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Deset tisíc statečných
Byla to demonstrace, jakou Praha
devatenáct let nezažila. Počtem mo
hutná, náladou radostná, průběhem
důstojná. Trvala přes tři a půl
hodiny, ale začněme od začátku.
Bylo umluveno, že v neděli 21,
srpna ve 13 hodin přijdou k soše
svátého Václava na Václavském ná
městí v Praze mluvčí Charty 77.’ aby
k pomníku položili květiny. V ho
řejší části náměstí, pod sochou, se už
v tu dobu shromáždily hloučky
většinou mladých lidí, debatujících o
sovětské okupaci, Gorbačovovi, per
zekuci, šedi všedního života. Ná
městím projížděly policejní vozy,
porůznu bylo vidět uniformované i
neuniformované příslušníky. Disku
tujících kroužků, mezi nimiž jednot
livci měli v rukách květiny, si policie
nevšímala. U sochy sv. Václava stáli
opodál zahraniční novináři, tiskoví i
rozhlasoví. Byly to chvíle zvláštního, napjatého ovzduší; všichni
čekali, že se něco stane.
Krátce před 13. hodinou přišel na
Václavské náměstí chartista Tomáš
Hradílek se skupinou mladých lidí
ze Zlína. Měli domluveno s mluvčím
Charty, Stanislavem Devátým, že v
poledne položí květiny u budovy čs.
rozhlasu, kde okupanti před dvaceti
lety zastřeli!' několik ' . ob*.’/ “ '1
když nikdo z mluvčích nepřišel,
vydal se Hradílek na Václavské
náměstí a potkal se tam s chartistkou Evou Kantůrkovou. Dohodli se,
že místo nepřítomných mluvčí polo
ží květiny ke svatováclavské soše
sami. Vykročili — měli před sebou
vzdálenost asi patnácti metrů — ale
sotva vyrazili, zpozorovali to zahra
niční novináři a postavili se před ně.
Zpozorovali to však i účastníci v
hloučcích a spěchali se přidat. Bylo
jich na tři sta. Civilní policista, když
viděl lidi v pohybu, začal zasahovat.
Nebránil lidem v pochodu k soše, ale
soustředil se na novináře. Filmařům
začal sklápět kamery, novináře od
strkovat. Názorně ukázal, jak si čs.
policie představuje glasnost v praxi.
Na schodech sochy stáli dva poli
cisté a bránili lidem klást k pomníku
květiny. Všechny položené květiny
zvedli a házeli za sebe. Několik květin
však přece jn u sochy zůstalo. Po
chvíli začal dav zpívat hymnu. Když
dozněla, začali policisté vyzývat lidi,
aby se legitimovali. Nikoho neza
drželi. Když Hradílek s Kantůrko
vou odcházeli houfem a Kantůrkové
lidem děkovala, že ke sv. Václavu
přišli a zazpívali hymnu, lidé odpoví
dali: „Ne, my děkujeme vám.“
To bylo první dějství dramatu,
které se na Václavském náměstí toho
dne odehrálo. Lidé se nerozešli, ale
znovu utvořili kroužky, které se už
početně rozrůstaly. Mladí občané z
iniciativy Nezávislého mírového
hnutí čile vybízeli účastníky k roz
pravě, vybízeli je k dotazům, kladli
jim otázky, vysvětlovali. Diskutující
obcházeli policisté, uniformovaní i v
civilu, zastavovali se, naslouchali,
občas debatující vyzvali, aby se legi
timovali, tu a tam některého zadrže
li. Tento osud potkal mladého Petra
Uhra z Trnavy. Provinil se tím, že
četl některá ustanovení čs. ústavy.
Příslušník SNB mu vytrhl ústavu z
ruky a zabavil. Kdykoliv byl někdo
zadržen a odváděn na stanici SNB,
zahrnovali přihlížející policii nadáv
kami a pískotem. Vcelku však byly
rozpravy v hloučcích sice slovně
vzrušené, ale spořádané, takže poli
cii nezavdaly příčinu k hromadnému
zákroku.

Televizní filmaři a novináři pilně
pořizovali záběr)' a získávali infor
mace. takže jejich zahraniční redakce
pár hodin na to o událostech na Vác
lavském náměstí průběžně refero
valy. Nejeden Pražan se v neděli 21.
srpna dovídal ze zahraničního roz
hlasu, co se děje, nebo dálo odpo
ledne na Václavském náměstí.
Tam po páté hodině zástupce
Nezávislého mírového hnutí, Tomáš
Dvořák z Prahy, přečetl požadavky,
na nichž se diskutující pár hodin
předtím usnesli. Byly vyjádřeny v
prohlášení: „Ve svobodné diskusi na
prostranství před sochou sv. Václava
jsme vznesli tyto požadavky: Od
chod sovětských vojáků z našeho
území; odsouzení vojenské inter
vence států Varšavské smlouvy v
roce 1968 jako porušení norem mezi
národního paktu; pravdivé přehod
nocení roku 1968 atzv. normalizace;
vyhlášení svobodných demokratic
kých voleb s možností nezávislé kan
didatury; svobodu ve sdělovacích
prostředcích a zrušení cenzury; do
držování základních lidských práv,
propuštění všech politických vězňů
a rehabilitaci těch, kteří byli za své
politické a náboženské přesvědčeni
perzekvováni; umožnit činnost nezá-. islých iniciativ a možnost jejich
' vřsájgbw půsoUggi. Zada..;. úslovné uveřejnění tohoto prohlášení v
hromadných sdělovacích prostřed
cích." Prohlášeni bylo zasláno prezi-

Foto: Associated Press
Tisíce demonstrantů na Staroměstském náměstí protestuje proti sovětské okupaci

dentu republiky, Federálnímu shro
máždění, generálnímu tajemníkovi
KSČ, federální vládě a tiskovým
agenturám. Hned na místě kolovaly
podpisové archy, jež podepsalo na
1500 občanů.
(Podpisová akce pokračuje v dal-- .1
-- ,y.
--- .U;„l
se dohodli, že počínaje zářím se
budou scházet každou poslední so
botu v měsíci v sedm hodin večer u

sochy sv. Václava k volným, otevře
ným diskusím.
Když po 18. hodině bylo pro
hlášení dočteno a přivítáno potles
kem, ozvalo se v davu heslo „pro
jděme se!“ — výzva k průvodu.
Náhle se vynořila štíhlá divka. která
matou československou vlajkou. Učastnici z kroužků se za ní seřadili.
Někteří měli trikolory — na košilích
nebo na bundách, někteří měli své

vlastni čs. vlajky, byli to převážně
mladí lidé — od dvaceti do třiceti
let. Ušli pár kroků a někdo z nich
zavolal „Češi, pojdte s námi!“ a
rázem stovky diváků z chodníku se
houfně přidávaly do průvodu. Než
ušli půl kilometru bylo jich na Vác
lavském naměsu deset tisíc.
A už zněla hesla: „Pravda vítězi
— Rusové jděte domů — Chceme
svobodu — Ať žije Dubček!“(Slr. 4)

Edvard Beneš : Snahy a cíle
Když před čtyřiceti lety Edvard
Beneš zemřel uprostřed trosek státu,
jehož byl spoluzakladatelem, budo
vatelem a po porážce nacistického
Německa obnovitelem, New York
Times napsal: „Západní svět může
jen sklopit svoji hlavu se soustrastmi,
které nejsou bez pocitu hanby. Neb
Beneš byl vlastenec, který jednal tak
dovedně jak bylo vůbec možné, aby
ČESTMÍR JEŽINA

Foto: Jan Lukas, New York
Momentka z ulic Prahy, kudy lei průvod s rakví

zachránil svobodu svého lidu, a my
všichni neseme podíl odpověnosti na
jeho tragédii a tragédii jeho národa.“
Mezi cizinci je hodný počet vynika
jících historiků, politických teoreti
ků, diplomatů a státníků, kteří se
vůči Benešovi vyjádřili v podobném
smyslu.
• Na druhé straně se často vyskytují
hlasy Čechů a Slováků, které obviňu
jí Beneše z hrozných činů a zlých
úmyslů, zpravidla bez důkazů, bez
znalosti skutečných okolností a bez
analytického zhodnocení příčin kaž
dého jeho politického a diplomatic
kého kroku. Tato kampaň proti
Benešovi postrádá smysl pro pravdu a
spravedlnost a je proto nutno žádat
důkazy a racionální uvažování. V
tomto duchu jsou předkládána ná
sledující fakta a argumenty.
Rozvrat Evropy započal první
světovou válkou. Byly vedeny dlouhé
a úporné spory, kdo zavinil tuto
válku a tím i vše ostatní, co z ní
vyplývalo. Tyto spory prakticky
ukončil německý historik Fritz Fis
cher, který v roce 1961 uveřejnil
rozsáhlou a důkladnou studii „Griff
nach der Weltmacht“ a v roce 1969
další díl, nazvaný „Krieg der Illusionen“. Obě knihy vyšly později
anglicky. Fischer v těchto knihách
Pokračování na str. 2
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(Dokončeni se sir. 1.)

