ve východní Evropě socia
lismus sovětského stylu neuspělo. Ve veřejnos
ti se šíří zájem o skutečnou demokracii a
kladné hodnoty Západu. Je na USA (a ovšem i
na Západním Německu a jiných demokra
ciích), aby využily této mimořádné příležitosti
a nenásilným způsobem přispěly k demokrati
zaci a liberalizaci států s komunistickými
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... a ještě po dvaceti letech
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režimy. Mandelbaum pro zajímavost uvádí
nynější zadluženost komunistických států:
Polsko dluží Západu 39,2 miliardy, Jugoslávie
20,4, Východní Německo 18, Maďarsko 17,9,
Bulharsko 6, Rumunsko 5,9 a Československo
5,3 miliardy dolarů.
To je tedy nejzajímavější návrh z tábora
západních odborníků, kteří jsou pro aktivní
podporu glasnosti a perestrojky. Z druhého
tábora odborníků, kteří před jakoukoliv po
mocí varují, jsem vybral francouzského univer
zitního profesora Alaina Besanqona, autora
knih o sovětském GULAGu, o intelektuálním
původu leninismu a jiných, který ve studii pro
časopis „Commentery“ varuje Západ, aby si
nedělal o Gorbačovovi iluze. Podle jeho
názoru, sovětský socialistický systém je efek
tivní jen pokud jde o potlačování jakékoliv
společenské iniciativy, policejní teror a ideolo
gické pravoslaví. To ovšem vede k periodic
kým krizovým situacím, zejména v ekonomice.
Za těch 70 let existence sovětského režimu
Západ přišel několikrát Moskvě na pomoc: za
hladomoru, za občanské války a za kolektivi
zace, v době Leninova NEPu, za II. světové
války, v období détente v sedmdesátých letech
atd. Několikrát v historii byl Sovětský svaz
krok před zhroucením. V každém případě
přišel Západ se svou pomocí a zajistil další exis
tenci sovětského režimu. Také dnes se Gorbačov netají tím, že Sovětský svaz a jiné
komunistické země potřebují mírovou koexis
tenci se Západem a konkrétní ekonomickou a
technickou západní pomoc, aby mohly dále
nerušeně existovat a ukázat ostatnímu světu,
že Marx a Lenin přece jen měli pravdu. Prof.
Besanc,on dodává: A tak pokračuje závod mezi
prohlubujícím se procesem rozkladu (komunis
tických systémů) a mezi zahraniční politikou
(Moskvy), která může opět zajistit další
odklad konečného zhroucení, ne-li triumf.
Ruský historik Vasilij Kljuševský v 19. sto
letí napsal: „Petr Veliký chtěl, aby nevolníci
zůstali nevolníky, avšak aby se chovali odváž
ně, jako by byli svobodní.“' Gorbačov chce,
aby sovětský člověk plnil cíle, které mu přidělí
strana, s nadšením. A Gorbačov snad také věří,
že to sovětský člověk bude dělat, když se mu
slíbí větší glasnost.
*
Připojuji ještě nové informace k předešlým
svým článkům:
Konečně se mně naskytla možnost přečíst si
celou knihu „Jak jsem chytal špióny“ („Spy
Catcher“), kterou přes zákaz britské vlády
vydal loni v Austrálii a USA Peter Wright, v
letech 1955-1975 vědecko-technický asistent
ředitele britské kontrarozvědky (GI 5). Wright
uvádí na pravou míru, jak v Londýně vzniklo
tvrzení, že dr. E. Beneš byl sovětským agen
tem. Britský publicista Chapman Pincher tvr
dil, že mu tuto informaci dodali pracovníci GI 5.
Wright píše, že Američané (tedy ne Britové,
jak napsal Pincher) koncem války a po válce
postupně dekódovali sovětské diplomatické
šifry z doby války. Z dekódovaných textů prý
vyšlo najevo, že sovětská tajná služba měla ve
Washingtonu „Agenta číslo 19", který dodal
Moskvě důležité informace o průběhu was
hingtonské konference „Trident“ z června r.
1943. Šlo o poradu britských a amerických
hlavních štábů o námořních operacích kolem
Itálie a o přípravách na invazi do Normandie.
Wright mylně uvádí, že šlo o porady Churchilla a Roosevelta. Američané prý došli k
závěru, že tímto sovětským agentem byl prezi
dent Beneš, který byl tehdy na oficiální
návštěvě v USA a Kanadě. Wright však po
zkoumání dekódovaných textů došel k závěru,
že to nemohl být prezident Beneš, protože se
porad „Trident" osobně nemohl zúčastnit.
Naopak věřil, že „Agent číslo 19“ byl nějaký
vysoce postavený Brit. Wright píše, že se
mamě snažil získat v britském archívu oficiální
záznamy rozhovorů Roosevelta a Curchilla z
června 1943 a že případ nevyřešil. Při psaní
knihy si ovšem nedal práci zjistit, co vlastně
porady „Trident“ byly; že nešlo o rozhovory
mezi Rooseveltem a Churchillem. To je tedy
další ukázka „solidnosti“ pracovníků tajných
služeb, zejména britské.
Wright zaznamenává ještě jeden případ,
který se týká Československa. Z nějakých
francouzských pramenů prý zjistil, že Rusové
měli svého agenta v Moravcově zpravodajské

Pokračování ze str. 1
něho, cítili jsme to na vlastní kůži, zvedalo nám
to hlavu a vlévalo sebevědomí do žil. Chtěli to
tak komunisté opravdu, nebo se jim to vymklo
z rukou? Bylo to báječných pár měsíců, jež
pamětníkům připomněly první republiku a nám
mladším daly přivonět ke svobodě; naznačily,
jak by bylo možné důstojně žít. Rozevřela se
před námi cesta, bez rozmýšlení jsme se po ní
rozběhli, vždyť byla naše. Koho by napadlo
přiznávat zásluhu komunistům, byť třeba
reformním. Nejdřív všechno pokazili a ted na
chvíli přestali překážet — je to snad zásluha?

Kdesi cosi netěsnilo a pramen vytryskl. Lokli
jsme si a dodnes z toho žijem. Unavený
pohůnek zaklimbal na mezi a my jsme si
zazpívali hlasitě, pán se zděsil a poslal na nás
tanky. Ale stálo to za to naplnit si plíce svěžím
vzduchem, ochutnat svobodu a uvědomit si, že
není přeludem, že ji k důstojnému životu
potřebujem, že bychom ji měli mít.
„Tanková láska“ nás převálcovala, neposluš
ní komunisté byli ze strany exkomunikováni a
začali se s námi kamarádit. Husákovská
konsolidace či normalizace nás opět přesvědči
la, jak vypadá normální komunismus. Ze

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 stáří 85 let). Pojištění od 0.22 šv.Fr na osobu a den!!

Informujte se u

AGENTUR PAZDERA

CH 01-932 32 22 • D 00411-932 32 22
Kreuzplatz 20, CH-8008 Zúrich
Provoz 24 hodin denně, dtto neděle a svátky
službě v Londýne. Jeho kryptonym prý by!
„Baron“. Podle Wrighta byl to „pravděpo
dobně český politik Sedlecek, který později
hrál prominentní roli v síti ,Lucy‘ ve Švýcar
sku". Wright si opět nedal práci zjistit věci
přesněji. Má zřejmě na mysli kpt. Karla Sed
láčka, který pracoval pro Moravce a britskou
SIS celou válku pod pseudonymem „redaktor
Tom Selzinger“ ve Švýcarsku; podle toho, co
jsem o něm četl, kpt. Sedláček nikdy za války v
Londýně nemohl být. Kromě toho se nyní
objevily spekulace, že kpt. Sedláček byl s
vědomím vedení SIS v Londýně vlastně spoj
kou mezi Brity a sítí „Lucy“, pokud jde o posí
lání německých vojenských dekódovaných

informací Ultra-Enigma do Moskvy.
Wright, jak píše, hledal sovětské krtky v
britské tajné službě celých 20 let. Některé prý
našel a usvědčil. Vyšetřoval také případ kapi
tána Charlese „Dickieho“ Ellise, který byl za
války zástupcem Kanaďana W. Stephensona
(„Interpída“) ve Washingtonu. Wright usvěd
čil Ellise, že před válkou pracoval za peníze
pro Němce; a osobně dospěl k přesvědčení, že
EUis za války pracoval pro sovětskou tajnou
službu.
Do jaké míry lze tedy tvrzení různých těch
pracovníků tajné zpravodajské služby, prolezlé
cizími agenty, zrádci a krtky, brát vážně, je
dnes těžko říci.
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společenských struktur vyhnali všechny schop
né a nahradili je „spolehlivými“ — tedy
poslušnými budižkničemy, kulturu postavili
mimo zákon. Přestože tresty nejsou tak
drastické jako v padesátých létech, represivní
aparát je velmi účinný. Aktivitu konce šedesá
tých let vystřídala rezignace, což je horší než
lhostejnost. Nadšeni odešlo do penze, rozhos
tila se nuda a beznaděj, vývoj lze stěží
postřehnout. Ze zkažených vajec se vylíhli
zkažení ptáci. Pole ovládli pragmatici bez
ideálů — byť zvrácených — ideologii používají
už jenom k rituálním účelům; gauneři bez
skrupulí a přímočaří prospěcháři. Opozice — ať
už v Chartě 77 nebo mimo ni — pilně pracuje,
kultura vzniká paralelní, spousta lidí hledá a
znovuobjevuje zapomenutého Boha. Všechno
to trvá strašně dlouho a není to zas tak zlé, aby
se bouřilo. Třeba nás někdo zachrání.
Snad kdyby se to obrátilo v Rusku, věřili
jsme. Nový muž v Kremlu — dvacet let po
internacionálním uškrcení pokusu o reformu v
Československu — hovoří o přestavbě, otevře
nosti, o demokratizaci. Lidé ho v Praze vítali
jako zachránce, jako by nám přinášel voňavou
svobodu na stříbrném tácu. Jenže lup ho,
generálním správcem gubernie se stal Jakeš, ten
člověk, který na nás před dvaceti lety pozval
sovětské tanky. Ještě neodjely.
Demokratizace — lexikálně vzato — je
proces návratu k demokracii, tedy k vládě lidu;
zřeknutí se totalitního systému a návrat k
pluralitní parlamentární demokracii, jež před
pokládá několik politických stran. Demokrati
zace není stav, je to proces, prostředek, způsob,
jak dojít ke kýženému. Naši reformní komunis
té se prohlašují za demokraty a nelze jim to dost
dobře vyvrátit, neboť proces demokratizace v
roce 1968 násilně přervaly tanky. Zůstali by
však naši reformní komunisté demokraty i ve
chvíli, kdyby jim hrozilo, že je vlastně nikdo k
ničemu nepotřebuje a že je ani nechce, kdyby
prohráli ve volbách? Demokratizace má ještě
hodně daleko do demokracie. Demokratizace
může být dobrou vůlí po dosažení ideálu, ale
může to být i trik, jak získat sympatie lidu a
světa. Není to zase jedna z bolševických lstí, jak
se vylhat z prekérní situace, ať uŽ hospodářské
nebo morální?
Nový muž v Kremlu mluví pěkně, je tedy
třeba vzít ho za slovo. On tanky neposlal, třeba
nás jich zbaví. I když demokratizace má k
demokracii dlouhou cestu, je to lepší než nic. I
když není Dubček Masarykem, je lepší nežli
Novotný, Husák nebo Jakeš. Nezdá se, že by
Gorbačov byl druhý Stalin; třeba nás něčím
překvapí a doufejme, že mile.
Za leccos si v tom dvacetiletém neštěstí
můžeme sami, podstatné na naší dnešní situaci
zůstávají sovětské tanky. Jestliže odtáhnou,
budeme muset sami vyčistit náš Augiášůs’ chlív.
Nikdo nám nepomůže.

14. světový sjezd
Čs. společnosti pro vědy a umění
Čtrnáctý světový sjezd Čs. společnosti pro
vědy a umění ve dnech 15.-18. září se koná
několik týdnů před jubilejním 70. výročím
vzniku Československé republiky; koná se ve
Washingtonu, ve městě nad jiné úzce spoje
ným s návratem samostatnosti našich národů.
Už proto musí vyústit v působivou manifes
taci. Na sjezdu budou proprvé panely o
současné slovenské vědě a umělecké tvorbě, o
stavu lidských práv v dnešním Českosloven
sku, o poměru mezi Spojenými státy a Česko
slovenskem, o soudu československých židů.
Bude vzpomenuto 50. výročí úmrtí Karla
Čapka. Bude proneseno přes 120 přednášek,
večery budou věnovány vernisáži výstavy
výtvarných děl, filmovým programům (Hrabalovy Postřižiny a Škvoreckého Farářův ko
nec). Na reprezentačním koncertu bude účin
kovat IlOčlenné pěvecké sdružení Columbia
Pro Cantare s 50Členným orchestrem a sólisty.
Na pořadu Smetana, Dvořák, Janáček a Husa.
Budou uděleny ceny po 250 am. dolarech
univerzitním studentům za nejlepší esejistickou práci, vztahující se k Československu.
Washingtonská skupina Společnosti udělí ce
nu 300 am. dolarů nejlepšímu dílu na výstavě.
Sjezd se bude konat v budově organizace 4-H
v předměstí Chevy Chase. Nečlenové i zájem
ci, kteří by se chtěli sjezdu zúčastnit, mohou
si vyžádat informace na adrese: Mrs. Dagmar
H. White, 9751 Firth Court, Vienna, VA
22180, USA. Telefon (1703) 281-2570. (SVU)

Uprchlíci — lukostřelci
Lukostřelec Hadaš získal před měsícem ve
čtyřhře se svým partnerem Lezrem z Mni
chova jedinou zlatou medaili pro Západní
Německo. Na mistrovství Bavorska v terénní
lukostřelbě vyhrál soutěž bez vizíru. Zahrad
níčkové vyhrála v kategorii žen s vizírem. Vobořil a Irena Franková získali stříbrné medaile.
Pěkný úspěch čtyř našich emigrantů.
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Vzpomínáme na XI. slet všesokolský

vajícími komunistickými intrikami zameškalo.
Přece se jen nedáme, nenencháme se připravit
o plody našeho snažení. Slet bude a náP.
*