otevření ukázal, že nejvyšší státní a politické
kruhy Německa vyprovokovaly tuto válku, že
cílem války bylo povýšit Německo na nejsilnější
světovou velmoc, zniřit britskou říši, získat
nový Lebensraum na východě a na Balkáně a
pogermantzovat domorodé obyvatelstvo. Byl
to pokus Německa potlačit a zničit národní
existenci Čechů, Poláků, Ukrajinců, částečně
Rusů, Slovinců, Chorvatů a Srbů.
Beneš odešel do exilu, aby s Masarykem
usiloval o záchranu českého národa a obnovení
českého státu. Během války došlo ku spojení
Čechů a Slováků, neboť jejich společné úsilí
zvyšovalo jejich možnosti uskutečnit své naděnaděje. Češi a Slováci měli historické a
přirozené právo zachovávat svou národní
existenci a mít svůj vlastní stát. Československá
republika se stala mezinárodním symbolem to
hoto práva. Dvacet let později byl tento stát
zničen a na krátkou dobu zanikl, nicméně Češi
a Slováci natolik upevnili své národní vědomí a
přesvědčení, že jejich národní existence zůstala
zachována. Beneš přispěl velikým podílem, jako
málokdo jiný, k záchraně národa.
Československá republika nevytvořila, nýbrž
jen převzala problémy, které vznikly a
nahromadily se v dřívějších dobách. Uvnitř
státu bylo usazeno několik národnostních
menšin a bylo třeba vytvořit možnosti jejich
soužití v míru a vzájemné úctě, obzvláště s
příslušníky německé národnosti.
Češi všeobecně a představitelé republiky a
politických stran zvláště, projevovali veškerou
ochotu respektovat lidská a národní práva
všech občanů bez rozdílu a zvali je ke spolu
práci. Hned na první schůzi poslanecké sně
movny její předseda František Tomášek pro
hlásil na adresu německých obyvatel: „Doko
nejme velké dílo demokracie, vybudujme život
politický na základech pravé svobody, prod
chněme veškeré své zákony a celou soustavu
duchem pokroku, vybudujme krátce vlast svou
na vzorný, dokonalý útulek pro všechny, a já
jsem přesvědčen, že není daleko okamžik, kdy
němečtí občané najdou cestu i oni k nám ke
společné práci.“
Beneš jako zahraniční ministr předložil versaillské konferenci memorandum, ve kterém
vyjádřil vůli a předsevzetí československé
republiky budovat stát po vzoru Švýcarska.
Uskutečnění těchto snah ovšem předpoklá
dalo, že také příslušníci národnostních menšin
budou ochotni spolupracovat s Čechy a Slo
váky v duchu vzájemné úcty a s dobrou vůlí k
soužití.
Příslušníci německé národnostní skupiny
však rázně a nekompromisně odmítli s Čechy
spolupracovat a republiku uznávat jako prá
voplatný stát. Rudolf von Logmann, jeden z
hlavních představitelů, přímo prohlásil, že spá
chat zradu na tomto státě bylo nejvyšší povin
ností německých poslanců. Josef Selinger
prohlásil 4. března 1919 na veřejné schůzi v
Teplicích: „Ať se pánové v Paříži usnesou na
čemkoli, přijde den, kdy bok po boku s
Německou říší vpochodujeme do svobodné
velkoněmecké republiky.“ Tento odmítavý
postoj Němců ke spolupráci s Čechy trval
sedm roků a teprve v říjnu 1926 zástupci
německých stran vstoupili do vlády. Zdálo se,
že tím byla otevřena cesta k postupnému
sbližování a dobromyslnému soužití.
Beneš byl obviňován, že byl velkým nepříte
lem Němců. Zvlášť nacistická propaganda
vymýšlela a rozšiřovala hrůzná obvinění, z
nichž mnohá jsou dosud přijímána za pravdu.
Skutečnost byla docela jiná, jak písemně
potvrdil sám německý vyslanec v Praze, Ernst
Eisenlohr. Ve svých depeších oznamoval Ber
línu:
Beneš učinil cílem svého prezidentství vnitř
ní usmíření země, a to nikoliv ode dneška: úz
kostlivě se snaží získat důvěru Německa
praktickými ústupky, na této cestě je ochoten
jít tak daleko, pokud by to jednota a sourodnost státu dovolovaly; on a československá
vláda byli vždy velmi ochotni jednat s Němci o
všech problémech a činili tak přátelským způ
sobem; prezident Beneš, ministerský předseda
Hodža a zahraniční ministr Krofta se snažili
odstraňovat spory s Němci, kdekoliv to bylo
možné.
Oproti tomuto svědectví Konrád Henlein
19. listopadu 1937 oznamoval ve své zprávě
Hitlerovi: „Sudetoněmecká strana svojí poli
tickou výchovou a organizační činností zažeh
nala jakékoliv ,počeskosiovenštení‘ sudetských
Němců, to jest, aby s nimi bylo jednáno po
způsobu Švýcarska, a nadchnula rasovou sku
pinu a sféru jejího života zásadami nacionálního socialismu.“ Henlein tu dále napsal, že sude
toněmecká strana „v hloubi srdce si nepřeje
nic tak nejvroucněji jako přivtělení sudetoněmeckého území, ba celé oblasti Čech,
Moravy a Slezska do Říše.“ Dále tu prohlásil,

že „dorozuměni mezi Němci a Čechy v
Československu nebylo možné".
Eisenlohr a Henlein zde výslovně a nepo
chybně potvrdili, že snahy budovat Českoslo
venskou republiku po vzoru Švýcarska ztros
kotaly nikoliv vinou Beneše, čs. vlády a
politiků, nýbrž vědomým odporem Němců.
Mimoto diplomatické dokumenty obsahuji
zápis o rozhovoru 28. března 1938, ve kterém
Hitler dal Henleinovi pokyn při jednáních s
„českou“ vládou klást požadavky, které byly
pro ni nepřijatelné. Henlein hned souhlasil
„vždy žádat tolik, že nikdy nemůžeme být
uspokojeni“. Po záboru Rakouska Henlein
poslal srdečná blahopřání Hitlerovi a prohlásil:
„Odvděčíme se Vůdci tím, že zdvojnásobíme
naše úsilí ve službách Velkého Německa.“
Eisenlohr hlásil 13. května 1938: Drtivá
většina, ve skutečnosti veškeré sudetské oby
vatelstvo, doufá v Anschluss k Německé říši a
doufá, že se tak stane v blízké budoucnosti.“
Během pobytu smiřovací komise lorda
Runcimana v CSR v srpnu a září 1938 Beneš a
čs. vláda učinili dalekosáhlé ústupky, aby
umožnili soužití Čechů a Němců, ale Němci
vždy žádali víc. Přesvědčovali a přesvědčili
Runcimana, že soužití Němců s Čechy není
možné za žádných okolností, že jediné jim
přijatelné řešení by bylo připojení pohraničního
pásma ČSR k Německu. Když Hitler v rozho
vorech ujistil Chamberlaina a veřejně několi
krát prohlásil před celým světem, že připojení
tohoto pásma k Německu byl jeho poslední
územní požadavek v Evropě, že Říše nechce
žádné Čechy, že uskutečněním tohoto poža
davku bude plně uspokojen, Anglie a Francie
daly k tomu souhlas a použily všemožný ná
tlak na Beneše a čs. vládu, aby se tomuto roz
hodnutí podrobili.
Vyslanci Anglie a Francie odevzdali 21. září
1938 ve dvě hodiny ráno Benešovi ultimátum
podrobit se návrhům jejich vlád. Beneš ihned
předal toto ultimátum ministerskému před
sedovi Hodžovi a již v šest hodin ráno byla
zahájena schůze vlády, aby ultimátum pro
jednala a rozhodla, jak postupovat. Protokol o
tomto jednání uvádí: „Když pak za tohoto
stavu byli dotázáni na svoje stanovisko před
stavitelé naší armády, prohlásili, že izolovaný
knnflikr hv znamenat pni s.esKosiovensKo
debakl... Za těchto okolností nelze bramti
staré hranice. Proto navrhuje pan ministerský
předseda (Hodža) po diskusi, provedené v
komitétu politických ministrů za předsed
nictví pana prezidenta republiky, aby vláda
zaujala k návrhu Velké Británie a Francie sta
novisko kladné...“
Další schůze vlády se konala 22. září a proto
kol říká: „Předseda vlády požádal o schválení
všeho, co politický kabinet doporučil prezi
dentu republiky. Nebylo námitek." Po přijetí

tohoto rozhodnutí Hodžova vláda rezignovala
a do- čeja nové vlády byl jmenován generál
Syrový. Tyto protokoly mají 15 podpisů členů
vlády a jejich věrohodnost je tudíž naprosto
nepochybná.
Historický fakt tedy je, že „politický kabi
net doporučil prezidentu“ a dr. Hodža jako
„předseda vlády požádal o schválení“ kladného
stanoviska. Beneš toto rozhodnutí nenavrhl,
ani nedoporučil, nýbrž je jen přijal. Beneš
nekapituloval, kapitulovala Británie a Francie.
Beneš byl naprosto bez viny.
Za války v Londýně se Beneš snažil spolu
pracovat s německými demokraty z ČSR.
Tyto jeho snahy ztroskotaly za těchto okol
ností: Britský ministr zahraničí Eden prohlásil
5. srpna 1942 ve sněmovně, že „Německo
úmyslně zničilo“ mnichovskou smlouvu. Wenzel Jaksch a představitelé německých soci
álních demokratů v Anglii poslali proti tomu
to prohlášení formální protest vládám Velké
Británie, Spojených států a Kanady. Tento
odmítavý postoj Němců k soužití s Čechy
způsobil, že se odsun počal jevit jako jediné
zbývající řešení.
Odsun byla lidská, politická a kulturní tra
gédie, ale Beneš nebyl jejím původcem, ani
strůjcem, nýbrž jen účastníkem všeevropského
i světového rozhořčení vůči Němcům, kteří
způsobili dvě světové války, během nichž
zahynulo přes 60 miliónů lidí. Odsun Němců
provedly tyto státy: ČSR, Rakousko, Maďar
sko, Rumunsko, Jugoslávie, Polsko, Sovětský
svaz, Francie a Holandsko.
Beneš je často kritizován, že důvěřoval Sta
linovi a vydal Československo do jeho moci,
když v prosinci 1943 uzavřel se Sovětským sva
zem smlouvu o přátelství. Za prvé: v této
smlouvě nebylo ani jediné slovo, které by
Sovětům dávalo nějaká práva, omezující svo
bodu a svrchovanost Československé repub
liky. Byla to smlouva formulovaná stejným
způsobem jako smlouvy, které se Sověty uzav
řela Británie a Francie. Za druhé: text smlouvy
zavazoval obě smluvní strany „jednali ve
shodě se zásadami vzájemného respektování
své nezávislosti a svrchovanosti, jakož i ne
vměšování do vnitřních věcí druhého státu“.
Československo se stalo satelitem Sovětů, proKurií irmidl při 611 dn ^pmÁ hčhpm vílkv
kamž ji přivedl Hitler a nikoliv Beneš.
Dále je Beneš obviňován, že pomohl komu
nistům zmocnit se vlády. Komunistům po
mohl Stalin, bez jehož přímé pomoci by se
komunisté nikdy v ČSR k moci nedostali.
Pokud Beneš dělal komunistům ústupky, tak
to nebylo z jeho vůle či přání, nýbrž to byla za
daných poměrů nevyhnutelná nutnost a způ
sob, jak krotit diktátorské vášně komunistů v
poválečném zmatku a mravním úpadku. Beneš
neměl žádné mocenské prostředky, aby komu-

PERZEKUCE
Nezávislé sdružení Demokratická iniciativa
poslalo 3. září t.r. předsedovi Federální vlády
L. Štrougalovi dopis, v němž protestovala
proti pronásledování dvou členů Nezávislého
mírového sdružení, dr. Hany Marvanové a
Tomáše Dvořáka, proti nimž bylo v Praze
zahájeno trestní stíhání pro výtržnictví. Provi
nili se tím, že se 21. srpna s tisíci dalšími
občany zúčastnili protestní demonstrace proti
okupaci Československa. „Jde nepochybně o
snahu mocenských a represivních orgánů —
píše se v dopise — výhrůžkami za pomoci poli
ticky zneuživatelných paragrafů trestního zá
koníku, často zastrašit politicky probudilé
občany, kteří chtějí vyjadřovat a opravdu
vyjadřují cítění a názory našeho lidu.“
V tomtéž dopise se předseda Federální vlády
upozorňuje na případ Ivana Polanského. 521etý Ivan Polanský, otec čtyř dětí, povoláním
technický úředník, byl letos 17. června po více
než půlročním věznění ve vyšetřovací vazbě
odsouzen Krajským soudem v Báňské Bystřici
za podvracení republiky ke čtyřem letům
odnětí svobody. Jeho skutečným proviněním
byla nezávislá vydavatelská činnost — publi
koval díla převážně s náboženskou tématikou.
Dne 30. srpna se konalo před senátem Nejvyššího soudu v Bratislavě odvolací řízení.
Nejvyšší soud rozsudek předchozí instance v
Báňské Bystřici potvrdil. V červenci podepsaly
téměř čtyři tisíce Slováků petici, adresovanou
prezidentu dr. Husákovi, v níž se Husákovi
připomínalo, aby si vzpomněl na svůj vlastní
osud člověka, odsouzeného ve vykonstruova
ném procesu. V petici se prezident žádal, aby
použil svého ústavního práva a nařídil trestní
řízení proti Ivanu Polanskému zastavit. Husák
petici zřejmě ignoroval. Případu Polanského si
všiml i zahraniční tisk a Československo má
zase zbytečně o ostudu víc.

Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných
vydal zprávu o trestním postihu účastníků
demonstrace 21. srpna v Praze. Na svobodě je
stíháno pro podezření z pobuřování nebo
výtržnictví dvanáct občanů, vesměs mladých
lidí. Státní bezpečnost má zvlášť na mušce
členy Nezávislého mírového hnutí. Zadržela
člena tohoto hnutí a signatáře Charty, Jiřího
Pavlíčka, nemocničního zřízence z Mělníka, a
vyhrožovala mu vězením, jestliže nezruší
členství anebo nebude emigrovat. Mezi stíha
nými je pět členů Nezávislého mírového hnutí,
další tři jsou stíháni za rozšiřování letáků.
Podle nejnovějších informací se stal předmě
tem stíhání také Karel Srp, předseda zaká
zané Jazzové sekce. Docházejí zprávy o tom,
že kritickou neděli došlo k zadržování cizinců
i na letišti: v Ruzyni byli vyslýcháni občané z
Východního Německa a jeden sovětský občan
ruské národnosti.

Po nedělní demonstraci 21. srpna v Praze byl
její účastník, ing. Vladimír Hajný ze Šumper
ka, při přecházení Národní třídy zastaven
důstojníkem StB, který mu z bundy strhl trikoloru a z vesty odznáček vlajek ČSSR a USA.
Vyžádal si občanský průkaz a při zjišťování
nacionálií mu dal tři facky. Potom ho zavedl
do chodby obchodního domu Máj, kde ho
několikrát udeřil, až mu tekla z nosu a úst
krev. Pak ho vyzval k odchodu a na ulici zavo
lal dva policisty v uniformě a přikázal jim „na
padl příslušníka — odvést.“ Tak se ing. Hajný
dostal do Bartolomějské ulice. Ing. Hajný po
slal ministru vnitra stížnost, v níž žádá, aby
bylo veřejnosti oznámeno, jak třeba odpovídat
důstojníku StB po třech fackách. Poslední věta
dopisu: „Zatím jsem utržil na vlastní kůži nej
brutálnější způsob pošlapání lidských práv v
socialistickém Československu.“
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nistům a Sovětskému svazu mohl překazit
jejich plány.
Je opět historickým faktem a navždy nesmr
telnou zásluhou prezidenta Beneše, že svou
mírnou a střízlivou politikou dosáhl toho, že
se do Prahy vrátila vláda, ve které demokraté
měli většinu a že se 26. května 1946 konaly
svobodné volby, při kterých každý občan měl
možnost projevit své demokratické přesvěd
čení a volit kandidáty demokratických stran.
Tyto možnosti vytvořil pro národ prezident
Beneš a Československo bylo jedinou zemí ve
východní Evropě, která díky jemu tyto mož
nosti měla.
Výsledek voleb z 26. května 1946 byla
národní katastrofa: v Čechách 43 procent
voličů hlasovalo pro komunisty, na Moravě 34
procent a na Slovensku 30, takže KSČ se stala
nejsilněší stranou ve státě, představující vůli 38
procent voličů. Byl to truchlivý obraz vý
středního radikalismu a občanského bankrotu.
Beneš tento bankrot nezpůsobil, nýbrž sám
byl jeho obětí.
Co následovalo, byl proces od špatného k
horšímu. Hlavní odpovědnost spočívala na
politických stranách. Každý politický činitel
má jen tolik moci, kolik sil a odhodlání mají
jeho stoupenci. V tomto ohledu všechny
demokratické strany zklamaly, některé víc a
některé míň. Oddávaly se iluzím, že prezident
Beneš sám a jediný měl všechnu moc, aby
demokracii v Československu uhájil. To byl
tragický omyl. Prezident Beneš by se mohl
postavit komunistům na odpor, kdyby za ním
stály šiky občanů, odhodlaných všemi silami a
za každých okolností bránit svá politická
práva a lidskou důstonost. Žádné šiky občanů,
odhodlaných bránit demokracii se v kritických
dnech února nikde neobjevily.
Za těchto okolností není správné ani spra
vedlivé klást všechnu či hlavní vinu na prezi
denta Beneše. Naopak slušnost a smysl pro
spravedlnost přikazují, že prezident Beneš za
sluhuje úctu a vděčnost za neúmornou práci,
kterou celý život konal pro československý lid
a pro soužití národů v míru a pokoji. Není
rozhodující, že výsledky jeho snah byly do
časně zničeny, neboť rozhodující je šlechetnost
cíle a vytrvalost vůle. V těchto ohledech prezi
dent Beneš dává všem lidem dobré vůle příklad
a vzor věřit a nepochybovat, že demokracie
zvítězí nad diktaturou, právo nad násilím, civilizovanost nad barbarstvím.

Číslo 9, září 1988

Prezident Weizsacker
do Prahy
Čs. ministr zahraničí B. Chňoupek byl 3. a
4. září v Bonnu na poradách se západoněmec
kým ministrem Genscherem, některými prů
myslníky apod. Byl také přijat spolkovým
kancléřem H. Kohlem. V rozhovoru s ním o
návštěvě ministerského předsedy Štrougala v
Bonnu příštího roku (což bude oplátka za
letošní lednovou návštěvu kancléře Kohla v
Praze), se Chňoupek neformálně zmínil o tom,
že by Praha uvítala návštěvu spolkového prezi
denta Richarda von Weizsáckera. Rudé právo
oznámilo, že Chňoupek odevzdal Kohlovi ofi
ciální pozvání, což však kancléřský úřad a prezidenstká kancelář v Bonnu nepotvrdily. V
diplomatických kruzích v Bonnu se však nyní
očekává, že Praha brzy oficiální pozvání spol
kovému prezidentu zašle. Byla by to první ofi
ciální návštěva západoněmeckého spolkového
prezidenta v Praze. Na poradách se icdnalo o
pravidelných schůzkách o humanitárních zále
žitostech, usnadnění víz pro západoněmecké
občany, novém pohraničním přechodu, o zří
zení západoněmeckého kulturního střediska v
Praze, obdobném čs. středisku v Záp.Německu.

ČESKÉ S1OVO

Padesát let od Mnichova ABY BYLOJASNO
V pondělí 8. srpna 1988 jsem se rozhodl
připojit se tímto článkem k letošní čs. histo
rické oktomámi. Přivedl mne k tomu příval
obviněni prezidenta Beneše z Londýna, zejmé
na k 40. výročí Února 1948 — že prý Beneš nale
těl Stalinovi, že zaprodal národ komunismu, že
dvakrát „zanechal národ svému osudu”, že
nepřesvědčil Američany, aby osvobodili Prahu,
že znemožnil Churchillův plán spojenecké
invaze na Balkán a tím obsazení střední
Evropy Spojenci; a vrchol všeho tvrzení, že
Beneš byl agentem NKVD.
Na takový příval obvinění je z Mnichova
lehké odpovědět se sarkasmem, zda nyní k 50.
výročí mnichovského appeasementu se bude v
v Londýně zpytovat svědomí Britů, do jaké
míry naletěli r. 1938 Hitlerovi a zaprodali malý
národ a s ním celou Evropu nacistům, zda tím
vlastně pozvali Hitlera k další rozpínavosti a
zda tato nacistická rozpínavost s pomocí brit
ských Mnichovanů nakonec otevřela brány
východní a střední Evropy stalinské rozpína-

vosu a komunismu?!
O takovou odvetu mně však nejde. V jubi
lejním roce čs. historických osmiček, přede
vším v roce 50. výročí Mnichova, bych chtěl
spíše naše historiky i běžné zájemce o historii

JOŽKA PEJSKAŘ
a živnostníci, o dva dny později německá
křesťansko-sociální strana. Strany se sloučily s
Henleinovou Sudetendeutsche Partei. Ta byla
největší v republice, neboť v květnových vol
bách v roce 1939
80 tiL.eni
německých hlasů.

Dne 23. dubna 1938 proklamoval na sjezdu
sudetoněmecké strany Henlein osm bodů tzv.
karlovarského programu, zejména právo hlásit
se k německému národu a jeho nacistickému
světovému názoru; dále žádal autonomii pro
sudetoněmeckou národní skupinu aj. V říšskoněmeckém tisku a rozhlasu se stupňovala
štvavá kampaň proti Československu.
Dne 5. září čs. vláda přijala čtvrtý plán na
řešení sudetoněmeckého problému, jímž v
podstatě přijala autonomistické požadavky
karlovarského programu. Vláda tak učinila
pod tlakem britského lorda Runcimana, který
z pověření londýnské vlády působil v Česko
slovensku a, jak sám řekl, „udržuji s čs. vládou
zajímavé, svého druhu ojedinělé vztahy. Jsem
o něco méně než diktátor a o něco víc než
poradce." Henleinovci však 7. září přerušili s
čs. vládou jednání.
Dne 12. září pronesl Hitler na nacistickém
sjezdu v Norimberku štvavý projev proti
Československu, namířený zejména proti pre
zidentovi dr. Benešovi. Henleinovci zorgani
zovali v noci na 13. září v pohraničí puč, který
čs. orgány do večera 14. září potlačily.
Britský ministerský předseda Chamberlain
nabídl Hitlerovi, že ho navštíví a 15. září sku
tečně ke schůzce v Berchtesgadenu došlo. Hit
ler trval na přímé a bezprostřední anexi
sudetoněmeckého území. Henlein v říšskoněmeckém rozhlasu žádal, aby byly Německu
odstoupeny oblasti s 50ti procenty Němců.
Protože docházelo k bojůvkám, čs. vláda
vyhlásila v pohraničí stanné právo, rozpustila
Henleinovu stranu a vydala příkaz, aby byli její
představitelé zatčeni.
Dne 17. září navrhl lord Runciman britské
vládě, aby byly sudetoněmecké oblasti oka
mžitě odevzdány Německu. O dva dny
později se konaly v Londýně britsko-francouzské porady o Československu bez účasti zá
stupce Československa. Z porad vyšlo 19. září
prohlášení, že „další setrvávání oblastí, obýva
ných převážně sudetskými Němci, v rámci hra
nic československého státu, se nemůže dál
prodlužovat, jestliže nemají být ohroženy
zájmy samého Československa a světového
míru.“ Prohlášení slibovalo, že se obě velmoci
zaručí za nové hranice Československa.
Čs. vláda v Praze prohlásila návrhy za
naprosto nepřijatelné. Zároveň vznesla dotaz
na francouzskou vládu, zda návrh znamená, že
Francie upouští od splnění svých spojeneckých
povinností. Francie a Velká Británie reagovaly
takto: Dne 21. září ve dvě hodiny ráno vytáhli