V plné předsletové práci vystupuje na scénu,
v čele sokolské komise, kterou stejně jako před
tím akční výbory nikdo nevolil, Gottwaldův
zeť, ministr vnitra Alexej Čepička. Má se prý
se svou komisí starat o hladký průběh a zdar
sletu. To je ovšem jen záminka. A lež! Ve sku
tečnosti má být sledován každý krok důleži
tých sokolských pracovníků. Co přijde po
sletě, naznačují hned první zásahy komise.
Výhrůžky, když na zakončení svého vystou
pení volají žákyně „Ať žije prezident Beneš!“
Volání, které jim mohutným dechem vracely
tribuny. Následuje bezdůvodné zatýkání cvičitelů po vystoupení žáků. Slet bude velikým
loučením.
*
Tato myšlenka, i když ji nikdo nechce vyslo
vit nahlas, protkává svou ošklivou nití sletové
dny dorostu. Ještě chlapci a děvčata děkují
davům na chodnících za jejich pozdravy, ještě
sem tam furiantsky přišlápnou, ale za jejich
úsměvy pociťujeme trpkost. Proč nám kazíte
nejkrásnější zážitky našeho mládí. Má to být
odplata za to, že jsme nepřijali vaše komando,
že jsme dobrovolně a s nadšením nastoupili
pod prapory, které neseme v našem čele? Na
sletišti, jakoby na vše zapomněli. S každým
pohybem, s každým obratem, s každým úklo
nem či záklonem předvádějí, jakou jednotu je
možné vytvořit v dobrovolné kázni, v nenadiktovaném nadšení. Bouře potlesku se k nim
snáší z tribun hlediště. A znějí sokolské
pochody a písně. Ještě jsme tady! Náš tanec,
rozkvetlý barvami dozrálých klasů, chrp a
vlčích máků, si pokazit nedáme. Ještě tancu
jeme na naši melodii.
»

Politická uvédomélost lidi byla jasná — niktefí v průvodu zdravili americkými vlajkami diváky na chodníku —
diváci na chodníku zdravili americkými vlajkami pochodující v průvodu.

Začátkem léta před čtyřiceti roky se Praha
odčla do slavnostního hávu vlajek, praporů a
kvitů, aby — sama ve své kamenné kráse obraz
— se stala rámcem obrazu živého:
XI. SLETU VŠESOKOLSKÉHO.
Je pravda, neměl vždycky dokonalé osvět
lení, v některé sletové dny nejvyšší osvětlovač
na Prahu pozapomněl. Neodsunul vždy včas
clonu mraků a občasného deště, ale tím víc
vynikaly barvy, které na stále měnící se obraz
nanášely sokolské kroje, vlajky, šátečky. Nej
prve těch nejmladších, děvčátek v červených
sukničkách a chlapců v červených košilkách a
krátkých režných kalhotách, pak těch, kteří z
nich už vyrostli, statných junáků a rozkvétají
cího ženství — barvy živelného mládí — a pak
pevných, bojem a utrpením zocelených chlapů
a dozrálých žen. Ne, ani déšť nemohl toto
čarovné dílo pokazit, naopak dodával mu jaký
si stříbrný lesk a z kaluží, které vytvářel, se
všechna ta nádhera znásobené odrážela. A
když nám v některých chvílích chlad připome
nul nepřízeň počasí, stačil jej odehnat pohled
do radostných, rozjásaných tváří a zářících očí
hostů, nesoucích na prsou domovenky sokol
ských žup z celé republiky. Nebylo třeba slov,
aby každý pochopil, proč přišli.
JE
Jsme tu opět, Praho, teď patříš nám, jako
my paříme tobě. Plníme svůj slib. Jsme živým
důkazem toho, že desátý jubilejní slet ve
třicátém osmém nebyl „poslední“, jak oku
panti, zrádci a malověrní předpovídali. Hrubá
síla nezničila myšlenku, okované boty nezaŠlapaly květ pravdy a svobody. Mnozí z našeho
bratrstva padli, mnozí byli umučeni, ale jejich
místa v našich řadách nezůstala prázdná. Jen
počkejte, až se seřadíme do průvodu, až se se
jdeme na Strahově. Tam vám dokážeme, že
hesla, vyšitá na našich praporech, nosíme v
srdcích a plníme je činem, že hrdě, bez bázně
neseme a jednou předáme poselství našich
zakladatelů, Tyrše a Fůgnera a prvního prezi
denta našeho státu, T. G. Masaryka. Těm
chceme nejdřív oznámit, že jsme věrni zůstali a
slíbit, že i nadále věrni zůstaneme.
Nad prostým hrobem v Lánech se sklání
sokolská drobotina. V udivených, chytrých
očkách otázka: Tak tady odpočívá ten velký
muž, kterého známe už jen z obrázků, ale o
jehož dobrotě a moudrosti jsme slyšeli tolik
hezkého vypravovat. S posvátným obdivem a
nedětskou úctou pokládají sokolská káňata na
hrob kytičky z našich polí a luk. A mezi ně
věnec se stuhami „Bratovi prezidentovi —
žiaci Bratislavskej župy Masarykovej“.

Když o několik dnů později, před zahájením
hlavních sletových dnů, přijíždějí do Lán
obnovit svou přísahu starší sestry a bratři,
kteří prožili několik šťastných let pod Masa
rykovým moudrým vedením, čtou s dojetím
nápis na stuhách věnce, který tu položily jejich
děti a který přesvědčivěji než dlouhé projevy
oznamoval, že Sokolstvo z celé republiky se
opět slétlo do jednoho hnízda a že bude plnit
Masarykovo poselství: „Každý pravý, opravdu
uvědomělý Sokol, bude strážcem, tedy politic
kým a sociálním pracovníkem naší republiky,
naší demokracie!“
*

Cesta vděku a vzpomínek míří dále k hrobu
Neznámého vojína a jiná do Lidic. Smutné
vzpomínání na obou památných místech. Na
ty, kdož padli v boji a ještě smutnější na ty,
kdož byli umučeni bezbranní. Sokolské bratr
stvo jim vzdává čest. Kéž jejich oběti nebyly
marné!

Kolik díků a obdivu je s bílými a červenými
květy vpleteno do svěží zeleně věnce, kterou
kladou Sokolové na náhrobek zakladatelů
hnutí, Tyrše a Fůgnera. Jen na pevných zákla
dech, které svým následovníkům a spolubratřím položili, bylo možné vybudovat mo
rální pevnost, ze které se mohli bránit násilí a
zradě, překonávat překážky a nástrahy, aby se
mohli bez hanby a s čistým štítem vrátit k
jejich náhrobku. A aby dokázali zdánlivě
nemožné. Připravit a uskutečnit XI. všesokol
ský slet.
a
Skončila válka a Sokolové se jako první hlá
sili do práce pro osvobozenou vlast. Jednoty
ožívaly. Rostly přílivem nových členů. Snad
příliš rychle. Ne proto, že ještě nebyly otev
řeny jejich tělocvičny a hřiště. Válečná léta
připravila Sokol o mnoho vycvičeného člen
stva a především o zkušené cvičitele. Přesto v
jednotách znělo stále silnější volání po uspořá
dání sletu. Nebylo lehké rozhodování so
kolského výboru na prosincové schůzi 1945,
zda má tomuto volání vyhovět. Nechtěli své
členstvo zklamat, ale stavělo se mnoho důvodů
proti. Stačil pohled zpět na mezidobí od sletu
předcházejícího, na roky okupace, na roz
puštění Sokola nacisty. Na tělocvik nebylo v té
době ani pomyšlení, Sokolové přebírali jiné,
těžké, nebezpečné úkoly. Bez váhání nastupo
vali do boje. V podzemí a v zahraničních
vojenských jednotkách. Mnozí z nich platili
lásku k vlasti životem. Je možné slet bez nich
uskutečnit? Snad právě vzpomínka na ně roz
hodla. Slet bude!

Foto: Jan Lukas, New York

Sestry a bratři ve vedení si svým rozhod
nutím naložili na bedra těžké břemeno odpo
vědnosti. Slet není sázkou do loterie. Nedá se
počítat, že to nějak dopadne. Chce to dřinu,
přesnost, dokonalost, disciplínu. Kolik usi
lovné, drobné a velké práce Sokoly čeká, kolik
osobních obětí musejí přinášet? Každý jednot
livec i v těch nejmenších jednotách. Chce to
nadlidské výkony. Ode všech. Zdolat je může
jen nadšení, láska k věci a silná sokolská vůle.
Ale dost úvah. Rozhodnuti padlo.
♦
Do Ústředí docházejí v neuvěřitelně krátké
době stále krásnější a odvážnější soutěžní
návrhy cvičitelských sborů, skladatelek a skla
datelů jednotlivých vystoupení. Zdá se, že
všichni zapomněli na připomínku náčelnictva,
že mezi cvičenci je mnoho nových, kteří se
teprve učí sokolské násobilce, ale kteří by
těžko nesli, kdyby si na sletě nemohli zacvičit.
Návrhy doprovází slib: Však my jim pomů
žeme. Dáme si s nimi práci. Slet od sletu se
zvyšovala náplň a úroveň. Přece vzestup nemů
žeme zastavit. Právě teď ne, po desíti letech
odříkání.
A začalo se nacvičovat. Poctivě, s vervou,
trpělivostí, ukázněně. S radostí a nadšením až
do chvíle, kdy komunisti — čtyři měsíce před
sletem — provedli puč. I ti důvěřiví pochopili,
kam vše směřuje. I to, že slet chtějí propagačně
zneužít a dokázat tak světu, že je u nás vše v
pořádku. A pak se definitivně zmocnit Sokola.
Pokoušeli se o to ostatně hned po návratu z
Moskvy. Nenápadně. Pod záminkou sjedno
cení tělesné výchovy a sportu. Nepochodili.
Sokol nenaletěl. Proti komunistickým přáním
postavil své podmínky. Samostatnost hnutí
byla uhájena. Komunisté tedy učinili nátlak na
prezidenta Beneše, aby sjednocení nařídil prezidenstkým dekretem. Beneš odmítl. Hledali
tedy jiné cesty. Přikázali svým členům, aby
vstupovali do Sokola, kde pak jedem nenávisti,
hrozbami a lží mají nahlodat a ničit morálku,
aby... Takových „aby“ bylo na stovky. Směřo
vala k tomu otrávit a znechutit poctivé
sokolské pracovníky. Komunisté začali podá
vat hromadné přihlášky. Ty však sokolové
odmítali. V těch jednotlivých byla i přihláška
Gottwalda a Zápotockého. Mnoho sester a
bratří ztratilo zájem o slet. Přerušili přípravy a
nácvik, zvláště když v Sokole vybujela plevel
akčních výborů, jak o tom podává svědectví
bývalá náčelnice COS, Marie Provazníková, ve
své knize „To byl Sokol". Byla to ostatně ona,
na jejíž zásah byly sokolské akční výbory
zrušeny. V jednotách se začalo opět cvičit a
dohánět, co se přerušením nácviku a nepřestá

Ano, ještě jsme zde. Jako nekonečný, dravý
veletok, pochodujeme, lemováni pevným bře
hem jásajících diváků ulicemi Prahy na Stra
hov. Sokol zdraví Prahu. Praha zdraví Sokol.
Z průvodu se ozývají hesla, která ve své
stručné výstižnosti vykřikují do celého světa,
kde stojí československý lid. Volání nemohou
překrýt komunistické tlampače, rozmístěné po
celé délce průvodu. Marně je vytáčejí na nej
vyšší intenzitu. Technikou vyšroubované vřískavé pochody a jekot hysterických propagandistů prohrává v soutěži s voláním lidských srdcí.
Masaryk, Štefánik, Beneš! Pravda. Demo
kracie. Svoboda.