vyslanci Anglie a Francie prezidenta Beneše z
postele a ultimativně mu oznámili, že odmítne-li Československo anglo-francouzské
návrhy, bere na sebe riziko války. Francouzská
vláda by za daných okolností nemohla splnit
smlouvu o vzájemné pomoci, protože by její
pomoc byla neúčinná. Jedinou možností, jak
zabránit německému útoku, bylo přijetí anglofrancouzských návrhů.
Dne 21. září se čs. vláda sešla k mimořádné
mu zasedání za účasti představitelů vládních
politických stran a nejvyšších velitelů armády.
Ti prohlásili, že izolovaný konflikt s Němec
kem, bez pomoci Francie (a tudíž i bez pomoci
Sovětského svazu, který slíbil pomoc jen pod
podmínkou, že půjde do války i Francie), by
znamenal pro Československo debakl, a to tím
spíš, že by bylo nutno obávat se napadení i ze
strany Polska a Madarska.
Po této zprávě čs. vláda anglo-francouzské
návrhy přijala. Bylo právě pět hodin odpokdj __ i__________ i---- --- ._
skému nátlaku podlehlo. Ministr propagandy,
ing. Vavrečka, oznámil rozhlasem hluboce
zklamanému čs. lidu vládní rozhodnutí. Pravil:
„Naši přátelé a spojenci nás donutili přijmout
podmínky, které se obvykle diktují poraže
nému odpůrci.“ Následující den dr. Milan
Hodža rezignoval jako ministerský předseda.
A Chamberlain mohl odletět na další schůzku
s Hitlerem.
Zpráva o přijetí anglo-francouzských poža
davků na odstoupení sudetského území zapů
sobila na čs. veřejnost nesmírně depresivně a
vyvolala vlnu protestů a demonstrací. Manifest
„Věrni zůstaneme", podepsaný 308 představi
teli čs. kultury a vědy, se stal širokou podpiso
vou akcí na obranu republiky. Podepsalo jej
přes milión občanů.
22. září v pozdních nočních hodinách jme
noval prezident Beneš novou — úřednickou —
vládu s generálem Syrovým v čele. Téhož dne
dostalo Československo polské a madarské
ultimátum, aby odstoupilo území s polskou a
madarskou menšinou. Polsko začalo u hranic
shromaždovat vojsko.
23. září došlo na schůzce Chamberlaina s
Hitlerem k neshodě, když Hitler předložil
Chamberlainovi mapu se zakreslenými oblast
mi Československa, jež měly být postoupeny
Německu. Chamberlain zjistil, že Hitler opro
ti jednáním v Berchtesgadenu podstatně své
nároky vystupňoval jak co do rozsahu požado
vaných oblastí, tak i co do lhůt. Chamberlain
si zřejmě uvědomil, že Hitlerovy zvýšené
požadavky by odmítla i britská veřejnost.
Přerušil jednání a vrátil se do Anglie.
Godesbergské memorandum už nedodržo
valo zásadu padesáti procent. Anglo-francouzský návrh dával Německu 382 tisíce Čechů,
kdežto godesbergský návrh už 816 tisíc. Bylo v
něm 450 obcí ryze českých.
Po Godesbergu se 23. září dostavili vyslanci
Anglie a Francie na čs. ministerstvo zahraničí a
ministru dr. Kroftovi oznámili, že zatímco až
do té doby obě vlády čs. radily, aby nevyhlašovala mobilizaci, za dané nnové situace musí
ponechat čs. vládě, aby o věci rozhodla. Na
rychlo svolaná mimořádná schůze vlády u prezi
denta republiky dospěla k názoru, že jediná,
nevalná naděje na udržení míru je snad právě
ve vojenských opatřeních a že pro budoucnost
Československa je nutná mobilizace. Tu vláda
ve večerních hodinách vyhlásila prostřednic
tvím všech rozhlasových stanic v republice.
Vyhlášení bylo zakončeno hymnou.
Ještě dnes se vzrušením vzpomínám, jak

me a Francie Hitlerovi ustupovaly? Mohlo
Československo bojovat bez zahraniční po
moci? Proč Francie přenechala iniciativu Velké
Británii? Jaká byla role Sovětského svazu? Jaké
poučení plyne z Mnichova pro dnešní svět?

Zpytování národního svědomí
upozornit na to, že ačkoliv o Mnichovu.byly
napsány desítky knih a článků, stále ještě se
objevují nové historické dokumenty a pra
meny, které vyvolávají mnoho nových otázek.
Pravděpodobně poslední ucelenou a obšírnou
studii mnichovského appeasementu napsal
profesor Columbijské univerzity v New Yor
ku, Telford Taylor. Kniha vyšla r. 1979 pod
titulem „Munich: The Price of Peace“ („Mni
chov: Cena míru“) a americký autor se v ní
snaží odpovědět na otázky: Proč Velká Britá-

Československá tragédie před 50 lety
Je bolestné ještě dnes, po padesáti letech,
vzpomínat na tragické zářijové a říjnové událos
ti v roce 1938, zejména na rozhodnutí, které
proti nám a bez nás učinili v Mnichově 29. září
Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier.
Politické napětí v Československu se stup
ňovalo od 12. března 1938, po násilném připo
jení Rakouska k Německu. Po anšlusu, jak se
tehdy říkalo, německé strany v Českosloven
sku, které měly ve vládě své ministry, se roz
padly. Dne 22. března vystoupil z vládní
koalice Svaz německých zemědělců (agrárníků)
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jsme — shromážděni ve veřejné místnosti —
důstojně a vážně vyslechli hymnu v pozoru.
Mobilizační rozkaz jsme přijali s nadšením. A
nejen my, ale tisíce po celé republice. Lidé si
radikální zvrat v situaci vysvětlovali tím, že
obě velmoci, Francie a Velká Británie, změnily
názor, když poznaly, že Hitelrovi nejde už jen
o sudetské Němce, ale o zničení celého
Československa.
Listonoši začali roznášet povolávací listy
hned v noci. 24. září už v Časných ranních
hodinách přicházeli povolaní vojáci ke svým
útvarům. Nevojáci se hlásili ke strážním služ
bám. Také 24. září prezident Beneš zpravil čs.
vyslance v Paříži, Londýně a Moskvě, že mobi
lizace probíhá bez závad, že v pořádku naru
kují i čs. Němci, že vláda je pánem situace i v
pohraničí. Narukoval jeden a půl miliónu
vojáků. Proti osmdesáti německým divizím
mohlo Československo postavit skoro čtyřicet
divizí.
( ’
.................... V *
’ « I Ul* U, T*’
Londýně se 25. a 26. září konaly další britskofrancouzské porady o Československu — opět
bez zástupce Československa. V Berlíně 26.
září Hitler ve sportovním paláci ultimativně
žádal, aby Československo do 28. září dalo
souhlas k odevzdání sudetských oblastí Ně
mecku do 1. října. Britskému velvyslanci Hendersonovi v Berlíně řekl, že nedá-li Českoslo
vensko souhlas do 14. hodiny dne 28. září, dají
se německé vojenské oddíly na pochod.
Překvapující oznámení přišlo 28. září z Lon
dýna. Chamberlain ve snaze zabránit Hitle
rovu útoku na Československo a zabránit
válce, znovu vyzval Hitlera a tentokrát i Mussoliniho, aby se ještě jednou pokusili o řešení
problému. Hitlerova odpověd přišla 28. září
kolem 16. hodiny, ve chvíli, kdy měl Chamber
lain projev v dolní sněmovně. Zvala mini
sterského předsedu, aby se dostavil 29. září do
Mnichova, že na poradě bude přítomen i Mus
solini. Chamberlain pozvání okamžitě přijal,
aniž se radil s francouzskou vládou. Také
Daladier okamžitě přijal, aniž se radil s Ang
ličany. Chamberlain telegraficky vyzval prezi
denta Beneše, aby vyslal do Mnichova čs.
představitele, že se on — Chamberlain —
pokusí, aby se čs. zástupce mohl zúčastnit
porady anebo aspoň byl k dispozici, kdyby se s
ním za rozhovorů chtěl Chamberlain radit.
Ve večerních hodinách 29. září byla v Mni
chově sjednána dohoda, kterou historie zná
pod jménem města, v němž byla podepsána.
Pro Československo to ovšem nebyla dohoda,
nýbrž diktát. Ve smyslu tohoto diktátu se
začalo československé pohraniční území vyklizovat 1. říjnem 1938. Dne 30. září o půl 12. v
noci se k ministru zahraničí dr. Kroftovi
dostavil polský vyslanec s notou, která ultima
tivně žádala odstoupení oblastí Fryštát, Těšín
a Jablunkov. Odpověd se vyžadovala do 14
hodin následujícícho dne, 1. října.
Když 30. září ministr dr. Krofta přijímal
vyslance Francie, Velké Británie a Itálie, kteří
přišli zjistit, jaké rozhodnutí učinila českoslo
venská vláda, prohlásil: „Jménem prezidenta
republiky a jménem vlády prohlašuji, že se
podrobujeme rozhodnutím, která byla učiněna
v Mnichově bez nás a proti nám. Nechci kriti
zovat, ale pro nás je to katastrofa, kterou jsme
si nezasloužili. Podrobujeme se a budeme se
snažit zajistit svému národu život pokojný.
Nevím, budou-li z tohoto rozhodnutí v
Mnichově mít prospěch vaše země. Ale jistě
nejsme poslední, po nás budou následovat
jiní.“

Prof. Taylor závěrem píše: „Mnichov se stal
symbolem appeasementu, symbolem rozhod
nutí ustupovat, symbolem nesprávných roz
hodnutí, k nimž se přistupuje ze strachu a
sobeckých důvodů. Velmoci porušily své sliby
a vydaly malý stát na milost a nemilost režimu,
který hlásal rasovou nenávist a chystal se na
velké výboje. Demokratické Československo
se nakonec stalo obětí demokracie. Bylo poníKŘESOMYSL