Z Gottwaldových očí srší nenávist a zloba,
když sokolové pochodují kolem tribuny, na
které trůní, aby přijal projevy úcty. Čeká
marně. S opovržením, demonstrativně, odvra
cejí sestry a bratři své hlavy na opačnou stranu.
A pak opět zpevňují krok. Z jejich tváří mizí
vzdor. Vždyť už jsou zase mezi svými.
Slyš, polnice zní. Vlajka letí vzhůru. Hlavní
sletové dny jsou zahájeny. A ted už vystřihuji
z bohatého pásma vzpomínek okénka, bez
přesného pořadí, tak, jak se mi vybavují. Z
palety fantazie a ohňostroje nápadů kouzlí se
stry a bratři po mohutných, nezapomenutel
ných nástupech na žlutém písku Strahova
ornamenty nebývalých tvarů a krásy. Geomet
rické obrazce, jakoby nalinkované podle
obrovitého pravítka pedantickými inženýry. S
přesností, bez nejmenší chybičky se tu roze
stupují bratři, provádějí v dokonalé harmonii
svá prostná a opět se srážejí v pevnou hradbu
zocelených mužských těl. Zdá se, že každý
jejich pohyb, každý cvik, každou změnu
sestavu vedou ti, kteří se už sletu nedočkali.
S půvabem, grácií a lehkostí zmocňují se sletiště sokolské ženy. Cvičiště i hlediště. U
vytržení hledí čtvrt milionu diváků — mezi
nimi tisíce zahraničních hostů — na velkolepé
divadlo, odehrávající se pod tribunami, na tu
velikou báseň pohybu, hudby a barev, která je
s každým novým veršem strhuje k nadšeným
ovacím. Okénka mého pásu vzpomínek se
znova otevírají a sem tam přeskakují, než se
ustálí. Plní je řady do sebe zapadajících trojúhel
níků z lidských těl, nekonečné vlnovky klikatí
cích se hadů, šachovnice o stech políčkách. Z
každého z nich se na nás, proti všem šacho
vým pravidlům, usmívá královna. Ještě se jim di
váci nestačili poklonit a už je tu další obraz.
Cvičiště se mění v obrovskou čarovnou
zahradu, s kruhovitými a obdélníkovými
záhony, plnými vzácných květů ženské krásy.
Nové ovace, nový příboj potlesku. A další
okénko. Náčelnický můstek. Na něm kou
zelníci a kouzelnice se zdánlivě nehybnou
tváří, místo kouzelné hůlky v rukou praporek,
soustředěně řídí celé to velkolepé divadlo. Po
každém zdařilém vystoupení se jejich tváře
uvolní. Pozvedají oči, z nichž kanou slzy rados
ti a uspokojení k nebi. I to se rozplakalo,
když nad hlavami žen se objevují bílé kužele a
vzpažením zevnitř vytvářejí tisíce „V“ —
VĚRNI ZŮSTANEME!
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Zahraniční sokolstvo
ke sletům 1938 a 1948
Ústředí československého Sokolstva v za
hraničí vydalo k výročím dvou posledních
všesokolských sletů v letech 1938 a 1948 toto
prohlášení:
VŠesokolské slety byly vždy nejen vyvrcho
lením a přehlídkou sokolské tělocviční čin
nosti, ale také projevem a důkazem neodděli
telného spojení myšlenky sokolské a myšlen
ky národní, realizované v nezávislém demo
kratickém státe, svobodné Československé
republice.
V dlouhé řadě všesokolských sletů zaují
mají dva poslední, pořádané v létech 1938 a
1948, zcela výjimečné postavení. První z nich,
X. vŠesokolský slet, probíhal v době nejvyššího ohrožení republiky nacistickými uchva
titeli a prokázal nade vší pochybnost tělesnou
i morální připravenost národa, ochotného a
schopného bojovat za svoji svobodu. A když
mu tato možnost byla odepřena, přešly řady
Sokolů do podzemí, kde zaplatily za svou věr
nost národu často i cenu největší.
Zatímco X. vŠesokolský slet byl pořádán
sice v silně ohroženém, leč stále svobdném
státě, probíhal roku 1948 XI. vŠesokolský
sjezd již v republice, která svou samostatnost
po únorovém komunistickém puči ztratila.
Ještě naposledy projevil ujařmený národ
jak na cvičišti, tak v průvodu Prahou svůj
odpor proti nastolené diktatuře a znovu
platilo sokolstvo zákazem své organizace a
osobními obětmi sester a bratří daň nejvyšší.
Národní sokolská myšlenka ale zničena nebyla
a ani být nemohla a tak v roce 1968, v
přechodném náznaku demokratizace, bylo
úsilí o obnovení Sokola jedním z prvních či
nů volněji dýchajícího národa.
Nechceme v tomto zamyšlení nad výročími
dvou posledních všesokolských sletů vzbudit
dojem, že Sokolstvo bylo jediným nositelem
odboje proti útlaku jak nacistickému, tak
komunistickému a nechceme si připisovat zá
sluhy, které nemáme. Ale chceme těchto dvou,
pro Sokolstvo tak významných výročí, vzpo
menout i jménem bratří a sester doma a
chceme je ujistit, že spolu s nimi jsme pevně
přesvědčeni o tom, že XI. vŠesokolský slet
nebyl sletem posledním.
Bude XII. vŠesokolský slet a bude to slet
svobodného Sokolstva ve svobodné Českoslo
venské republice!
Předsednictvo Ústředí československého
Sokolstva v zahraničí:
Ludovít Král, jednatel
Dr. Zd. Bidlo, vzdělavatel
Rudolf Fiala, starosta

Janků na cestách
Ředitel sekretariátu vlády ČSSR pro věci
církevní, ing. Vladimír Janků, spolu s děkanem
evangelické fakulty, dr. Gábrišem a velvyslan
cem Spáčilem, přijel 28. června 1988 do Mni
chova a ve farním sále u kostela sv. UrŠuly
uspořádal pro asi čtyřicet evangelíků před
nášku a odpověděl na dotazy. Jeden z dotazů:
uskuteční se podzimní návštěva papeže v
Československu? Janků: Osobně by si to přál a
učiní všechno — on i jeho úřad — aby se náv
štěva uskutečnila. Jiný dotaz: Byla petice
moravských katolíků dílem emigrace? Odpověd Janků: Nevěřím, že je to věc emigrantů.
Proč není v Československu vydávána nábo
ženská literatura, vysvětlil Janků takto: Jak
známo, v Československu je nedostatek papíru,
takže ani Rudé právo nemůže uspokojit
všechny zájemce. Dotaz, jaké jsou možnosti
perestrojky v Československu, zodpověděl
Janků stručně a výrazně: Všechny. Když Janků
s Gábrišem odjeli, mladí mnichovští evangelíci
dílem se smíchem, dílem s povděkem konsta
tovali, že dostali pěknou lekci z východní pro
pagandy v nejlepším obsazení. Na otázku, zda
věří tomu, co slyšeli, odpověděli: polovina
tomu snad uvěřila, ale to prý jsou lidé, kterým
není rady, ani pomoci. Dalším vystoupením
ing. Janků a dr. Gábriše byla tisková konfe
rence v Bonnu 29. června. Janků novinářům
řekl, že československá vláda měla v úmyslu
jmenovat šest biskupů, ale že Vatikán dal
přednost postupnému řešení, jež vedlo ke jme
nování tří biskupů. Ale při dobré vůli obou
stran by se mohla v blízké budoucnosti dosáh
nout další dohoda. Potom Janků novinářům
tvrdil, že čs. stát nikdy nežádal, aby byli jme
nováni biskupové z řad členů organizace
Pacem in terris. Prohlásil, že Československo
není ateistický stát. Honosil se tím, že Česko
slovensko ze všech socialistických zemi vede
nejširší dialog s církvemi, že stát nevyzvídá,
jaké je náboženské přesvědčení občanů. Vrcho
lem pokrytectví bylo prohlášení evangelického
děkana dr. Gábriše, který tvrdil, že církevní
život je dnes v republice plnější a svobodnější,
než byl v první Československé republice.
Soudíme, že další referát je zcela zbytečný.
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PERZEKUCE
Zase několik ostudných případů, svou ne
spravedlností křiklavě volajících až do nebe.
Prvním je případ 521etého Ivana Polanského z
Nové Dubice. Byl obžalován z podvracení
republiky, protože vydával neoficiální nábo
ženskou literaturu. Za to byl zatčen a od
loňského listopadu držen ve vazbě. Ve dnech
17. a 18. června byl v Banské Bytrici postaven
před soud. Líčení se smělo zúčastnit asi 30
přátel Polanského a dokonce i zástupce ame
rického velvyslanectví v Praze. Tím byla míra
slušnosti vyčerpána. Předvolané svědkyně ne
vyvrátily nic z toho, čím se Polanský hájil, že
totiž žalované publikace nesestavoval, ale že
svou spoluprací na nich a na jejich rozšiřování
chtěl vyplnit mezeru, vzniklou nedostatkem
náboženské literatury a že chtěl věřící infor
movat o pronásledování katolíků. Soud ho
potrestal čtyřmi roky ztráty svobody. Krutý,
nehorázný trest, který právem vzbudil odpor
ve světové veřejnosti a nepochybně i doma. To
byl důvod, že se Polanským zabýval článek
Rudého práva, uveřejněný 28. června. Tvrdilo
se v něm, že Polanský propagoval klerofašismus, glorifikoval slovenský stát, urážel orgány
republiky včetně prezidenta. Některé kruhy v
zahraničí se prý pokoušejí zneužít náboženství
pro politické cíle, napsalo Rudé právo. Jenže
světové veřejné mínění je o situací církví v
Československu informováno velmi dokonale a
nedá se nepravdami Rudého práva ošálit. Ještě
pořád neobsazené biskupské stolce v Českoslo
vensku mluví o skutečném postavení církví
přesvědčivěji, než Rudé právo.
Novým represáliím je vystaven i Augustin
Navrátil, hlavní iniciátor petice moravských
katolíků, kterou podepsalo přes půl miliónu
občanů. Augustin Navrátil byl 16. června opět
nucené internován na psychiatrické klinice
fakultní nemocnice v Olomouci. Má tam být
znovu vyšetřen, protože o to požádal okresní
prokurátor v Kroměříži, dr. Pavel Chmelík.
Ke Chmelíkově žádosti se připojil i předseda
okresního soudu JUDr. Jindřich Úrbánek.
Manželka Augustina Navrátila se koncem
června obrátila písemně na Organizaci spoje
ných národů, komisi pro lidská práva a Světo
vou psychiatrickou organizaci s naléhavou
žádostí, aby zasáhly do případu Augustina
Navrátila a pomohly jí. Paní Navrátilová v
dopise uvádí, že vyšetřovatelé se nejdřív
pokoušeli dokázat jejímu manželovi trestní
činnost, ale později změnili taktiku a snaží se
nyní soudně dokázat, že Augustin Navrátil je
duševně nemocný člověk. Je však pronásledo
ván za to, že je aktivním obhájcem lidských
práv a svobod. K domovní prohlídce ho vedli z
vězení s pouty na rukou a s řetězy,
připevněnými k opasku, jako by byl nebezpeč
ný zločinec. Jako se zločincem s ním zacházeli i
v psychiatrické léčebně v Kroměříži. Po měsíce
mu nebylo dovoleno setkat se s obhájcem. Za
posledního dva a půl roku byl Augustin

Navrátil dvakrát ve vazbě a přes dva měsíce
vyšetřován ve zvláštním vězeňském oddělní
psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích, po
tom byl osm měsíců internován na psychiatric
ké léčebně v Kroměříži. Potom byl přepaden a
zlomena mu lícní kost. Za to, že loni v dubnu se
dotázal na Generální prokuratuře, zda může
dopisy, které v příloze zaslal, poslat také
přátelům a známým, žádají nyní okresní
prokurátor dr. Chmelík a předseda okresního
soudu dr. Jindřich Urbánek, aby byl dán
Navrátil do ústavního psychiatrického léčení.
Jeho dotaz prokuratuře kvalifikují jako pokra
čování v trestné činnosti. Paní Navrátilová
označuje počínání úřadů za psychický teror,
jímž má být Navrátil donucen, aby zastavil
svou aktivitu. Augustin Navrátil se již
několikrát — a marně — pokoušel o vyšetření
svého duševního stavu nezávislými zahranič
ními psychiatry. Nikdy mu to nebylo umožně
no. Paní Navrátilová nyní naléhavě žádá, aby
Světová psychiatrická organizace takové vyšet
ření zařídila.
Společenství přátel USA požádalo prezi
denta dr. Husáka, aby amnestoval všechny
lidi, kteří jsou vězněni za své přesvědčení.
Amnestován má být i 441etý dělník Josef
Rómer ze Zlína, od roku 1977 vězněný ve Valdicích za vyzvědačství. Dopustil se ho tím, že
navštěvoval americké velvyslanectví v Praze,
kde prý podával nějaké zprávy. Rbmer uvádí,
že chodil do knihovny velvyslanectví, protože
se zajímal o kulturu a zvlášť o americkou
hudbu. „Nemůžeme přistoupit na názor —
píše se v žádosti — že každý, kdo se stýká s
americkými občany a navštěvuje americké kul
turní středisko, je potenciálním vyzvědačem.“
Za Společenství dopis podepsali Petr Bartoš,
Pavel Jungmann a Bedřich Koutný ze Zlína.
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
upozorňujwe na případ Miroslava Poláka,
jehož od května trestně stíhá vyšetřovatelka
okresní prokuratury v Jablonci nad Nisou,
Marie Maralíková, a to pro výtržnictví a útok
na veřejnéhop činitele. VONS sděluje, že
Polák rozhodně popírá svou vinu. Bude-li sou
zen a uznán vinným podle žaloby, může dostat
trest až do tří let.
U Okresního soudu v Ústí nad Orlicí byl v
senátě dr. Jany Fajfrové počátkem června
odsouzen 181etý dělník Kamil Petrovický za
něco, čeho se vůbec nedopustil a co se vůbec
nestalo. Trestem se má zakrýt nezákonné
počínání příslušníka Veřejné bezpečnosti.
Mezinárodní společnost pro lidská práva
se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem ozná
mila světové veřejnosti, že aktivisté Charty
77 jsou v poslední době vystaveni zastrašovací
kampani. Hrozí jim dokonce zavražděním.
Týká se to mluvčího Charty Stanislava Deváté
ho a pražského aktivisty Jana Urbana, jemuž
anonymové telefnicky vyhrožují, že ho čeká
osud Pavla Wonky.