ženo a otřeseno vývojem tak, že nebylo
schopno se z toho vzpamatovat..."
Mnichov nastolil podle prof. Taylora otáz
ku, zda žijeme v civilizovaném světě. V této
souvislosti americký autor připomíná, jak
Mnichov posuzoval ruský spisovatel Solženicyn po svém příchodu do exilu. Mnichovanský
duch není podle Solženicyna jen věcí minulos
ti, krátkou epizodou v historii lidstva. Mnichovanství je nemoc, je to stav mysli lidí, kteří
propadli myšlence, že musí žít dobře za
každou cenu. Cena zbabělosti je nenahradi
telná. Odvaha a vítězství přicházejí jen když
se rozhodneme podstoupit oběti.
Adolf Hitler, dodává k těmto myšlenkám
ruského spisovatele v exilu prof. Taylor, vyvo
lal mnichovskou krizi a Neville Chamberlain ji
vyřešil obětováním Československa. Učinil
tak, aby splnil přání britského lidu, který chtěl
žít ještě poněkud déle normálním způsobem
života. Dnes také stojíme před problémy.
Poučení z Mnichova nám však ukazuje, jak je
máme řešit. Mnichov nám totiž připomíná,
jaké nebezpečí se skrývá v tom, když se
budeme důslednému řešení těchto problémů
vyhýbat, případně je řešit na úkor jiných. Jak
,\.L! ChuruluD o Chaniberlainově
appeasementu: „Chamberlain chtěl mír se ctí.
Ztratil však čest — a válce se nevyhnul.“
Pozoruhodnou studii k 50. výročí Mnichova
napsal v červenci pro newyorský časopis
„Commentary“ profesor Ohijské státní univer
zity, Williamsoft Murray, který se specializuje
na evropskou vojenskou a diplomatickou
historii. Autor zdůrazňuje, že Britové a Fran
couzi byli v Mnichově na okraji katastrofy, ve
které mohli ztratit vše; a slovy Winstona
Churchilla „mohli přivodit novou dobu Tem
na, která mohla být zásluhou perverzních nacis
tických vědců daleko hroznější a delší, než
byla ta první. Brity vedl k Mnichovu strach, že
jakýkoliv vojenský konflikt v Evropě povede
ke ztrátě jejich impéria, a to bez ohledu na to,
kdo válku vyhraje. Prof. Murray však podo
týká, že Britové nebyli tehdy schopni pocho
pit, že je rozdíl mezi vyhranou válkou a
ztrátou impéria na jedné straně a prohranou
válkou a ztrátou národní existence na straně
druhé. Podobně jako před ním prof. Taylor, i
prof. Murray naznačuje, že Hitler mohl klidně
Velkou Británii zničit, kdyby víc důvěřoval
svým generálům a neotvíral druhou frontu
invazí do Ruska. A já dodávám, že konečné
vítězství Spojenců v roce 1945 viselo po likvi
daci ČSR a vpádu nacistů do Polska na vlásku:
Pomohla jim nakonec jednak Hitlerova stu
pidní strategie, jednak rozhodnutí Japonska
nenapadnout Sověty, ale USA. Churchill měl
pravdu, když se hrozil nového, delšího a
zlověstnějšího Temna pro Evropu po Mni
chovu.
Prof. Murray se zmiňuje o historikovi Lewisu Namierovi, který studoval britské předmni
chovské diplomatické dokumenty. Namier
poukázal na to, že 1 200 stran těchto doku
mentů je nejlepším důkazem, že si tehdejší
odpovědní Britové nedali nikdy práci zkou
mat, jaký politický a strategický dosah bude
mít pád Československa. Mezi přítomností a
budoucností postavili „Zed zaslepenosti“. A
ministr Halifax dokonce připustil, že neměl
ani tušení, že hlavní čs. opevnění byla na
území, které bylo postoupeno v Mnichově
Hitlerovi. Není divu, že Chamberlain mluvilo
vzdálené zemičce, o které Britové nic nevědí.
Důležitou roli v appeasementu hráli kromě
britské generality a SIS i britští diplomaté,
zejména neblaze proslulý britský vyslanec v
Berlíně, Neville Henderson. Ten už na jaře r.
1938 tvrdil v depeši ministru Halifaxovi, že v
otázce „sudetských Němců musí Britové stát
Dokončeni na další straní
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na straně nejvyššího mravního principu, kte
rým je sebeurčení“. Henderson pokrytecky
dodal: „Britské impérium je na tomto principu
postaveno a my jej bez předsudků nemůžeme
upřít... Němcům.“ (!?) Prof. Murray klade
otázku, zda takové neuvěřitelné postoje byly v
britských vládních kruzích omezeny jen na
Chamberlaina či na Halifaxe. A odpovídá, že
zdaleka nebyly. Podobné názory Britové účin
ně vnutili i Francouzům a obě země pak nako-

ABY BYLO JASNO
nec položily čs. vládě ultimátum: Bud se
vzdáte, anebo vás vydáme na pospas hitlerov
ským armádám... A tak či onak vydali!
Prof. Murray vypočítává, co všechno ztráta
čs. ekonomiky a armády pro Spojence nakonec
znamenala: Čs. tanky vyzbrojily tři z deseti
německých tankových divizí, které r. 1940 pro
vedly invazi do Francie. Další čs. výzbroj
dostaly jednak čtyři divize „Waffen SS“, jed
nak čtyři divize běžné německé armády. Zby
tek čs. výzbroje prodali Němci Rumunsku za
naftu a Jugoslávii a Madarsku za suroviny. Čs.
ekonomika a Čs. továrny včetně zbrojovek
hrály ovšem důležitou úlohu v německém
válečném úsilí. Hitlerovo Německo bylo po
Mnichově schopné dominovat východní Evro
pě diplomaticky, ekonomicky i strategicky.
Jediná útěcha je v tom, že těchto výhod Hitler
nakonec nevyužil proti britským ostrovům,
nýbrž — jako před ním Napoleon — proti
Rusku — se stejným výsledkem.
Prof. Murray dospěl k tomuto závěru: Tato
stará historie poskytla naší generaci, která
trpěla následky Mnichova a přežila je, poučení,
že „při obraně svobody musíme být připraveni
platit každou cenu a nést každé břímě“.
A posléze ještě odkaz na britskou studii
britské tajné služby z r. 1985, o které jsem se
před časem už zmínil v souvislosti s britskou
zpravodajskou kachnou o tzv. „Sirovy Mission“: údajné prostředkování gen. Syrového
mezi Hitlerem a Stalinem. Jde o knihu prof.
Christophera Andrewa „Secret Service“ (ame
rické vydání z r. 1986 má titul „Her Majesty’s
Secret Service“).
Dr. Andrew věnuje asi deset stran své pozo
ruhodné knihy Mnichovu: zejména tomu, jaké
zprávy o Hitlerově Německu dostávala brit
ská vláda a britská generalita od svvch zpravodajcú, diplomatů a různý ' JíňýJi edb^....kú.
Britská SIS podle dr. Andrewa dodávala vládě
nejen nepřesné zprávy o Hitlerově Německu,
ale i chybné analýzy evopské a mezinárodní
situace. Ředitel SIS Sinclair ve svém memo
randu vládě z 18. září 1938 píše, že „Češi mají
být přinuceni, aby přistoupili na nevyhnutelné
a vzdali se Sudet... mělo by se jim říci, že
zůstanou osamoceni, jesliže na toto řešení
nepřistoupí...“ Němci se prý nemají provoko
vat a protiněmecká koalice se nemá budovat.
SIS měla špatné odhady Hitlerovy armády,
kterou přeceňovala, a nepřesné informace o čs.
obraně, kterou podceňovala. Britové přeceňo
vali Hitlerovo letectvo (asi zásluhou Góringových hostů: Američana plk. Lindbergha a jeho
britského kolegy kpt. F. W. Winterbothama).
Harold Macmillan před lety připustil, že Bri
tové měli r. 1938 takový paranoický strach z
německých náletů, jaký mají nyní lidé z atomo
vých pum. Chamberlain o tom otevřeně mluvil
na jedné schůzi vlády.
Náčelníci britských vojenských Štábů tvrdili
už v březnu r. 1938, že Spojenci nejsou
schopni znemožnit Němcům invazi do ČSR a
porážku čs. armády, ačkoliv jiní Britové
správně do Londýna hlásili, že čs. armáda se
tehdy rovnala lepší polovině německé branné
moci. Francouzi, tvrdí dr. Andrew, byli stále
ochotni postavit se Hitlerovi na odpor, avšak
britská vláda je záměrně vedla k défetismu. SIS
dokonce tvrdila, že ČSR bude po odstoupení
pohraničních území Hitlerovi bezpečnější. SIS
a náčelníci britských štábů, poznamenává dr.
Andrew, byli stejně tvrdohlaví stoupenci
appeasementu jako Chamberlain a jeho vláda.
A to bez ohledu na to, že do Londýna dochá
zelo z Berlína i z Prahy realističtější a optimis
tičtější hodnocení vojensko-strategické situa
ce v Evropě. Britský vojenský atašé v Praze
gen. H.C.T. Stronge r. 1976 ve svých vzpo
mínkách na mnichovské dny napsal: „Čím více
jsem měl r. 1938 možnost pozorovat čs.
armádu, generální štáb a celý vojenský kom
plex, tím více jsem byl přesvědčen, že je to síla,
která je schopna bránit své hranice a ochotna
tak učinit za každou cenu.“ Gen. Stronge
věřil, že s pomocí Spojenců mohou Čechoslo
váci odolávat Wehrmachtu tři měsíce. Podob
né stanovisko měli i někteří Francouzi. Avšak
britská vláda spoléhala víc na odhady vyslance
Hendersona a britská generalita věřila pesimis
tickým předpovědím britského vojenského
atašé v Berlíně Masona-Macfarlanea, který
viděl čs. obranný systém doslova jen z
rychlíku.