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

- daňových úlev a přiznání
- možnosti spoření s využitím státních
podpor
- možnosti financováni vlastního bytu
nebo rodinného domku s využitím
státních podpor
- možnosti obchodních kreditů pro
založení vlastní firmy s využitím stát
ních podpor
- uloženi kapitálu
- otázek azylového práva a povolení k
pobytu
- otázek pracovního práva a pra
covního povolení
urovnáni vztahů a získání německého

• Kromě toho Vám poradíme v otázkách pojištěni všeho druhu a v otázkách
uložení 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 nezbytné nutný soustavný průzkum o postaveni našich
krajanů v sociálním pojištěni ve Spolkové republice Proto také my potřebu
jeme kontakt s Vámi.
telefon (089) 551 44 1 09
Úřední hodiny: středa 10 - 16 hodin
Stálá telefonní služba denně od 20 do 22 hod. Tel.: /089/ 84 11 641

Iduna Versicherungen, Bausparen, Investement
Československé odděleni
8000 Múnchen 2, Sonnenstrasse 23, 5. poschodí
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Immer der richtige Rahmen

Polsko-československá solidarita
O víkendu 10. července se na horské cestě na
polsko-čs. hranici tajně setkalo 26 aktivistů
nezávislých společenských hnutí v Polsku a
Československu k diskusi o politických a
hospodářských reformách. Účastníci se shodli
na stanovisku, jež formulovali v požadavcích:
1) právo na suverenitu, 2) právo na svobodný
rozvoj národního a náboženského života, 3)
právo na zákonnost, 4) právo na svobodu
cestováni, 5) právo na svobodnou volbu
hospodářského systému.
Mezi polskými účastníky a signatáři byli
Zbygniew Bujak, Jacek Kuroň, Adam Michnik, Pjotr Niemczyk, Jozef Pinior, Danuta
Winiarska. Mezi československými Jan Černogurský, Stanislav Devátý, Václav Havel, Vác
lav Malý, Petr Pospíchal, Jaroslav Šabata, Jan
Urban a několik dalších.
V požadavku práva na suverenitu aktivisté
považují za nezbytné, aby státy Varšavské
smlouvy uzavřely novou smlouvu, která by
vylučovala použití síly ve vztazích mezi našimi
zeměmi. Byla odsouzena invaze vojsk Varšav
ské smlouvy do Československa v roce 1968,
bylo odsouzeno hromadné vyvraždění pol
ských důstoníků příslušníky NKVD v Katynu
v roce 1940, justiční vražda Imre Nagyho v
Madarsku. V právu na svobodný rozvoj národ
ního a náboženského života se odsuzují depor
tace a perzekuce z národnostních nebo rasových
důvodů a žádá se svoboda vyznání a svobodná
účast na náboženském životě. V právu na
zákonnost se konstatuje, že dnes je právo pou
hým nástrojem v rukou vládnoucích, musí
vzniknout skutečné právní systémy, musí být
zrušen trest smrti a okamžitě by měli být pro
puštěni na svobodu všichni političtí vězni.
Právu cestovat nesmí bránit předpisy, které je
omezují. Právo na svobodnou volbu hospo
dářského systému — v Radě vzájemné hospo
dářské pomoci musí platit zásada rovnopráv
nosti, žádná země nesmí druhým vnucovat svůj
hospodářský systém nebo systém forem vlast
nictví.
Při formulaci zmíněných požadavků vychá
zeli účastníci setkání ze skutečnosti, že nyněj
ší systém v našich zemích prožívá hlubokou
krizi, kterou si už uvědomuje aspoň Část vlád
noucích. Možnosti přestavby systému jsou víc
než dosud závislé na iniciativě nezávislých spo
lečenských skupin, na jejich programech,
návrzích a myšlenkách. Oč víc jich bude, o to
větší bude pravděpodobnost, že nynější systém
nahradí systém skutečně demokratický, hos
podářsky a sociálně fungující.

Nezapomínat!
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 navazovat na 5. evropskou konferen
ci SVU na téma:
Kultura a násilí,
kterou pořádá švýcarská skupina SVU ve spoluprá
ci se Slovanským seminářem bemské 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.
Chov stříbrných lišek pomůže zlepšit Vaši
existenci. Produkce 100 kusů za rok se rovná
ročnímu platu kvalifikovaného dělníka v NSR
Informace, zařízeni, chovná zvířata a poradní
službu poskytne:
Pelztierzucht Sýkora
Fischhofstr. 20
4330 Múlheim/R
Tel.: 0208 - 54 660

—
—
—

HOSPODAŘÍM správné?
Maximální úspora daní pro každého.
Spoření s maximální státní podporou.
Životni pojištění ??? Jak a proč.
Bezplatná, nezávazná Informace:
Dipl. Ing. Richard Horák
Postfach 1104
8905 Mering
Tel : 08233 — 920 40

Restaurace Bíihmerwald
Staročeské a novodobé speciality.
Každý patek večer krajanské posezení.
Při pěkném počasí obsluha v klidné
zahradě.
V sobotu zavřeno.
Srdečně vás zve Jansova rodina.
Mnichov 90, Warngauerstr. 42
Pár kroků od stanice U-1 (Untersberger)
nebo Giesingerbahnhof.
Tel.: 69 53 69
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Rozhodující dny před sedmdesáti lety the

Před sedmdesáti lety, v červenci 1918,
považoval německý hlavni štáb situaci na
bojištích za ztracenou. Rakousko-Uhersko se
už snažilo uzavřít mír za každou cenu. V téže
době docílil československý zahraniční odboj
dalších významných úspěchů.
Dne 29. června uznalo francouzské mini
sterstvo zahraničí jménem francouzské vlády
právo českého národa na samostatnost. Veřej
ně a oficiálně uznalo Československou národní
radu v Paříži za nejvyšší orgán, spravující
zájmy čs. lidu a za základ budoucí čs. vlády. O
den později, 30. června, francouzský prezident
R. Poincaré v alsaském Damey věnoval 21.
pluku čs. legií prapor. Byl to významný sym
bolický akt, který nesmírně posílil Masaryka a
Beneše v dalších akcích pro osvobození Čechů
a Slováků.
Dr. Edvard Beneš podal o tomto diploma
tickém zisku zprávu do Prahy. U Českého
domácího odboje nemohl zůstat tento vývoj
bez ohlasu. Všichni vedoucí politikové v
českých zemích si uvědomili odpovědnost a
nezbytnost připravit národ na rozhodující
historický okamžik. Vznikla myšlenka vybu
dovat jendotný orgán, v němž by byly zastou-

JOŽKA PEJSKAŘ
pěny všechny vrstvy národa. Ustavil se 13.
července 1918 pod názvem Národní výbor
československý. Měl 38 zástupců českých poli
tických stran, vybraných podle klíče, který
navrhl Antonín Svehla, představitel zeměděl
ského lidu. Jednotlivým politickým stranám se
přiřklo zastoupeni podle počtu hlasů, které
strany dostaly při posledních volbách do říšské
rady ve Vídni.
Předsedou Národního výboru byl zvolen dr.
Karel Kramář, jehož Rakousko uvěznilo a
odsoudilo k smrti. Byl omilostněn, ale gloriola
mučedníka mu zůstala. Místopředsedy byli
zvoleni hostivařský rolník Antonín Svehla a
Václav Klofáč, předseda strany národně-sociální, který byl rovněž za války vězněn a byl
považován za národního hrdinu. Jednatelem
byl zvolen dr. František Soukup, sociální
demokrat, dělnický vůdce.
O ustavení Národního vvboru se českoslo
venská veřejnost dověděla 14. července 1918 z
Provolání k národu, v němž se zejména
uvádělo:
„Z rozhodnutí politických stran, předsta
vujících jednotnou politickou vůli našeho
národa, vstupuje dnes v život Národní výbor
československý. Bezměrná tíha doby a spo
lečná starost o další osudy národa spojila nás v
společný orgán všenárodní. Poslání Národního
výboru jest dáno příkazem doby: V soustavné
práci shromaždovati, pořádati a věsti veliké
duševní, morální a hmotné síly v národě k
dosaženi toho, co jest nejsvětějšim, nezadatel
ným právem každého národa a co nemůže být
a nebude odpíráno také národu našemu: právo
sebeurčeni v samostatném, demokratickém
státě československém, s vlastní správou, ve
vlastním domě a pod vlastní svrchovaností."
Červencové provolání bylo první veřejné a
otevřené prohlášení, jimž představitelé domáci
politiky projevili jednomyslný souhlas s cíly, o
něž až do té doby usiloval pouze čs. zahraniční
odboj. Krylo se s tím, oč se v zahraničí snažili
Masaryk, Beneš a Štefánik. Utvoření Národní
ho výboru uvítal lid s nadšením a v mnoha
městech a obcích se vytvořily místní Národní
výbory.
Nejtěžší povinnosti a úkoly čekaly Národní
výbor v Praze. Měl zajistit dopravu, převzít
ústřední úřady a instituce a postarat se o plynu
lé zásobování: to byl ve čtvrtém roce války vel
mi obtížný problém, protože potravin byl
nedostatek.
Ze Švehlova podnětu byla v Praze založena
Ústřední zemská hospodářská rada, která se
měla o zásobováni starat, zabraňovat vývozu
potravin a čelit lichvě. Obdobná rada byla
utvořena i v Brně, kde se o tyto záležitosti
obětavě a pečlivě staral poslanec František
Staněk.
Národní výbor československý se pokoušel
organizovat vlastní vojsko. Úkolem pověřil
starostu České obce sokolské, dr. Scheinera,
jemuž se podařilo získat některé důstojníky a
nějaké množství zbraní. K plnému uplatnění
těchto vojáků došlo později při obsazováni
národnostně smíšených pohraničních oblasti
republiky.
Národní výbor záhy po ustaveni připravil
první politické, hospodářské a finanční návrhy
zákonů budoucího státu. V podstatě převzal
úkoly a práci, kterou dříve vykonávala česká
spiklenecká Mafie.
V létě 1918, vlastně až do schůzky předsta
vitelů domácího odboje s dr. Benešem v
Ženevě v říjnu 1918, se nevědělo, jakou

budoucí stát bude mít státní formu. Nevědělo
se ani, zda Čs. národní rada v Pařiži se již v
tom směru nějak nezavázala Dohodě. V poli
tickém návrhu Národního výboru se hovořilo
o „české říši“. V návrhu se určilo, že tato
„říše“ provede důležité demokratické reformy,
zruší šlechtu, rozdělí její pozemkový majetek,
moderně zreformuje poměr mezi dělníky a
zaměstnavateli a rozšíří volební právo na
vrstvy, které byly z tohoto práva vyloučeny.
V návrhu hospodářského zákona se počítalo
s tím, že nebude možno hned vstoupit do

naprosté hospodářské svobody a že bude
nutno podržet vázané hospodářství. Návrh
hospodářského zákona se také zabýval vztahy
mezi dělníky a majiteli výrobních prostředků.
Pokládalo se za nezbytné, aby byl poměr regu
lován ve smyslu hospodářské demokracie.
Piány Národního výboru nebyly vypraco
vány nadarmo. První československá vláda je
přijala za své. Činnost Národního výboru
vyvrcholila dne 28. října 1918, kdy převzal do
svých rukou veškerou státní moc v českých
zemích a na Slovensku.

ruptured
DECADE

1938 1948

Návrat do strednej Európy
„Moja ozajstná vedúca idea, ktorú si doko
nale uvedomujem, odkedy som ako skladatel
naSiel sám seba je idea zbratania národov,
napriek všetkým vojnám a všetkým sporom.
Tejto idey se snažím zo všetkých svojich sil služií
hudbou; nevyhýbám sa preto nijakému vplyvu,
či už pochádza zo slovenského, rumunského,
arabského, alebo hocijakého iného prameňa. Len
nech je to prameň čistý, svieži a zdravý, “ píše
Béla Bartók v liste Octavianovi Beu 10. januára
1931.
K takmétu nevšednému postojů bol „předu
rčený“ už prostředím, v ktorom vyrástal.
Paula Voitová, narodená roku 1857 V Turčianskom Sv. Martine, pochádzajúca z bratislavskej nemeckej rodiny, sa odsťahovala do
Nagyszentmiklósu (dnes Sannicolau-Mare v
Rumunsku), zobrala si za muža riaditefa polnohospodárske školy Bélu Bartóka (ktorý
miloval hudbu rovnako ako ona). Teda Nemke
a Madarovi sa v madarsko-rumunskom pros
tředí 25. marca 1881 narodil syn Béla mladší.
Ked mal Béla mladší osem rokov, zomrel Béla
starší vo veku 33 rokov. Matka sa rozhodla
přesídlit sa so synom a dcérou do Bratislavy.
Ako sa vyjádřil Béla Bartók v liste dr. Janovi
Lowenbachovi do Prahy roku 1925, odišla do
svojho „druuhého rodiska“. Bratislava byla
vtedy už značné madarským mestom — bol to
už Pozsony a nie Pressburg. Ale nemecký živel
bol kultúrne ešte stále silný a aj Pozsony bola
spatá pupoČnou snúrou s Viedňou. Preto nie
div, že Béla Bartók získal prvé inspiračně
zdroje v nemeckej hudbě. V Bratislavě nadviazal kontakty s budúci,i hudobnými skladatefmi Alexandrom Albrechtom (pochádzal
tiež zo Sedmohradska) a Štefanom Némethom, s ktorým udržiaval po celý život listový
kontakt. Pre Bartóka bolo rozhodujúce, že mu
bratislavský archivář L. N. Batka, ktorý bol v
styku s Lisztom, Búlowom a inými veličinami
európskej hudby, umožnil kontakt s viedenským dirigentom Hansom Richterom.
Ód roku 1899 působil Béla Bartók v Buda
pešti, najprv ako študent konzervatória. Do
Bratislavy sa však vracal rád — nielen preto, že
tam žila matka. Okrem toho koncertoval na
južnom Slovensku a určitý čas odpočíval vo
Vysokých Tatrách.
Od roku 1904 trávil Béla Bartók dovolenku

v letnom sídle šrachtickej rodiny Fischerovcov
v Grlici (okres Rimavská Sobota). Tu nielen
komponoval, ale začal zbierať slovenské ludo
vé piesne (podlá jeho terminológie „sedliacke
piesne“). Zozbieral ich takmer tri a pol tisíc,
zvyšok jeho zbierky zbierali Zoltán Kodály
(ktorého otec byl přednostou železničnej sta
nice v Trnavě) a slovenský kultúrny historik a

JOZEF ŠPETKO
skladatel Anton Augustin Baník. Pre nezhody
s vydavatelmi a nedostatok finančného kapi
tálu vyšli v dvoch zvázkoch až v rokoch 1959 a
1969.
Béla Bartók sa vo svojich úvahách netajil, že
nioktoré madarské piesne vznikli pod sloven
ským vplyvem, iné „počeštěné nemecké pies
ne“ sa do Madarska dostali cez Slovensko.
Tvrdil, že Slováci dali hudobne Madarom viac
ako opačné. Napísal: „Slovenská sedliacka
hudba čo do poitu je mimoriadne bohatá. Úžas
vzbuzuje schopnost s akou sa všetky tieto tak
róznotvárne melodie zachovali až do našich čias;
dokazuje to mimoriadne melodické bohatsko
Slovákov."
Šovinistické prostredie a fašistická totalita
vyhnali Bélu Bartóka z vlasti. Uchýlil se do
Spojených štátov, kde vtedy jeho génia nechá
pali, kde živořil a tri roky neskomponoval ani
jediný takt. V liste, ktorý adresoval do Švajciarska svoju emográciu zdůvodnil:
„Ak niekto v Madarsku zostane, hoci mohl
odíst tak povedia, že mlčky súhlasil so všetkým,
čo sa tu deje. No možno tiež povedat, nech už
krajina upadne do akéhokolvek nebezpečenstva,
že každý musí zotrval na svojom mieste a služd
věci ako je len možné. Jen len otázka, či v dohladne; době bude možné poskytovat úspěšná
pomoc."
V Spojených štátoch zomrel 26. septembra
1945. Podlaho! viac depresi ako chorobě.
Teraz sa torzo jeho posostakov — v tom je
hlboká symbolika — vracia do Madarska. Ako
výraz čoho? Národného povedomia, ktoré sice
nezavrhol, ale nebolo mu božstvom? Bartókove pozostatky sa vrátili do strednej Európy,
ktorú miloval, a ktorá by si mala uctiť jeho
velku pamiatku. Napriek všetkým sporom.