ČESKÉ SLOVO

Provolání k 20. výročí okupace
My. příslušníci Československé strany národně sociální, shromážděni na pracovní konferenci
strany dne 2. července 1988 v kanadském městě Whitby, obracíme se k naším sestrám a bratřím v
exilu i ve vlasti. Mluvíme jménem strany, která v boji za svobodu přinesla oběti nejtěžší.
Před dvaceti lety, uprosřed noci, vtrhly do Československa armády pěti cizích států, aby
potlačily pokus o obnovení částečné svobody.
Dnes, po dlouhých dvaceti letech hospodářské stagnace a politické perzekuce, objevují se
známky pohybu směrem k demokratizaci. Bohužel, ve srovnání s ostatními státy sovětské sféry,
liberalizační změny v Československu se zdaji být nejpomalejší. Hlasy, které se v těchto dnech
ozývají z Prahy, připomínají spíše léta padesátá. Stále ještě čekáme, kdy konečně pražská vláda
odsoudí okupaci Československa a potlačení liberalizačního procesu z jara 1968. Bez nápravy
starých křivd reforma systému se zdá být odsouzena k zániku.
Obracíme se proto na všechny Čechy, Slováky a Podkarpatské Rusíny, ať doma nebo v exilu:
nyní je čas, kdy se bude rozhodovat o osudu našich národů na dlouhá desetiletí dopředu. Zapo
meňme na vedlejší spory a nedorozumění mezi námi, na rozdíly stranické a politické.
Spojme se k akci za obnovu svobody a demokracie v naší vlasti. Žádejme odchod sovětské
armády z Československa. Žádejme propuštění všech politických vězňů. Žádejme dodržování
lidských práv. Žádejme svobodné volby, aby si lid Československa mohl rozhodnout a zvolit
vládu, pod kterou chce žít.
My v exilu máme možnosti publikační, které našim doma chybějí. Podporujme proto každou
akci, kterou doma organizuje demokratická opozice. Podporujme každý protest proti
současnému režimu. Podporujme protesty našich lidí proti útlaku náboženskému, proti
soudní a policejní perzekuci a proti hospodářským nedostatkům.
Sestry a bratři, Češi, Slováci a Podkarpatští Rusíni, ve vlasti i v exilu:
Touhu lidí po svobodě nelze potlačit, Dvacet let po brutálním potlačení demokratizačních
snah cizí armádou, opozice v Československu stále žije.
Zůstaňme věrni svému svědomí, budme svorní a nedejme se zastrašit. Čas pracuje pro nás.
Libuše Drobílková, generální tajemnice

Prof. dr. Vladimír Krajina, předseda

Deset tisíc statečných
(Pokračováni ze str. 1)

Otvírala se okna, vzrušení lidé z nich mávali,
tleskali, měli radost z demonstrace, která jim
mluvila z duší. Nálada v průvodu byla
radostná, bratrská. Neznámí se navzájem
povzbuzovali, vybízeli k provolávání hesel.
„To je fantastické, něco takového tu už nebylo
dvě desetiletí,“ zaznamenali zpravodajové roz
šířeného západoněmeckého Sternu v referátu o
muži, který v polovině čtyřicítky plaval na vlně
nadšení. „Ať žije Dubček, ať žije svoboda,"
volal nadšeně znovu a znovu a tleskal rytmicky
oběma rukama. A ve Sternu napsali dále:
.... převládají mladí lidé. Mnozí jsou v sandá
lech a krátkých kalhotách, na košilích nebo na
bundách mají připevněnou stuhu v českoslot
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stojí nehybně čtyřicetiletý muž. Po tváři mu
kanou slzy.“
Deset tisíc dorazilo na Staroměstské náměs
tí. Kolem pomníku Mistra Jana Husa vytvořila
policie kordon, ale proti přicházející vlně davu
nezasahovala. Pro některé demonstranty se
cesta skončila, asi dva tisíce lidí se vrátilo
domů. Ale bylo jich dost kolem Husova
pomníku, takže když zazpívali hymnu, znělo
to mohutně a důstojně. Zase se tvořily
kroužky, zase se probíraly bolesti, opět skan
dovala hesla. Jedna skupina — zachytila ji
rakouská televize a o den později záběr vysí
lala, volala „Masaryk, Masaryk!“.
A opět na neznámý popud se rozšířil povel
„na Hrad!“ Lidé vyrazili k další cestě. Policie
okamžitě reagovala. Zabarikádovala mosty

vozidly, vodními děly, příslušníky se psy. Kterási horká hlava radila „na ně!“, ale rozumnější
hlasy převládaly. „Nedejte se provokovat,
neposkytněte jim záminku k zákroku.“ Davy
uposlechly a táhly po nábřeží od Karlova
mostu k Národnímu divadlu. V hustých
řadách zůstávala trčet auta s vracejícími se
výletníky, kteří se připojovali k demon
strantům symbolickým znamením V vztyče
ných prstů, pasažéři v tramvajích se náhle
proměnili v diváky jakoby z turistických auto
karů: někteří demonstrantům tleskali, jiní měli
naspěch a tramvaje opouštěli. Když k desáté
večer dorazil průvod demonstrantů k Národ
nímu divadlu, byla policie rozhodnuta zasáhrT”- a v nnrhnAi zpět na Václavské náměstí
V ěVa Ttasanovár a na prvrv útok
davy odpovídaly „My máme pravdu, vy máte
psy!“ Znovu se skandovala hesla, mnozí křičeli
„Češi nebojte se!“, ale lidé, unavení, dezorien
tovaní, začali podléhat a tlačeni policií, která
nešetřila slzným plynem, rozcházeli se do po
stranních ulic a domů. Docházelo k zatýkání, k
napadání, zastrašování. Na Václavské náměstí
proniklo už jen málo demonstrantů, s nimiž si
převaha policie věděla rady. Výkřiky „hanba“
ji nezastrašily.
Ke zvláštní scéně došlo uprostřed Mostu
legií od Národního divadla na Smíchov. Tam,
mohutnou ozvěnou hesel vyburcovaní účast
níci divadelní pouti, která se konala na Stře
leckém ostrově, vyběhli na most — a narazili
na kordon policistů. Lidé se začali přidávat k
heslům, která k nim doléhlala z nábřeží. Veli-

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
A tak bychom mohli pokračovat... Zbývá
ještě několik otázek: Byl Stalin připraven přijít
na pomoc ČSR i bez Francie? Dnes je téměř
jasné, že si Stalin přál válku Západu nebo jen
Československa s Hitlerem. Se sovětskou
pomocí by příliš nepospíchal v žádném přípa
dě. V případě osamoceného Československa
by prakticky ani nebyla možná.
Mělo Československo odmítnout britskofrancouzské ultimátum a bránit se samo? To je
otázka, která nás bude pronásledobvat do
nekonečna. Jedno je jisté: Čs. armáda by
bývala musela ustoupit na Moravu a Slovensko
a počítat s nepřátelstvím Poláků a Madarů.
Jakou cenu by válečná generace ČSR musela
zaplatit za svou obranu svobody a nezávislosti,

nedovedu odpovědět. Jistě by byla daleko větší
než ta, kterou zaplatili Poláci — které nám
mnozí dávají za vzor.
Nevím, do jaké míry platí i o Mnichovu to,
co v italské Cortoně letos v dubnu tvrdil histo
rik dr. Vilém Prečan o politice vůdců Pražské
ho jara z r. 1968:
„Jsem toho názoru, že ona soukromá kapi
tulace, kterou absolvovaly v Československu v
letech 1969-1971 milióny lidí, a po níž se —
traumatizovaní a demoralizovaní — vněj
škově přizpůsobili pravidlům reálného socia
lismu (tedy životu ve lži), byla následkem
hlubokého rozčarování a zklamání. Na jeho
počátku stála malodušná a kapitulantská poli
tika vůdců Pražského jara.“
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tel policistů po chvíli čekání se rozkřikl: „Nač
vás tady máme! Zasáhněte! Ale rozpačití mladí
policisté nezasáhli. Teprve oddíl strážníků se
psy, přivezený nejspíš od Karlova mostu, se dal
do práce a nějakých tři sta nejnovějších
demonstrantů rozehnal bud na Smíchov nebo
zpátky na Střelecký ostrov.
Byla to demonstrace s mnoha překvapivými
momenty. Na jednom místě se znenadání
uprostřed pochodu ve chvilce ticha ozvaly
hlasy několika polských žen „Ať žije Solidárnost“ a okamžitě odpověděly tisíce máváním
vlajek, znameními V a jásotným pozdravem.
Na Staroměstském náměstí se z hloučku
německy mluvících účastníků někdo tázal:
„ProČ se volá duce, duce?“ Teprve po vysvět
lení pochopil, že se volalo Dubček. A s nelíče
ným údivem dodal: „Takováhle demonstrace
je u nás v NDR nemyslitelná. Tu by už byly
dávno policejní obušky rozehnaly.“ S demon
stranty táhli i turisté: Francouzi, Italové, Skan
dinávci. Sedm jich bylo zadrženo a šest muselo
okamžitě opustit Československo. Ale mno
hem víc bylo těch nezadržených.
Přímý účastník demonstrace, Karel Srp,
předseda zakázané Jazzové sekce, charakteri
zoval událost takto: „Byla to manifestace
úspěšná, byla na místě, nikdo ji ani nečekal, ani
neorganizoval. Vznikla spontánně a nejfantas
tičtější byla na ní účast mladé generace. Z
devadesáti procent tam byli lidé, kteří se na
rok 1968 nemohou pamatovat, ale kteří
poznali důsledky této doby. Nikdo tudíž
nemůže říkat, že to byla demonstrace zkracho
vaných bývalých politiků nebo těch, co pláčí,
že byli rokem 1968 poškozeni. Síla té demon
strace byla v tom, že tam byli sami mladí lidé,
kteří se nebáli zákroků, ale kteří se chovali dis
ciplinovaně. Ted už násilí ani pendreky nejsou
na místě, situace se opravdu musí řešit poli
ticky, protože se to dotýká každého z nas,
všech těch tisíců mladých, kteří tam byli.“
*

Den před nedělní demonstrací, v sobotu 20.
srpna, chtěli v poledne navštívit sovětské vel
vyslanectví v Praze mluvčí Charty Stanislav
Devátý, Miloš Hájek a Bohumír Janata a
odevzdat tam dokument, vyzývající sovětské
vedení, aby se pravdivě vyrovnalo s událostmi
z roku 1968. Čs. policie jim návštěvu znemož
nila. V blízkosti velvyslanectví je donutila
nastoupit do připravených aut a dovezla na
u- .' Tcjvém náměstí, kde je oddě
lené podrobila výslechu. Hájek a Janata byli
propuštěni ještě tentýž večer, Devátý byl do
praven do Zlína a propuštěn až v neděli ve čtyři
odpoledne.
Členové Jazzové sekce v sobotu přišli na
Olšany a u někdejšího hrobu Jana Palacha,
který se v lednu 1969 na protest proti sovětské
okupaci upálil, položili květiny. Na schodiště
před Národní muzeem, kde se Palach upálil,
mohla jedna starší dáma, provázená mladou
dívkou, nerušena přihlížející policií, položit
květiny.
V sobotu se na Staroměstské radnici zastavil
orloj. Co to znamená, ponecháváme úsudku
čtenářů. Co si o tom myslí Pražané, není zatím
známo.
Třeba však zaznamenat ještě jinou nedělní
demonstraci. Konala se na Puškinově náměstí
v Moskvě a uspořádal ji ilegální Demokratický
svaz na protest proti okupaci Československa
před 20 lety. Park obklíčily jednotky milice,
účastníci byli vyzváni, aby se rozešli, protože
shromáždění nebylo povoleno a účastníci musí
počítat se zatčením. Pět set lidí volalo „Praha
— Praha“, ale hned na to byli řetězem milicio
nářů vytlačeni z parku do ulic. Několik občanů
bylo zatčeno.