Kulturní zprávy z domova a z ciziny
Ve Svatovítské katedrále v Praze se natáčelo
Dvořákovo Requiem; Českou filharmoni a
Pražský filmový orchestr řídil Václav Neu
mann, účinkovali sólisté G. Beňáčková-Čápová,
Ida Kyrylová, Luděk Velek a západoněmecký
tenorista Josef Protschek. Jde o koprodukci
Supraphonu s bavorskou televizí, která si vy
hradila vysílací práva a distribuci na kazetách,
Supraphon vydá v edici video. • Na 43. biennale v Benátkách, zahájeném 26. června, byl po
čtyřech letech opět otevřen renovovaný čs.
pavilon se souborem obrazů, grafik, plastik,
fotografií a skla, vybraným ředitelem Národní
galerie v Praze, Jiřím Kotalíkem • Na Barran
dově v Praze se natáčí německý film (s anglic
kou verzí) Továrna na důstojníky, scnénář je
podle bestselleru H. H. Kirsta. Režii má Wolf
Vollman. Kirstova kniha byly přeložena do 26
jazyků. Náklad na film je 8 miliónů DM,
přičemž výdaje v Praze jsou o polovinu nižší,
než by byly v Německu. • Concertino Praga,
jihočeský festival v Jindřichově Hradci, se
konal za účasti 39 mladých hudebníků našich i
z Číny, Finska, obou německých států, Britá
nie a z Ruska. • Basilejské vzorkové veletrhy
hostily v červnu tradiční pětidenní umělecký
veletrh, na němž Art Centrum a Slov Art ofi
ciálně vystavovaly několik prací umělců, žijí
cích doma. Exiloví výtvarníci byli zastoupeni v
různých galeriích, z Paříže Jiří Kolář, ze Švý
car Pravoslav Sovák, Alois Janák a někteří
další. • Nová vídeňská bytová tvorba, před-

stavená návštěvníkům fotografickou doku
mentací s architektonickými návrhy, je téma
současné výstavy v Národním technickém
muzeu v Praze. • V San Franciscu, v sále State
University, byla zahájena výstava slovenského
malíře Albína Brunovského, jehož 126 grafic
kých listů a osm obrazů, malovaných na dřevě,
se bude postupně ukazovat na výstavách v
celých Spojených státech. V sanfranciském
muzeu moderního umění současně probíhá
výstava fotografií Josefa Sudka. • ReiseTextbuch Prag, německý literární průvodce Pra
hou, vyšel v mnichovském -dtv- nakladatelství
knih do kapsy. Na 250 stran shromáždil autor,
varnsdorfský rodák dr. Heinrich Pleticha,
čestný profesor univerzity ve Wiirzburgu,
citáty asi 130 autorů německých a jiných, kteří
psali o Praze. • Česká filharmonie připravuje
na podzim zájezd do Stuttgartu, kde pod tak
tovkou šéfdirigenta Václava Neumanna uvede
Mahlerovu 9. symfonii. S touto velice nesnad
nou symfonií vystoupí i na několika koncer
tech na pěti týdenním podzimním zájezdu do
Japonska.

V EXILU ZEMŘELI: Vladimír Rodovský,
ve věku 83 let v Kansas City, Missouri, bývalý
člen městské rady v Praze za národně-sociální
stranu. Uprchl v roce 1948 a uplatňoval se v
exilových a krajanských spolcích.

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

Paměti dr. Steinbacha
Na podzim vyjde v nakladatelství Index v
Kolíně (nad Rýnem, ovšem), knížka, na kterou
se tuze těšíme: budou to rozhovory spisova
tele Viktora Fischla, který žije v Jeruzalémě, s
newyorským lékařem dr. Karlem Steinbachem.
Představovat dr. Steinbacha není lehké: v
Praze byl lékař-gynekolog a porodník, přivedl
na svět asi šest tisíc dětí. V Praze byl také
lékařem Národního divadla, důvěrný přítel
Karla Čapka (ten mu zemřel v náručí), přítel
Jana Masaryka, byl spolužákem a přítelem Fer
dinanda Peroutky. Ďr. Karlu Steinbachovi je
čtyřiadevadesát let, je studnicí zážitků tragic
kých i legračních, v paměti má spoustu anek
dot z domova a z New Yorku, kde se v roce
1939 usadil a působil dlouhá léta jako lékař
americké armády — a denně i jako lékař-lidumil československých exulantů. Za svou zá
služnou činnost byl letos na jaře dr. Steinbach
poctěn i v New Yorku nynějším primátorem
města Kochem. Steinbachovy paměti ve Fischlově zpracování nebudou však jen zábavným
čtením. Co Steinbach zažil, je kus historie,
zažité mužem, který se dobře znal s kdekým v
českém kulturním životě a s mnoha význam
nými osobnostmi z československé politické
scény. Bude to dobré svědectví ze zákulisí a z
pohledu sice soukromníka, ale neobyčejně
zasvěceného a citlivého. A po té stránce to
nebude jen kniha ke smíchu a k pobavení, ale i
k pláči a rozjímání. Steinbach je muž mnoha
zásluh a připravovanou knihou získává novou
zásluhu, za niž jsme mu vděčni všichni my,
kteří jsme šli kus životní cesty s ním — a za
kterou mu jistě budou mnohem vděčnější
všichni, kteří přijdou po nás a budou chtít
vědět, jak to tehdy za Steinbachových časů
bylo.
(mn)

Zemřel spisovatel
M. V. Kratochvíl
Spisovatel historických románů, Miloš Vác
lav Kratochvíl, zemřel v Praze 9. července po
dlouhé chorobě. Bylo mu 84 let. Z husitského
období napsal romány Král obléká halenu,
Mistr Jan Hus a Pochodeň. Kratochvíl se též
podílel jako scenárista na historických filmech
Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem a některých
dalších.

Cena Jana Zahradníčka
Klub čs. kultury v Los Angeles uděluje z lite
rárního fondu Jana Zahradníčka v den básníkových
narozenin cenu za českou poezii. Prvně byl 17. ledna
1985 cenou vyznamenán česky básník Ivan Jelínek,
žijící v Anglii. Podruhé, 17. ledna 1987, básník Ivan
Diviš v Mnichově. Cena Jana Zahradníčka je doto
vána částkou 1000 am. dolarů a příjemce je vyzname
nán diplomem, navrženým Jiřím Kargerem. Cena
Jana Zahradníčka bude po třetí udělena 17. ledna
1989. Přátelé, příznivci a zájemci o českou poezii
mohou adresovat své dotazy či zaslat finanční
příspěvky na fond Jana Zahradníčka na adresu:
CZECHOSLOVAK CULTURECLUB — FOND
J. Z., P.O. Box 66453, Los Angeles, California
90066, USA.
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ČESKÉ SLOVO
KUS DOMOVA V ALPACH

Krajanské středisko Denia — Španělsko

ČESKÝ PENSION

Na výběr jsou garsonky, byty, řadové domky, vily a pozemky
V Denii najdete: příznivé klima, kouzelný kraj a nové přátele ze všech koutů světa

MILAN
Celoroční lyžováni, koupání, tenis, plachtěni,
koně, houby, tanec.
5700 Zeli am See, Rakousko. Zellermoosstr. 75
Tel. 0043/6542/7113
Výlety Grossglockner. Kaprun, Salzburg.
Innsbruck, Krimml

„LA PEDRIA II — VESNIČKA KLUBOVÉHO RÁZU

Týdenní Wanderkarte pro všechny lanovky
v létě 280 Sch
česká kuchyně
Polopense od 26.- DM

DIVA IMMOBILIEN K & V DIVOKÝ, Segantinistr 9 , CH-8049 Zůrich, tel 01/341 21 56

Naše omyly
V minulém, červnovém čísle se vyskytlo víc
tiskových chyb, nejvážnější ve článku o čs.
legionářích na Sibiři, kde sazeČský šotek změ
nil místo smlouvy se sovětskou vládou místo
správné Penzy na Prahu. Prosíme čtenáře, aby
si chybu opravili a prominuli nám i ostatní
chyby.

Nové knihy, vydané v exilu

Malý oznamovatel

PŘEKLADY — TLUMOČENÍ

Miroslav Synek: Naděje a zklamání. Pražské jaro
1968. K vydání připravil Vilém Prečan. Vydalo Čs.
středisko nezávislé literatury, Schwarzenberg fa,
D-8533 Scheinfeld, BRD. Stran 156. Cena neuve
dena.
Citát: „Rok šedesátý osmý se nebude opakovat.
Avšak příští generace dříve či později získají novou
příležitost změnit život tak, aby odpovídal jejich
dobrým představám. Půjde o to, aby svou příležitost
dovedly rozpoznat, přijmout a opatrovat lépe než
jejich rodiče.
Pokud se lidí nezmění v jiné bytosti, pokud v nich
neuhasne věčně doutnající jiskra svobody, spravedl
nosti a hrdosti, nelze náš příběh považovat za ukon
čený."

Oldřich Pele:

Parašutisté v akci
Jediná kniha, popisující podrobně 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 Můnchen 90
184 str., 19,- DM Platby E. Svoboda.
Postgiro Můnchen 357 06-807 nebo ekvivalent
v bankovkách v dopise.

Opět v prodeji domy ve Španělsku

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. Verwaltungswirt (FH)
ROLAND RICHTER
Steinstr. 46.
8000 Můnchen 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
Musikantenweg 4. 6000 FrankfurtMain 1
Tel.: 069/44 64 20
od 17-19 hod. mimo soboty a neděle
Prosím o písemné nebo telef. spojeni.

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

Ubytováni ve Vidní vám poskytne
MIROSLAV SEĎA
Wien 1070, Westbahnstr. 18
Tel.: (222) 93 88 112 nebo 64 57 415
Cena od 20- DM na osobu

od 60.000 sFr.
Zajistíme financování na 50 procent ceny,
výborná možnost celoročního podnájmu.
AGENTUR PAZDERA Kreuzplatz 20.
CH-8008 Zůrich. Švýcarsko
tel : 00411-932 32 22

Krajané v celém světě: V pojištěni, v podnikání,
financování, půjčkách, prodeji a koupi lékař
ských praxi a jiných firem. Vám neutrálně poradí
AGENTUR PAZDERA
Kreuzplatz 20, CH-8008 Zůrich
Tel.: CH: 01 932 32 22; BRD. 00411-932 32 22
Provoz 24 hod denně, o nedělích i svátcích
Zn.: „Evropa" č. 4-VII-88 — 36letý/182 cm.
svobodný, podnikavý, seriózní muž. dosud žijící
v ČSSR. hledá ženu za účelem sňatku Češka s
uprav, vztahem vítána, může být i Němka
Zn.: „Jih BRD" č. 5-VII-88 — Deštník r.v. 1952
pozná rád deštovou kapku do 170 cm. Jen vážně
a upřímně
Zn.: „Půjdu kamkoliv" č. 6-VI1-88 — Rozvede
ný nekuřák, žijící v NSR, 175 cm, 48 let — hledá
partnerku pro nový začátek Nejraději v USA,
není však podmínkou
Zn.: „Jsem zatím v ČSSR" č. 7-VII-88 Plavovláska, 24/168, zubní lékařka, svobodná,
hledá vhodného partnera v NSR
Zn.: „Nová naděje" č. 8-VII-88 — Žiji v BRD
šestý rok s dcerou a synem (14 a 13 let). Jsem
azylant, pův Pražák. 44/186. dělník, v Čechách
rozvedený. Auto, byt mám. Hledám přítelkyni —
jen poctivě — foto vyměním či vrátím.

Zn.: „Charmant lady" č. 5-VI-88 — 59. nezá
vislá, hledá partnera na úrovni kolem 60, bez
závazků, neholdujícího alkoholu, který dovede
rozlišovat životní hodnoty a chce jako já realizo
vat své sny o prožití podzimu ve zlatých bar
vách. Foto vyměním,
Zn.: „Pište do redakce“ č. 7-VI-88 — Čechoameričan, žijící na Hawaí, 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
spokojeny 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 — Klímentská 24?
Zn.: „Fair Play only“ č. 3-VII-88 — Středoško
lačka. nekouří, dobře vaří, štíhlá, veselá, touží po
upřímném příteli kolem šedesátky pro dny
sváteční i páteční. Žádné zkrachované existen
ce; hledám partnera, který nerezignoval a
plánuje společnou harmonickou budoucnost
Prosím foto.

čtyř- až šestinásobné zvětšení kapitálu !
Zamýšlýte podnikat? Chcete si za nízké úrokové sazby peníze půjčit a na vysoké je ukládat?
Švýcarské bankovnictví a pojištovnictvi skýtá najvyšši možnou záruku solidnosti a bezpečí.
Ne/sme vázáni žádnou společností; můžete se spolehnout, že Vám objektivně poradíme spo/eni,
které je pro Vás osobně nejvýhodnějši.
Velice záleží na tom. do jakých rukou se dostanete, kam sahají možnosti příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNÍ VAŠEHO KAPITÁLOVĚHO SPOŠENÍ VE ŠVÝCARSKU? Víte
jaké splátky z ciziny do Švýcarska platit, jaká skladba pojistky je pro Vás osobně ne/výhodnějši?
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
Sotva večla učitelka do třídy, hlásil se o
slovo Pepíček. „Paní učitelko, paní učitelko,“
říkal nedočkavé, „já bych vás chtěl vidět
nahou. “
„Ale Pepíčku, " zarazila ho učitelka, „ty, chla
pec z takové dobré rodiny, maminka je krajskou
důvěrnicí strany, tatínek komunistický posla
nec, a ty, Pepíčku, ty mi říká!pani učitelko!“

»

zahájeni zimní sezóny od 2. XII
Pište česky.

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

Poplatek do 30 slov 20 DM, 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.
Zn.: „Sňatek" č. 14-VII-88 — 29letý čs občan,
žijící v NSR. hledá ženu s něm. státní
příslušností, která by mu pomohla vyřešit
beznadějnou situaci. Porozumění nutné, další
ukáže budoucnost.
Zn.: „Diskrétně." č. 15-VII-88 — Vyřídím
veškeré právní záležitosti v ČSSR Soukromý
advokát.
Zn.: „Love connection" 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
seznámeni. Prosím foto.
Zn.: „Můnchen" č. 3-VI-88 — Som 40ročny,
športový typ (175 cm), dobře situovaný, žijúci v
Mnichove — hladám priatelku s možnosfou
sňatku (25-30 ročnou), ovládajúci němčinu,
angličtinu, ktorá má záujem o prácu v textilnej
brandži Foto nutné
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 Mnichové či okolí se
starším, zkušeným Kfz-mistrem, u kterého bych
mohl udělat 2leté přeškolení (Umschulung) na
Kfz-mechanika, event také 3letou následující
praxi. Jsem Moravák. 42letý, pracovitý, spoleh
livý.

Uť Varlávě v diskusi o tom, jak vyvést
Polsko z hospodářské krize, navrhoval profesor
Jan Sczepanski dvě cesty: jednu přitaženou a
druhou zázračnou. Přirozená spočívala v tom,
že by z nebe přiletěla skupina andělů a dva roky
pracovala v polských továrnách dvacet čtyři
hodiny denně. Zázračná cesta bv spočívala v
tom, že by to udělali sami Poláci bez pomoci
andělů.
*

Potkali se dva psi a přišla řeč na perestrojku.
„Ani my o tom nemluv,“ stýskal si jeden.
„Boudu mám rozbitou, prii do ní, chodili kolem
ni, mluvili o přestavbě. Ale co udělali! Zkráti
li mi řetěz z devíti metrů na čest, mám mno
hem menči výběh."
„To na tom nejsi ječtě nejhůř, “ zabafal druhý
pes. „Mně taky zkrátili řetěz z devíti na čest,
ale misku na žrádlo mi nechali na starém místě,
na těch devíti metrech. “
»

Toník s Honzou si usmyslili utéci do Rakous
ka v přestrojení za krávu. Opatřili si kravskou
kůži, nedaleko hranic se do ní převlékli a poma
lým, houpavým krokem krávy šli k hranici.
Náhle se vzadu Toník zděsil: „Honzo, přidej do
kroku. Za námi utíká býk. “
Honza přidal, ale býk je dohonil. Když utíkal
podle nich, zeptal se: „Taky za hranice! Taky
za hranice!“
*
jel pán po chodníku v Praze a před ním na
zemi krásná čepice. Zvedl ji a lekl se. Pod čepicí
hlava. „Člověče, co to tam dole děláte! Co jste
zač!“
„Já jsem zarytý komunista. “

Jak se řekne perestrojka rumunský! Drimesku. Holandsky: Zhouven do Houven.
Čínsky: pch. Jak vyjádří perestrojku hlucho
němý! Mávne rukou
*
Proč se perestrojka koná! Aby se děti načich
představitelů stali představiteli načich dětí.
A proč se to koná s urychlenou strategií! Aby
se to stalo ječtě za jejich života.

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

Boty Haiti - kvalita za nízkou cenu
Zn.: „Děti nejsou překážkou" č. 1-VII-88 — Za
účelem sňatku hledá 41/165 ženu od 30-50 let, i s
dětmi. Občanství NSR u ženy je předpoklad.
Zn.: „Budoucnost“ č. 2-VII-88 — Žiji sama v
Kalifornii, je mi 62 let a hledám partnera pro
zbytek svého života Věk. vzhled a místo není
důležité Jsem dobrá kuchařka, mám obchod
talent, všestranné zájmy, mám ráda hudbu a
smích. Hledám partnera, který by mi byl oporou
a vítám čestné, upřímné a vážné nabídky. Prosím
foto, které vrátím.
Zn.: „Dinsting. partner č. 9-VII-88 — Pohled
ného, srdečného partnera doufá poznat středo
školačka. 64letá jen kalendářně. 174/74, estetic
ky založená, dosud vzdorující létům. Prosím o
foto.
Zn.: „1 a 1 jsou...“ č. 10-VII-88 — život v
Bavorsku, říká 35letý, 170 cm Tvůj názor
neznám, proto prosím o odpověd.
Zn.: „Brňák — Američan“ č. 11-VII-88 —
45letý. rozvedený majitel restauraci hledá
přítelkyni. Pomohu případné s cestou jako
sponzor.
Zn.: „vytoužené pracovní povoleni" č. 12-VII88 — Jsem 1 rok v BRD. povoláním architekt,
ochoten však vykonávat jakoukoliv slušnou
práci. Bydlím v Mnichově. Prosím, pomozte,
poradte!
Zn.: „Nabízíme zaměstnáni“ č. 13-VII-88 —
Česká restaurace v rekreační oblasti v podhůří
bavorských Alp hledá schopného, účtujícího
číšníka nebo servírku Mzda podle obratu. Tel.
08361/795 nebo pište do admin. t.l.

Kdysi bývaly v českých městech na domech
firemní tabule s nápisem Řezník a uvnitř v
krámě byla spousta masa. Dnes jsou na domech
firmy s nápisem Maso a uvnitř v krámě je plno
řezníků.
Čtyři etapy perestrojky jsou: 7] úspěch, 2]
spěch, 3] pech, 4] ech.
*
Na M oravě se čučká, že vedeníJZD Slušovice
je v maléru. Někdo možná půjde do kriminálu.
Pěstitelé družstva totiž zučlechtili jeden druh
špenátu do té míry, že obsahuje víc železa, než
rudy, dovážené Čs. hutním závodům z Ruska.

U rámci přestavby dostal architekt za úkol
rekonstruovat svinský chlívek v pěkný pokoj.
Do práce se mu nechtělo, remcal. „Nehubuj a
začni, ” říkali mu kolegové. „Dali ti peníze i
materiál, nemáč proč otálet. "
„Přesto se mi do toho nechce, nemám na to ani
trochu náladu,“ bránil se architekt. „Úkol
se mi protiví.“
„Nejvoůavějčí práce to není, “ uznávali druzí
architekti, „ale proč by se ti to mělo protivit!“
„Protože až to dodělám, ta svině tam má
zůstat. “
Zn.: „Cash only" č. OB-176-VII-88 — For sále
European restaurant in San Francisco Bay Arey.
35 seats, lunch/dinner, $ 65.000.
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Hledáme zkušené Inženýry a techniky
pro základní a detailní plánováni projektů u
MSRT, autom a El-techniky u chemických a
jiných průmyslových zařízení. Podmínky: zna
lost němčiny a pasiv techn. angličtiny, svobod
né podnikáni, zkušenost v plánování
Kopie Vašich vysvědčeni, chronologický popis
dosavadní činnosti v něm jazyku s uvedením
min. hodinové sazby, termínu možného začátku
práce u významných německých a švýcarských
podniků zašlete na adresu:
M. Hrabak, Ing. Búro fůr MSRT und E-Technik
Wallstr. 54. D-7890 Waldshut.Tiengen 1

Postrádáte-li klid, tesy, vodu, čistý vzduch,
navštivte nás Nabízíme Vám českou kuchyni,
ubytování v útulných pokojích se snídaní
za 20 DM
Týden dovolené s plnou penzí za 259 DM
Víkend pátek - neděle 80 DM s plnou penzi
Na Vaši návštěvu se těší a zve
Jaroslav Holub
GaatstMtte „Zum Hlrsch"
Arolser Str.17, 3538 Marsberg-Canstein
Tel.: 02993/615
ČESKÉ A SLOVENSKÉ KNIHY
vydané v ČSR i v exilu, gramodesky, reprodukce
a dalši Vám obstará Zásilková služba knih:
Mirka Vychytll, Postách 102336,
D-6000 Frankfurt/M,- Napište si o seznamy

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

Půjčky a pojištování všeho druhu.
Zdeněk Kedroutak
Kurfúrstenstr. 16
8034 Garmerlng b. MUnchen
Tel.: 089/841 40 18
POJIŠTĚNÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
Pozor, novinka!
Nabízím pojištěni řidičského průkazu pro řidiče
z povolání a také řidiče-amatéry
Informace podá:

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

„JugendstilT - 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 bel Kochel am See, tel. 08857/208)
má pro hosty moderní, hotelové ubytováni 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
Garmlsch-Partenkirchenu.
Vyžádejte sl nabídku, rádi posloužíme.

Dovolená v BUrterbergu-Vorarleberg
Komfortní hotel v 1.100 m. výborná kuchyně,
lyžováni (koupáni) přímo u hotelu, pohodlné i
náročné tůry. Týdenní pobyt od 1.600 óSch,
děti se slevou
Informace, rezervace
tel.: 0041-41-559858.

ANTIKVARNl i nové české knihy
PRODÁVÁ A KUPUJE

ČESKÉ SLOVO

Spolupráce Norimberka a Prahy
Kdysi čilé obchodní a kulturní styky mezi
Prahou a Norimberkem, datující se od 14. sto
letí, přetrvaly staletí. Místa, vzdálená od sebe
zhruba 250 kilometrů, měla však k sobě mno
hem blíž v době, kdy se chodilo pěšky nebo
jezdili formani, než za našich časů. Ještě na
přelomu století sledoval Norimberk, co je no
vého v Praze — a Praha věnovala pozornost
Norimberku. Do té míry, že elektrické osvět
lení v Norimberku zaváděl český inženýr
Křižík. Po první světové válce styky mezi
oběma městy opadly, po druhé světové válce
zcela upadly.
Nyní, zdá se, dochází k obratu. Koncem
června navštívila Prahu delegace města Norim
berka. V jejím čele stál vrchní starosta Norim
berka, Peter Schonlein. A byl to právě Peter
Schonlein, který po mnoho minulých let usilo
val o navázání bližších styků s Prahou. Jeho
snahy až donedávna narážely v Praze na nezá
jem. Což posléze vedlo k tomu, že Schonlein
požádal o pomoc západoněmeckého ministra
zahraničí Hanse-Dietricha Genschera, který o
úsilí Norimberka obnovit někdejší styky s Pra
hou informoval čs. ministra zahraničí Chňoupka. Intervence, zdá se, vedla ke zdárnému
konci.
Za Červnové návštěvy byl vrchní starosta
Schonlein s delegací přijat na Staroměstské
radnici primátorem hlavního města, Františ
kem Štafou. Projednaly se — a podepsal pro
tokol — o zesílené výstavbě hospodářských
styků a o intenzivnější kulturní výměně,
včetně vzájemných návštěv kulturních osob
ností. V sousedských setkáních se bude po

kračovat. V protokolu je zmíněno, že ještě letos
oplatí návštěvu Prahy pražský primátor, který
přijede do Norimberka. Ovšem už jím nebude
František Štafa, nýbrž jeho nástupce, 51 letý
Zdeněk Hořčík, který se stal počátkem
července novým primátorem Prahy.
Norimberská delegace za prohlídky Prahy
věnovala pozornost všem historickým památ
kám, zejména právě těm, upomínajícím nějak
na Norimberk. Navštívila i Lidice, kde položi
la věnec k uctění památky obětí hrůzné nacis
tické msty. Je symbolické, že kulturní výmě
na bude zahájena v Norimberku, a to výstavou
židovských náboženských předmětů, jež za
půjčí Státní židovské muzeum v Praze.
Za rozpravy o hospodářských stycích se
také mluvilo o dálnici Východ — Západ, o
které hovořil v Praze za své lednové návštěvy
západoněmecký kancléř Helmut Kohl. Norim
berští však nehodlají čekat na výstavbu potřeb
ných silničních přípojů a oznámili, že se budou
snažit co nejdříve navázat s Prahou přímé
letecké spojení. Už o něm vyjednávají s Lufthansou a kromě toho ještě se soukromou letec
kou společností, která má sídlo v Norimberku
a obstarává dopravu na několika vnitroevropských leteckých tratích.
Důležité ovšem je, aby se připravované
vztahy neomezily pouze na návštěvu ofi
ciálních delegací a na styky hospodářských re
prezentantů. Nepochybujeme o tom, že auto
busy s norimberskými turisty začnou jezdit do
Prahy ve větším počtu. Jde o to, aby také auto
busy s pražskými občany začaly co nejdřív a ve
velkém počtu jezdit do Norimberka.