Čs. režimní sdělovací prostředky označily
desetitisícovou demonstraci nejprve za „malé
skupinky, vyhledávající senzace“, potom ho
vořily o „davu“ a nakonec přiznaly účast čtyř
tisíc osob. Demonstraci sváděly na zahraniční
rozhlasové stanice a na propagandistickodiverzní centrály západních zemí. Podle praž
ských oficiálních údajů bylo v neděli zadrženo
77 lidí, v pondělí ještě k tomu 28. K poli
cejnímu výslechu bylo předvedeno sedm cizin
ců a šest jich policie z Československa
vyhostila. Dodatečně ovšem přicházejí na
Západ zprávy o pozdějších zatýkáních.
Na policejní akce reagoval americký State
Department již 23. srpna. V oznámení uvedl,
že demonstrace byly spontánní a pokojné a
konstatoval: „Hluboce litujeme rozhodnutí čs.
úřadů, že použily proti této pokojné demon
straci násilí a naléháme na okamžité propuš
tění tuctu zadržených. Demonstrace znovu
zdůrazňuje naléhavou potřebu, aby českoslo
venská vláda přehodnotila tragické události z
roku 1968 a začala se zabývat pozůstatky poli
tického útisku a hospodářské stagnace. Česko
slovenskou vládu rovněž naléhavě žádáme, aby
plnila závazky helsinského Závěrečného aktu,
zaručujícího občanům právo na pokojné de
monstrace.“
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Pohřeb prezidenta Beneše
(Dokončeni)

Z prvního poschodí paláce Hvězdy (do
vyšších poschodí byl postup zakázán) jsem
mohl sledovat pohřební průvod. Už tři hodiny
před zahájením průvodu bylo Václavské ná
městí i přilehlé ulice zaplněny. Milicionáři
nevydrželi dlouho stát v pohotovosti, posedá
vali na chodnících a vůbec se chovali ne
ukázněné, takže veřejnost na ně pohlížela
pohrdavě. S vtipkujícími diváky se dostávali
do hádky, zvláště když byli tlačeni masou lidí
zezadu. V jednom okamžiku mnoho nechybě
lo, aby došlo k vážnému střetnutí diváků s
milicí. Milicionáři odvlékali jednoho diváka,
který se jim vzepřel, smýkali s ním po dlažbě,
což zpozoroval dav lidí z Jindřišské ulice. V
několika vteřinách se místo, kde se tato scéna
odehrávala, podobalo fotbalovému hledišti:
hvízdání a křik se stupňovaly a když se již
zdálo, že rozhořčení diváci proniknou poli
cejním kordonem a dojde k násilnostem, jeden
z policistů vyrval napadeného diváka z rukou
milicionářů a pustil jej na svobodu. Davy se
utišily, ale atmosféra byla nadále dusná.
V 16 hodin vyšel z Panteonu Národního
muzea pohřební průvod. Nejdříve děti nesly
květiny, které diváci s sebou přinesli. Byl to
dlouhý, pestrobarevný koberec. Vpředu kráče
li zástupci korporací, organizací a stavovských
spolků. Legionáři a Sokolové nebyli korpora
tivně do průvodu připuštěni. Pouze čestné
skupiny, v civilu. Pak následovala dlouhá řada
obrovských i menších věnců.
Na dělové lafetě, kterou vlekl tankista, byla
vezena ve státní vlajce zahalená rakev s pozů
statky prezidenta dr. E. Beneše.
V okamžiku, kdy rakev projížděla Václav
ským náměstím, propukl shromážděný dav lidí
v pláč, hlasitý a tklivý pláč. Nezůstalo jediné
oko bez slz. Lid plakal po celé délce pohřební
cesty.
Čestnou stráž u rakve tvořili milicionáři s
puškami v ruce. Za rakví se ubírala preziden
tova choť, paní Hana Benešová, podepírána
bratrem zesnulého, Vojtou Benešem. Za nimi
kráčela vláda. Nebylo ji ani dobře vidět, pro
tože byla chráněna po obou stranách milicio
náři, přičemž pušky měli namířeny do davu.
Proti lidu. Z paláce Hvězda jsme jasně viděli,
že na povel se mezi diváky otočilo několik
mužů čelem k davu. Byli to tajní policisté.
Hluboký pláč Fd” vywWdsf' — ---i-í ticho.
I ,<lé se rycKK. rozčil Gelí, protože nechtěli
přihlížet tomu, co následovalo. Za vládou šli
diplomatičtí zástupci takřka všech zemí, akre
ditovaných v Praze. Také je doprovázeli
špinaví milicionáři.
Nikoho nemrzelo, že za rakví zemřelého
nekráčel jeho nástupce na Pražském hradě,
Klement Gottwald. Především měl strach o
svoji bezpečnost. Dostal hodně dopisů, v
nichž mu bylo vyhrožováno, že půjde-li za
rakví, živý nedojde. Ostatně on sám neměl
klidné svědomí. Gottwald nejvíce přispěl úno
rovým pučem k zhoršení Benešova zdravotní
ho stavu.
Pohřební průvod uzavírala dlouhá kolona
aut, i vojenských.
Průvod se ubíral podél vltavského nábřeží
na Pankrác, kde bylo loučení s rakví zesnulého
prezidenta. Na poslední cestě zesnulého do
Sezimova Ústí mu vzdalo poctu statisíce
jihočeských občanů. Druhého dne, 9. září
1948, byla rakev zesnulého prezidenta za
církevních obřadů, sloužených arcibiskupem
dr. Josefem Beranem a za asistence četného
duchovenstva, pochována do hrobky, která
byla podle přání zesnulého zřízena na zahradě
prezidentovy vily v Sezimově Ústí.
(J.P.)

Sokolské jubileum ve Vídni
Tělocvičná jednota Tyrš, Sokol Vídeň XII.XV, oslaví jubileum založení před sto lety
slavnostní akademií 15. října v 15 hodin ve
škole (Vídeň-Meidling, Lángenfeldgasse 13-15)
a v neděli 16. října tamtéž nářacfovými přebory
evropských sokolských žup. Informace na
telef. čísle 56 86 86 od 9 do 15 hodin.
*

slovo
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Ohlas výročí okupace v zahraničí
Z několika podniků, uspořádaných na pro
test proti sovětské okupaci Československa
před dvaceti lety, se velmi zdařily akce ve Švý
carsku, konané pod záštitou mnoha švýcar
ských politiků, veřejných činitelů a význam
ných osobností exilového Československa. V
Curychu na velkém večerním vzpomínkovém
shromáždění v Kongresovém domě byla roz
sáhlá hala přeplněna přes to, že celou sobotu
20. srpna pršelo. Po zahajovacím projevu dr.
M. Mičátka, předsedy Svazu čs. spolků ve Švý
carsku, promluvil poslanec Spolkového shro
máždění, Ernst Cincera (nikoli českého, spíš
italského původu). Vylíčil vývoj, který vedl k
srpnovým událostem a aby názorně ukázal
švýcarským posluchačům, co se 21. srpna 1968
stalo, vložil do své řeči krátký záběr sovětské
televize z Prahy dne 23. srpna, zobrazující
sovětské vojáky v přátelském rozhovoru s
občany, přátelská objetí — zkrátka lež. Cin
cera připomněl, že se dobře pamatuje na sílu a
odpor českého a slovenského lidu proti invazi.
„Československo patří k Evropě a Evropa
bude až tehdy jednotným, významným a
důležitým světadílem, až dnes utlačované
národy ve východním bloku budou patřit k
této Evropě jako svobodné a svrchované
státy.“ Po vystoupení několika folklórních
skupin, mezi nimiž byla i polská Solidarita, a
vystoupení dětského sboru faráře šimčíka, se
ujal slova prof. dr. František Schwarzenberg.
Poukázal na reformní snahy v Sovětském
svazu, na něž — ač je vítá — plně nespoléhá:
„Důvěru vkládejme jen ve všechen lid, žijící v
zemích za Železnou oponou, a v jeho mládež.
Tam totiž žije všelidská touha po svobodě a
pravdě, tam žije víra v Boha, která především
umožňuje obnovu úcty k lidským právům;
víra, která umožňuje vzájemnou lásku, huma
nismus a toleranci k odlišným názorům;
postoj, který vytváří úctu k vlastním zákonům
a k mezinárodním smlouvám — a hlavně zajiš
ťuje svobodu. Prozatím však nevěřme pouhým
slovům.“ Po vystoupení pěvkyně Evy Roubalíkové a jejích dcer Jany a Evy oznámil člen
přípravného výboru, Ernst Borer, že přestalo
pršet a lze uskutečnit vrcholný bod curyšské
demonstrace, průvod s pochodněmi ke kostelu
Fi auuiuusLci s semeni sutůu lustMxivkcho
Curychu. Průvod se zastavil poblíž kostela u
pamětní desky, vložené do dláždění. Deska má
nápis: Dík švýcarskému lidu za novou vlast ve
svobodě. Uprchlíci z Československa ve Švý
carsku. 21. srpna 1968-78.
Průvod se zastavil před řečnickou tribunou,
obklopenou hesly a transparenty, žádajícími
pro Československo svobodu a sebeurčení.
Promluvil poslanec švýcarského parlamentu
Walter Frey. Průvodu i shromáždění se účast
nili i švýcarští občané. S potleskem přijali za
své motto, které si Češi a Slováci zvolili —
„Nezapomenout, že nezapomeneme“ — jež je