Drobné zprávy z domova
Bratislava. Bronzová plastika 410x550 cm
lva, držícího štít s čs. státním znakem,
zdobívala do r. 1939 Štefánikův památník. Po
odstranění byla porůznu uschována a nedávno
vynesena z depozitoria Městského muzea a po
restauraci bude umístěna na Fajnorovu nábřeží
před Slovenským národním muzeem a odha
lena 28. října 1988.
Praha. Od prvního července konči plat
nost desetikorunových bankovek z roku 1960.
Vyměňovat je lze do konce roku.
Brno. Výbuchem zemního plynu byl 21.
června zničen rodinný domek v Bráfové ulici,
dva lidé usmrceni a tři lehce zraněni. Sousední
domy byly poškozeny.
Nový Bor. Skláři starou technikou doplnili
soubor skleněného servisu, vyrobeného kolem
roku 1850 v Itálii, který vlastní holandská
královna Juliana. Italové zakázku odmítli
přijmout — nevyhovovala jim technicky.
Děčín. Dne 22. června po půlnoci zničil
požár halu střediska vrcholového sportu a
tělovýchovy. Škoda je na dva milióny Kčs.
Bratislava. Letošního mezinárodního che
mického veletrhu Incheba se zúčastnilo 550
firem z 27 zemí, novými vystavovateli byli
Kanada a Irák.
Znojmo. Stárni statek jako první letos zahájil
žně obilnin, o týden dřív než obvykle.
Kutná Hora. V mezinárodní soutěži ve stavbě
kytar se stali laureáty Japonec Koeno Neine a
E. Kroil z Východního Německa, v soutěži
bylo 40 kytar ze sedmi zemí.
Praha. V Mánesově ulici začala uprostřed
dráhy téci voda. Pracovníkům nepřetržitého
provozu vodáren trvalo 20 hodin, než se dostali
k opravě.
Most. Před rokem zahájený kabelový rozvod
televize se v mnoha částěch města uskutečnil, v
obvodě 8 se letos dokončí.
Strážnice. Koncem června skončil meziná
rodní folkloristický festival, jehož se zúčastnilo
přes 2000 účinkujících, i ze zahraničí.

Praha. Příští rok žáci prvních ročníků škol
nebudou hodnoceni známkami, ale slovy.
Hrůza ze špatného vysvědčení přestane.
Olomouc. Na výstavě čínských draků,
zahájené 23. června , nejdelší drak měří 310
metrů a je z Wifangu, města, proslulého
výrobou draků. Vystavovány jsou i čínské
loutky ze 17. století.
Praha. 30. června vyjel první autobus na
nové lince do Athén. Zastávka s noclehem je v
Jugoslávii. Autobus bude jezdit každých 14
dní.
Mladá Boleslav. Koncem června bylo
oslaveno 300 let trvání místního gymnázia
výstavou o minulosti a současnosti školy.

Brno. Na autodromu se letos nebude konat
mistrovství Evropy cestovních aut, protože se
k účasti přihlásilo jen 14 vozů a hrozila ztráta ve
výši 2 miliónů Kčs.
České Budějovice. Na 8. mezinárodní
spektoskopickou konferenci přijelo přes 700
účastníků ze 16 zemí Evropy, USA a Kanady.
Brno. První brněnská strojírna dodá pro
sovětský kombinát Norilsk za polárním
kruhem devět 30-megavattových parních tur
bin pro tamní elektrárny.
Praha. Primátor František Štafa přijal 29.
června na Staroměstské radnici delegaci města
Norimberku, v čele s vrchním starostou Petrem
Schenleinem.
Bratislava. V Červenci budou provedeny
první vrty pro získání nových zdrojů vody pro
Petržalku. Zařízení na úpravu vody dodá
švédská firma Vyrmetoder.
Brno. V červnových dnech, kdy v jídelnách a
restauracích byly nápisy „brambory nejsou“,
měl státní statek Znojmo obrovské obtíže s
odbytem čerstvého sběru brambor. Proč? Inu
— odběratelsko-dodavatelské vztahy...

Humpolec. Soko tisíc bývalých žáků
zemědělské školy přijelo, aby oslavilo sto let
jejího vzniku.

Alois čížek

RESTAURANT HIRSCHGARTEN

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

Návštěva jedné z nejkrásnějších výletních restaurací zůstane pro Vás zážitkem

Jarka Blnarová oznamuje.
že ve spolupráci s nakladatelstvím Arkýř
otvírá v Mnichově kráměksknihami. Proturistyz
domova jsou časopisy a některé knihy zdarma
(včetně slovenské a české
náboženské literatury)!
Naše adresa: Arkýř, Buchladen und Verlag,
Schelllngstr. 20
(Rgb. — ve dvoře),
8000 Múnchen 40
Tel.: 089/39 37 92
Otevřeno každý den od 14 do 18,30,
v sobotu od 10 do 13 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
J. Blnarová, K. Jadrný-Pokorný

K naši staročeské a myslivecké kuchyni
točíme plzeňské a budějovické pivo
Velká terasa s výhledem
na jeleni zahradu a minigolf
Salonky od 10-70 osob
pro rodinné slavnosti a hostiny.
Otevřeno denně kromě pondělí
od 11.00-23.00.
Na Vaši návštěvu se těší
Rodina Koubova
Elisabethenschneise
6380 Bad Homburg / Dornholzhausen
Tel.: 06172 - 33525
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V SAMÉM SRDCI
SAN FRANCISCA

Restaurant
685 Sutter/Taylor
(415) 441-5678

Rada stále bezradnější
V Praze se v prvním červencovém týdnu
konalo setkání nejvyšších představitelů Rady
vzájemné hospodářské pomoci. Byl přítomen
za Sovětský svaz ministerský předseda Nikolaj
Ryžkov. O průběhu zasedání se veřejnost
dovídala tak málo, že na tiskové konferenci,
kterou před odletem z Prahy uspořádal Ryž
kov, se sovětský novinář ohradil proti nedo
statku informací z porad. Ryžkov s ním vřele
souhlasil a řekl, že při dalším setkání v Sofii by
se měl styl práce důkladně změnit. V Radě se z
95 procent nemluvilo o ničem tajném a je
naivní předstírat, že deset zemí má na všechno
stejný názor, řekl Ryžkov.
Deset zemí vskutku nemělo na všechno
stejný názor. Některá ujednání například
odmítlo podepsat Rumunsko, což i oficiální
čs. sdělovací prostředky musely přiznat.
Ale šlo o mnohem víc: o rozpor v názorech
na hospodářské záležitosti. Problematiku vý
stižně ilustroval článek západoněmeckého ča
sopisu Die Welt. Napsal: Východoněmecký
ministerský předseda Stoph čelil na pražském
zasedání Sovětům a Madarům „zajímavou
alternativou“ stability proti reformám a byl
podporován rumunským Dascalescu, zatímco
se Československo snaží dělat prostředníka.
Východoevropské hospodářské společenství
poskytuje ještě podivnější obraz než dřív,
před zasedáním. Opozice Východního Berlína
a Bukurešti zvrátila věci vzhůru nohama. Je
objevné, že Stoph staví pojem „stabilita" proti
mnohem užívanějšímu slovu „reforma“. Nazna
čuje to, že změny, které zamýšlí Gorbačov,
představují pro stabilitu systému nebezpečí.
Tento zvrat úloh má vážné pozadí — otázku
moci. Jestliže se Sověti nemají vrátit k systému
Stalina a Brežněva, budou se muset dostat do
křížku s protiklady v Radě vzájemné hospo
dářské pomoci. Ale nikdo neví, jak se dá pro
blém vyřešit bez dogmatických stranických
oligarchií, usoudil časopis.
V Praze se už celkem nezakrytě řeklo, že
vzorem pro RVHP je Evropské hospodářské
společenství, ovšem s přísně socialistickým
zaměřením. Taky ve východní části Evropy
se má postupně vybudovat společný trh bez
jakýchkoliv překážek a zábran. K tomu vyšel
případný komentář ve vídeňské Die Presse:
Summitovému shromáždění „rudého“ hospo
dářského společenství se ani nyní nepodařilo
překonat trvalou krizi. Pro „bratrské" země je
to trapné. Vždyť protějšek, Evropské spole
čenství, systematicky pracuje na plánu společ
ného trhu. V Radě hospodářské pomoci se
volný pohyb zboží, služeb, lidí a kapitálu ještě
nedostal ani do stadia diskuse. Vždyť, konec
konců, měny deseti členských sfátů nejsou ani
vzájemně směnitelné... Pro mnohé jediná
naděje je perestrojka, ale tu uskutečňují jen
polovičatě nebo vůbec ne jen některé státy
Rady vzájemné hospodářské pomoci.
Podle názoru deníku Frankfurter Allgemeine všechny dohody, dosažené v Praze, smě
řují víc k budoucnosti, ale jsou takřka bezcenné
pro přítomnost. „Nyní chtějí vytvořit .socialis
tický' vnitřní trh. Ale Rada se rozchází právě
tak, jako se rozcházejí reformní hnutí jejích
členských států. Organizace v Praze ztratila
další váhu jako protějšek Evropského společen
ství. (...) Socialistické hospodářské společenství
se stalo pro své členy košem na odpadky, řekl
nedávno Gorbačov, ale to jen řekl, co každý
může vidět: císař je nahý. Obchod mezi
socialistickými zeměmi stagnuje. (...) Cenová
reforma a směnitelnost jsou v Radě hospodář
ské pomoci módní slova. Nedají se dosáhnout
odděleně a před tímto cílem leží nutnost
výroby takzvaného směnitelného nebo žádané
ho zboží ve víc než přiměřeném množství.
Přitažlivý trh se nedá vybudovat jenom na
řízení nedostatků — ani ne socialistický
vnitřní trh.“

Ústí nad Labem. Přednosta ženské kliniky,
docent MUDr. Jiří Richter, byl odsouzen na
dva a půl roku nepodmíněně, protože přijal asi
za 25 000 Kčs úplatků.
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ČESKÉ SLOVO

Neúspěch čs. tenisové školy ve Wimbledonu
2. červenec 1988 bude navždy patřit k nejsmutnějším dnům v historii našeho tenisu, který
v posledním desetiletí slavil tak enormní úspěchy! Po několikaleté naprosté doméně na
wimbledonských dvorcích utrpěla naše osminásobná wimbledonská přebornice, Martina
Navrátilová — přesně po sedmi letech a jednom dnu a 47 vítězných zápasech za sebou —
hořkost první prohry, když ve finále 102. ročníku Wimbledonu podlehla o dvanáct a půl
roku mladší Němce, Steffi Gráfové, ve třech setech 7:5, 2:6 a 1:6. Hned v úvodu bych však
chtěl říci, že na kurtě to nejprve nevypadalo na prohru naší tenisové superhvězdy.1
Ačkoli Martina Navrátilová prohrávala v
úvodní sadě finále s Gráfovou už 3:5, skvělou
hrou na síti i velmi dobrým podáním dokázala
ještě první sadu vyhrát 7:5. A když pak hned v
druhém gamu druhého setu protrhla podání
Steffi Gráfové, byli jsme všichni přesvědčeni o
tom, že „dovede“ utkání do vítězného konce.
Sám sebevědomý komentátor druhé západoněmecké televize ZDF Rainer Deike přiznal, že
Martina Navrátilová hraje lepší tenis a že to s
jejich Steffi nevypadá příliš růžově. Pak se však
dostavilo něco, co předvídala Martinina přítel
kyně, Chris Evertová, která před zápasem
řekla: „Martina je i nadále superhvězdou svě
tového tenisu, bohužel není na tom dobře psy
chicky.“ A skutečně: Martina ve chvíli, kdy
vedla v druhém setu nad Gráfovou 2:0, servíro
vala. Nezdařilo se jí několik míčků, svůj servis
prohrála a Gráfová pak svým vlastním podá
ním vyrovnala na 2:2. A tu nastal zvrat v celém
finále. Martina znervózněla, dělala jednu ško
láckou chybu za druhou, a místo možného
vedení 3:0, vedla 3:2 její soupeřka. Steffi Grá
fová v tuto chvíli vystihla její nervozitu, hrála
klidněji a nakonec zápas ještě vyhrála ve třech
setech, když v tom posledním setu zcela
ovládla hru. Nervozitu Martiny Navrátilové
dokumentuje v míře nejvyšší sedmá hra třetí
ho setu, kdy už vedla 40:0, nakonec však po
dvou dvojchybách prohrála nejen game, ale i
sadu, a tím i celý zápas.

Smutná Martina
Nám, příznivcům čs. tenisové školy, nebylo
po utkání do smíchu. Smutná byla pochopi
telně v prvé řadě Martina Navrátilová, která
měla v úmyslu vyhrát podeváté wimbledon
skou dvouhru. Ale zápas si prohrála sama,
svou nervozitou. Co Martina řekla po utkání?
„Prohrála jsem s dobrou tenistkou, která za
rok udělala velký pokrok, na kterém se bezpo
chyby podílí čs. trenér Pavel Složil. Musím
však říci, že jsem raději prohrála dnes finále,
než v tom čtvrtfinále, kdy jsem byla v utkání s
Jihoafričankou Rosalyn Fairbankovou na „oraništi“ — a ne na kurtu číslo 14 — jak se říká na
pokraji porážky. Pro mne však dnešní prohrou
tenisová dráha nekončí, pokusím se o comeback a ještě dříve o to, abych se Steffi Gráfové
revanšovala." Martina měla zřejmě na mysli
americké přebory v newyorském Flushing
Meadow, které začínají příští měsíc — 29.
srpna — a kde možná, když na její straně bude
americké publikum, bude šťastnější, než byla
nyní ve Wimbledonu. Tenis jistě hrát neza
pomněla, kapitola Gráfová — Navrátilová
finálovým zápasem ve Wimbledonu neskon
čila.

Podprůměrný Lendl
Už před finálovým utkáním Steffi Gráfové s
Martinou Navrátilovou se na Ústředním
dvorci ve Wimbledonu dohrávalo den předtím
pro tmu přerušené střetnutí Němce Borise
Beckera s Ivanem Lendlem, které rozhodl pro
sebe v utkání podprůměrné úrovně devátým
„mečbolem“ Němec Boris Becker ve čtyřech
setech 6:4, 6:3, 6:7 a 6:4. Beckerovo vítězství
mne tentokrát nepřekvapilo, neboť Ivan Lendl
není stále ještě docela fit: zřejmě nemá ještě
vyléčené zranění z francouzských přeborů,
navíc levou nohu má celou obvázanou bandáží.
Jeho lékař mu sice radil, aby letošní Wimble
don vypustil z pořadu, ale Lendl neuposlechl a
nakonec to „dotáhl“ až do semifinále. V
utkání s Beckerem — především první den,
kdy se hrály tři sety — nehrál však Lendl
dobře. Málokteré podání mu vyšlo a celkem se
dopustil deseti (Becker devíti) dvojchyb. Půso
bil unaveným dojmem, na kurtu byl pomalý a i
slabé míčky soupeře — který rovněž nehrál
zrovna nejlépe — končily v síťce, prostě cel
ková Lendlova hra byla — uvážíme-li, že je
světovou tenisovou jedničkou — přímo katas
trofální.

tenis všech superlativů. Skoda však, že pak už
mu nestačily síly (navíc měl při několika
úderech skutečně velkou smůlu) a tak nakonec
prohrál s Edbergem v pěti sadách 6:4, 6:2, 4:6,
3:6 a 4:6. Nebylo se však čemu divit: vždyt
wimbledonský turnaj byl po řadě měsíců jeho
první soutěží vůbec. Podle mého názoru: tenis,
jaký předvedl v obou už zmíněných zápasech,
byl nejlepší v letošních bojích o wimbledonské
prvenství, které mohl možná při trochu štěstí
získat. V žádném případě však Miloslav Mečíř
neřekl ani ve Wimbledonu své poslední slovo.
Tenisovou kariéru má bezpochyby teprve před
sebou.
Holandští fotbalisté
poprvé v historii mistry Evropy
Amsterodam, Haag — a vlastně celé Ho
landsko žilo v závěru Června v úplném fotbalo
vém opojení. Všude se slavil první titul mistra
Evropy, který reprezentanti Nizozemí získali
v sobotu 25. června, když na Olympijském sta
diónu v Mnichově porazili ve finále mužstvo
SSSR 2:0. Radovánky nebraly konce. A nebylo
se ani čemu divit, vždyť triumf holandského
národního mužstva na evropském šampionátu
byl zcela zasloužený, podložený skvělou útoč
nou hrou, fotbalovou technikou, supervýkonem takových fotbalových fenoménů jakými
jsou například oba hráči AC Milána: Ruud
Gullit a Marco van Baštěn, kteří dokázali své
příznivce přivést do úplné extáze.
„Holandští fotbalisté předvedli proti SSSR
v Mnichově — stejně jako už předtím v semifi
nále v Hamburku proti NSR — inteligentní,
technicky vyspělou hru, která je fotbalem 21.
století,“ napsal londýnský „The Mail on Sunday“. Ano, byla to skutečně radost dívat se na
takovou kopanou, na jakou ani dobře hrající
sovětská „sborná komanda“ nenašla účinný
recept a tempo s Holanďany vydržela pouze
prvních třicet minut zápasu, ve kterých měla
dokonce i gólové šance. Když však v 33.
minutě po nádherném útoku celého holand
ského týmu dal Ruud Gullit hlavou vedoucí
gól svého mužstva, začal na hrací ploše mni
chovského Olympijského stadiónu úplný fot
balový koncert reprezentantů Nizozemí, který
byl korunován už de\'ět minut po změně stran
nejhezčí brankou šampionátu, jejímž autorem
byl přímo z voleje nejlepší střelec mistrovství,
Marco van Baštěn (vstřelil celkem pět gólů).
Sovětům se sice krátce na to naskytla poslední
šance postarat se o zvrat ve hře, když jim fran
couzský rozhodčí Vautrot „daroval“ penaltu
(za domnělý faul holandského brankáře Van
Breukelena na jednoho z pronikajících hráčů
SSSR, navíc pět šest metrů napravo od
holandské branky — na brankové čáře), van
Breukelen však Belanovův pokutový kop v 59.
minutě zneškodnil. Ve zbývající půlhodince
zápasu, který byl přenášen televizí do 108 zemí
všech světadílů, udávali „Oranje“ tempo hry a
jen při trochu lepší střelbě mohlo být jejich
vítězství ještě přesvědčivější.

Zrcadlo výsledků
evropského šampionátu fotbalistů

I. skupina:
NSR — Itálie 1:1, Španělsko — Dánsko 3:2,
NSR — Dánsko 2:0, Itálie — Španělsko 1:0 a
Itálie — Dánsko 2:0.
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11. skupina:
Irská republika — Anglie 1:0, Holandsko —
SSSR 0:1, Holandsko — Anglie 3:1, Irská
republika — SSSR 1:1, Holandsko — Irská
republika 1:0 a Anglie — SSSR 1:3.
Semifinále:
Holandsko — NSR 2:1 a SSSR — Itálie 2:0.
Finále:
Holandsko — SSSR 2:0 (1:0).

Pohár jihokorejského prezidenta
do Československa

Jihokorejští pořadatelé XXIV. letních olym
pijských her zorganizovali v druhé polovině
června „předolympijský turnaj fotbalistů", na
který pozvali šestnáct mužstev různých výkonostních tříd ze 4 světadílů. Vzpomněli si i na
čs. fotbalisty, kteří by se bývali tak rádi zúčast
nili přímo olympijského turnaje, bohužel ztros
kotali v kvalifikaci. A čs. ligový výběr (bez
hráčů mistra ligy Sparty Praha a Interu ZŤS
Bratislava, kteří v té době absolvovali v
Ružomberoku finále „Československého po
háru“) jihokorejské příznivce kopané nezkla
mal, když tu podával dobré výkony a nakonec
celou soutěž vyhrál, když ve finále na Olym
pijském stadiónu v Soulu zvítězil nad olympij
ským mužstvem SSSR 2:1. Sovětský soupeř se
sice už v 15. minutě Narbekovasem za „asis
tence“ čs. obránce Kiniera ujal vedení 1:0 a
tento výsledek si udržel až do 84. minuty, pak
však v rozpětí osmdesáti sekund rozhodli
Čechoslováci ještě zápas ve svůj prospěch.
Středopolař Moravčík prováděl (šest minut
před koncem utkání) z pravé strany rohový
kop, při kterém si sovětský obránce Pučkov v
tísni srazil míč do vlastní branky, šedesát
sekund na to týž hráč (Moravčík) poslal z 25
metrů míč přímo za záda sovětského brankáře
Prudnikova. Radost čs. fotbalistů byla pocho
pitelně obrovská: čs. mužstvo vedené svým
trenérem Miloušem Kvačkem dostalo po
utkání Pohár jihokorejského prezidenta a na
jeho počest zněla poprvé na Olympijském sta
diónu v Soulu čs. hymna.
S kým čs. fotbalisté v Soulu hráli? Ve sku
pině čtyř (dvě mužstva postoupila do čtvrtfi
nále) zvítězil čs. ligový výběr nad výběrem
Turecka 2:0, s předním týmem Peru Sportinhem Crystal hrál nerozhodně 1:1 a prohrál
(dvěma vlastními góly) s jugoslávským mužst
vem Velež Mostar 2:3. Ve čtvrtfinále zdolali
Čechoslováci mexické mužstvo Atlas po pro
dloužení 3:2, v semifinále reprezentační tým
Jižní Koreje 4:3 na penalty (po 120 minutách
skončil zápas 0:0) a ve finále olympioniky
SSSR 2:1.
Sparťanský „double“
Fotbalisté pražské Sparty nemají v současné
době na čs. hřištích vážnějšího soupeře. Po
triumfu v 1. čs. lize vyhráli v neděli 19. června i
„Československý pohár“, když ve finále na
neutrální půdě v Ružomberoku porazili vítěze
„Slovenského poháru“ Inter ZŤS Bratislava
2:0 a dosáhli tak po čtyřech letech znovu fot
balového doublu (shodou okolností i v r. 1984
byl jejich finálovým soupeřem tento slovenský
tým, který tehdy porazili 4:2). V úvodu letoš
ního závěrečného utkání byli však slovenští fot
balisté plnou čtvrthodinku lepším týmem,
který si vynutil čtyři rohové kopy, přesto se k
vážnější gólové příležitosti nedostal. Pak však
Sparta začala teprve hrát, předváděla najednou
líbivou kopanou, technicky na výši a o jejím
vítězství nebylo ani na chvíli nejmenších
pochyb. Jen branek viděli diváci poskromnu.
První dal už ve 37. minutě z volného přímého
kopu přes zeď bratislavských zadáků sparťan
ský kapitán J. Chovanec, druhou branku si pak
dal ve 74. minutě sám obránce soupeře Kopča.
Sparta vedla 2:0 a až do konce utkání hru jen
kontrolovala, nejevila příliš velký zájem o
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Skvělý Mečíř
Kdo z účastníků letošního Wimbledonu
mile překvapil, byl Miloslav Mečíř. Ve stylu
hvězdy světového tenisu zvítězil ve čtvrtfinále
nad druhým hráčem světového žebříčku, Švédem Marsem Wilanderem hladce ve třech
setech 6:3, 6:1 a 6:3, a i v prvních dvou sadách
semifinále s třetím tenistou ATP Švédem Ste
fanem Edbergem (pozdějším vítězem wimble
donské dvouhry, který ve finále porazil Němce
Borise Beckera 6:4, 6:2, 4:6, 3:6 a 4:6) zahrál
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zvýšení skóre: vždyť už o jejím celkově Šestém
vítězství v soutěži „Československého pohá
ru“ bylo rozhodnuto. Tímto ružomberským
triumfem se s mužstvem Sparty rozloučil i její
trenér Václav Ježek, který ji letos vedl k celé
řadě rekordů. Tak například mužstvo pražské
Sparty dosáhlo v 1. čs. lize rekordního počtu
bodů (49), soutěž vyhrálo o deset bodů před
pražskou Duklou (rovněž rekord) a nastřilelo
rekordní počet 82 branek. Třikrát v sezóně
1987/88 vyhrála Sparta ligové střetnutí vyso
kými výsledky, když porazila ve 20. kole fotba
listy Hradce Králové 6:0, ve 27. kole stejným
skórem Dunajskou Středu a ve 28. kole zvítě
zila na hřišti Bohemians Praha dokonce 7:0.
Profesionální status čs. fotbalistů

Předsednictvo ÚV ČSTV na svém zasedání
21. června v Praze schválilo přímo senzační
novinku: od 1. srpna letošního roku budou
poprvé v historii čs. fotbalu odměňováni hráči
„podle míry talentu, výsledků mateřského
klubu i podílu na reprezentaci Českosloven
ska“. Prvoligoví fotbalisté budou rozděleni do
tří kategorii. V 1. kategorii se pohybuje
základní odměna hráče 5000-7000 Kčs měsíč
ně, ve II. 3500-5500 a ve III. 3000-4500 KČs.
Do té nejvyšší kategorie patří hráč, který se
hrál aspoň tři reprezentační zápasy za poslední
rok nebo deset utkání za tři roky nebo byl
hráčem mužstva, které v posledních čtyřech
letech skončilo na mistrovství světa do 12.
místa nebo na mistrovství Evropy do 8. místa
či na olympijských hrách do 4. místa. Nebo
zase byl hráčem mistra ligy a sehrál aspoň
padesát procent ligových zápasů atd. Do II.
kategorie patří v prvé řadě fotbalista, který je
čtyři roky na prvoligové soupisce..., do III.
kategorie patří pak všichni ostatní prvoligoví
hráči. V nových stanovách se mluví i o doplň
kových odměnách za zvýšení návštěvnosti, o
příplatku za reprezentaci atd. Tato opatření v
plném rozsahu platí zatím pouze pro civilní
kluby. O systému odměňování vojenských
týmů se teprve jedná.
Čs. basketbalistky získaly letenky
do Soulu

Na rozdíl od čs. basketbalistů, kteří na pos
ledním mistrovství Evropy v Aténách obsadili
nž osmé místo, čs košíkářky se i nadále udržují
mezi evropskou, ne-li světovou elitou. Po
triumfu v kvalifikačních bojích o účast na mis
trovství Evropy r. 1989 v Sofii (ke kterým
došlo ve Finsku), zajistily si nyní v Kuala Lumpur i účast na olympijských hrách v Soulu.
Postup mezi osm družstev, která se zúčastní
olympijského turnaje, nebyl však tak jednodu
chý, neboť o šest letenek do jihokorejské
metropole zápolilo 24 reprezentačních týmů.
Nejprve však to v Malajsii vypadalo na hlad
kou „záležitost“: čs. děvčata vyhrála v „C“
skupině všech pět zápasů (mimo jiné i nad Ital
kami, což bylo velmi důležité, neboť toto
vítězství se jim započítávalo do finálové sku
piny), v závěrečných bojích však okusila
hořkost proher s Jugoslávkami, s Bulharkami
(77:78) a Číňankami (65:69), na závěr i se
SSSR, vítězstvími nad Australankami 78:64
a především nad Polkami 92:63 obsadila v
konečném pořadí 24 družstev páté místo
(postoupila i šestá Austrálie) a to znamenalo
účast na olympijských hrách v Soulu. Tam
hraje šest prsních mužstev kvalifikace v Kuala
Lumpur: SSSR, Jugoslávie, Čína, Bulharsko,
Československo a Austrálie, dále pak obhájkyně olympijského prvenství reprezentantky
USA a družstvo pořadatele olympijských her
— Jižní Koreje.
Čs. basketbalistky, které si teprve podruhé
vybojovaly účast na olympijských hrách, mají
právě v těchto dnech soustředění v Nymburce,
kde jsou jejich sparringpartnerkami čs. juniorky V prvním srpnovém týdnu se budou na
olympijské hry připravovat v Bojnicích a v
druhé polovině měsíce se pak zúčastní skvěle
obeslaného turnaje v Rize a snad i v jugo
slávském Dubrovníku. Odlet do Soulu je pro
ně naplánován na 9. září.

Krutý los
V ženevském hotelu Intercontinental bylo
12. července vylosování 1. kola všech 3 nejpopulárněších evropských fotbalových soutěží
klubových celků. V hlavní soutěži — v Poháru
mistrů evropských zemí — se pražská Sparta
střetne (7. září doma a 5. října na hřišti soupeře)
s rumunským přeborníkem Steaua Bukurešť.
V „Poháru vítězů národních pohárů“ hraje
Inter ZŤS Bratislava s CSKA Sofia, a v Poháru
UEFA se v úvodním kole utká Dukla Praha se
španělským týmem Reál Sociedad San Sebas
tian a Dunajská Středa se švédským mužstvem
Osters Vaxjó.
K. Drážďanský