i Švýcarům varovnou připomínkou, řekl posla
nec Frey, že lidská práva a sebeurčení je nutno
bránit. Tklivá chvíle nastala, když někdo začal
tiše zpívat státní hymnu, ostatní se tlumeně
přidali a slova hymny se nesla curyšským staro
dávným náměstím s cechovními domy a
věžemi kostelů, osvětlovanými blikotavými
pochodněmi, k temné obloze.
V neděli v 11 hodin dopoledne položili
Sokolové a skauti u pamětní desky v černý
závoj zahalený věnec se stuhami v národních
barvách, uprostřed s nápisem Československo
1968 — nikdy nezapomeneme.
V Bernu uspořádala švýcarská odbočka Čs.
společnosti pro vědy a umění ve spolupráci se
Slovanským seminářem místní univerzity 20.
srpna konferenci Kultura a násilí. Zahájil ji
předseda odbočky dr. K. Hrubý. Prof. J. Krej
čí z univerzity v anglickém Lancasteru pro
mluvil o vzájemném poměru kultury a násilí v
dějinách střední Evropy. Prof. Z. Dittrich z
holandského Utrechtu se zabýval kulturou a
násilím v době protireformace. Prof. H. Lemberg ze západoněmeckého Marburgu na roz
boru moderní doby osvětlil, že nositelem
útisku proti násilí ve středo východní Ev
ropě jsou ideologické systémy, které nedovo
lí ani názorový pluralismus. Prof. J. Rupnik
z Paříže promluvil o intelektuálech v třicátých
letech a po 2. světové válce. Značný počet
těchto intelektuálů uvítal s nadšením únor
1948, ale brzy byli rozčarováni, což se zřetelně
projevilo zejména v roce 1968. Docent K.
Chvatík z Kostnice v projevu o české kultuře
řekl, že se samizdatová literatura osvědčila
jako účinný prostředek proti nátlaku poli
tických a kulturních institucí. Po referátech se
rozvinula živá rozprava s mnoha podnětnými
poznámkami a návrhy. Účastníci konference a
stovky švýcarských návštěvníků přišli do
hotelu Bellevue, kde bylo vzpomenuto 20.
výročí okupace Československa. Po úvodních
slovech dr. K. Hrubého promluvil o kořenech
Pražského jara prof. Jan Milíč Lochman z
bazilejské univerzity. V projevu vytkl západ
ním novinářům, že představují reformní ko
munisty jako hrdiny Pražského jara, zatímco
ve skutečnosti mnozí z nich jsou spíš částí váž
it.
t
Klk, ) ,
UdíLl,
v roce 1948. Bývalý švýcarský ministr spravedl
nosti dr. Rudolf Friedrich, který nedávno
navštívil Moskvu, střízlivě zhodnotil současný
vývoj v Sovětském svazu a vyslovil naději, že
vzpoura ducha proti útisku v celé této oblasti
naznačuje směr vývoje, jemuž žádné násilí
nemůže natrvalo čelit. V rámci večera smyč
cové kvarteto z Lausanne předneslo jako svě
tovou premiéru skladbu zesnulého skladatele
Jana Nováka Quadrisinium Fidium, napsanou
v r. 1978 a v závěru Dvořákovo Americké
kvarteto op. 96.
V kanadském Torontu se konal v deštivém

Prohlášení prezidenta
R. Reagana k 21. srpnu
Informační středisko pro Čechy a Slováky
poskytuje krajanům z Československa potřebné informace
týkající se
- zákonného důchodového pojištění
včetně pomoci při vyřizování důcho
dových záležitosti na úřadech
- zápočtu a registrace odpracovaných
let v Československu
- zákonného sociálního pojištění pro
soukromě podnikající jedince
- sociálního zákona pro umělce a
publicisty
- finančního zajištěni v případě invali
dity
- finančního zajištění 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 financování vlastního bytu
nebo rodinného domku s využitím
státních podpor
- možnosti obchodních kreditů pro
založení vlastní firmy s využitím stát
ních podpor
- uložení kapitálu
- otázek azylového práva a povolení k
pobytu
- otázek pracovního práva a pra
covního povolení
urovnání vztahů a získání německého

Ústředí čs. sokolstva v zahraničí hodlalo
letos při sokolském srazu v Oetzu o svatoduš
ních svátcích slavnostně odhalit u řeky Ache na
kameni, označujícím místo skonu dr. Miroslava
Tyrše, pamětní desku, kterou věnoval místostarosta Ústředí br. Vladimír Svoboda. Velké
povodně znemožnily přístup k místu, kde se
měla slavnost konat. Deska byla prozatímně
uložena v Tyršově jizbě v Oetzu. Pojedete-li do
Oetzu, neopomiňte jizbu navštívit

• Kromě toho Vám poradíme v otázkách pojištění všeho druhu a v otázkách
uloženi kapitálu
• V případě jazykových obtíži Vám také pomůžeme při vyplňování 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 postavení 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

Opět v prodeji domy ve Španělsku
od 60.000 »Fr.

Iduna Verslcherungen, Bausparen, Investement
československé oddělení

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

večeru 23. srpna Den černých stužek — černé
stužky měli účastníci na ramenou. Demon
straci organizoval výbor, složený ze zástupců
sedmi porobených národů. Před ontarijským
parlamentem byla na čelném místě čs. vlajka,
připomínající, že se demonstruje proti okupaci
Československa. Čtyři tisíce lidí se zapálenými
svíčkami pod deštníky vyslechlo kanadskou
hymnu, náboženskou promluvu luteránského
faráře Dušana Totha a pak hlavního řečníka.
Byl jím Ota Jelínek, ministr zásobování v
otawské vládě, sám příslušník rodiny, která
musela utéct z Československa v roce 1948.
Ministr Jelínek žádal, aby Sovětský svaz splnil,
k čemu se zavázal na Jaltě, a umožnil ve středovýchodní Evropě svobodné volby. Po jeho
projevu se účastníci demonstrace seřadili do
dlouhého průvodu, který šel hlavními ulicemi
největšího kanadského města k impozantní
radnici, kde už pochodující očekávaly stovky
demonstrantů. Shromáždění vyslechlo posel
ství, zaslaná kanadským ministerským předse
dou Mulroneym, představiteli všech kanad
ských opozičních stran a americkým vicepre
zidentem Georgem Bushem. Torontský pri
mátor promluvil o 23. srpnu jako výročním
dnem hanby, kdy před 39 lety uzavřel komunis
tický Sovětský svaz smlouvu s nacistickým
Německem. Minutou ticha bylo vzpomenuto
lidí, žijících v tyranských režimech bez zá
kladních občanských práv. Poslanec federální
ho parlamentu Andrew Riwey řekl účastní
kům, že dělají, čeho se Sověti nejvíc bojí,
sjednocují se v touze po svobodě a v odporu
proti tyranii. Na závěr vypustil holubice jako
symbol míru.
Ve Washingtonu se připomínalo dvacáté
výročí sovětské okupace Československa ilu
strovanými letáky, rozdávanými ve dnech 18.
až 21. srpna kolem sovětského velvyslanectví,
před Bílým domem, kongresem a na hlavních
třídách města. O letáky byl zájem, protože lidé
byli informováni o výročí zprávami denních
novin a záběry americké televize.
V New Yorku dne 21. srpna večer demon
strovali Češi a Slováci — nejen z New Yorku,
ale přijeli i z Filadelfie a odjinud — před budo
vou sovětské mise u Spojených národů. Úcastmci přinesli tiansparenty s výmluvnými
hesly: Svobodu Československu, Sověti pryč z
Československa, Nesnesitelná lehkost bytí 1968
-1988 a hlavní heslo: 1968-1988 sovětská oku
pace Československa rovná se glasnost? Otaz
ník, vystřižený z tuhého papíru, nosili pocho
dující na sobě: Některá hesla byla trojjazyčná:
v češtině, angličtině a v ruštině. Demonstrace,
uspořádaná Čs. nezávislým kulturním středis
kem v New Yorku, trvala hodinu a přivábila
mnohé americké chodce, kteří šli po 67. ulici a
po Lexingtonské třídě. V pondělí o demon
straci přinesl zprávy newyorský tisk.

8000 Múnchen 2, Sonnenstrasse 23, 5. poachodí
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IDUNA
Immer der richtige Rahmen

Prezident Spojených států, Ronald Reagan,
vydal k 21. srpnu v letním sídle v kalifornské
Santa Barbara toto prohlášení:
21. srpen 1988 připomíná dvacáté výročí
Sověty vedené invaze vojsk Varšavského paktu
do Československa. Tato invaze brutálně
zakončila takzvané Pražské jaro, za něhož lidé
v Československu usilovali o splnění poli
tických a hospodářských reforem, které by
byly odvrátily jejich zemi od tyranie blíž k
jejich vlastním demokratickým tradicím. Sově
ty vedená invaze zastavila tento reformní pro
ces a pozůstavila dvacetileté dědictví politické
ho útisku a hospodářské stagnace.
Celá generace se narodila a vyrostla od doby,
kdy se sovětské tanky valily ulicemi Prahy,
drtíce naděje Československa, že rozhodne o
svém vlastním osudu. Stateční muži a ženy v
zemi, jako signatáři Charty 77, pokračují v
zápase o svobodu a dlouho potřebné reformy,
jež zůstávají žhoucí nadějí Čechů a Slováků. U
této příležitosti zaznamenáváme, že větry
změn, nyní vanoucí napříč Sovětským svazem
a částí východní Evropy, nemohou přinést
základní usmíření mezi Východem a Západem,
dokud historické nespravedlnosti, jako invaze
z roku 1968, nebudou přímočaře projednány a
napraveny. Moskva by se měla otevřeně zříci
takzvané Brežněvovy doktríny, které se použi
lo na ospravedlnění invaze. Sovětské oddíly by
měly být staženy. Národy ve východní Evropě
by měly dostat svobodu, aby si mohly zvolit
svůj vlastní systém vlády. Musí se ukončit
kruté a umělé rozdělení Evropy, které nadále
štěpí tento kontinent od baltických států přes
Berlín až po Balkán. Jen skutečné sebeurčení
národů může přinést opravdový mír a stabilitu
v Evropě a ve vztazích mezi Východem a
Západem.

ČESKÉ SLOVO

Číslo 9, září 1988

LIDÉ A OSUDY
DR. MILOSLAV KOHÁK z Hansonu u
Bostonu se 12. září dožil osmdesáti pěti let. O
jubilantovi by se dalo psát mnoho, jenže, kde
začít? V členském seznamu SVU se uvádí, že
jeho obory jsou politika, literatura, žurnalis
mus. Která politika? Ta, s níž po dosažení
doktorátu filozofie na Karlově univerzitě při
cházel v třicátých letech denně do styku jako
komorní stenograf Národního shromáždění,
nebo ta předúnorová, na níž se podílel jako
politický ředitel Melantnchu a konečně, ne-li
především ta, která ho za války na čas postavila
v čelo protinacistického odboje a posléze vedla
k létům strádání v koncentrácích? Literatura:
ještě ted píše stati do Proměn, po profesoru
Mackovi redigoval Masarykem založenou a
Laichtrem vydávanou revui Naše doba, také v
Přítomnosti nezřídka zapůsobil. Žurnalisticky
se uplatňoval, zejména po válce, ve Svobod
ném zítřku a ve Svobodném slovu. Při tom
všem si našel čas na činnost v Akademické
YMCE a věnoval jí pozornost i v prvních
letech v exilu. Samozřejmě, že musel i s rodi
nou utéci. Po několika letech v New Yorku
přišel do Mnichova a na čas vedl českosloven
skou stanici rozhlasu Svobodná Evropa, po
zději mu bylo svěřeno analytické oddělení
stanice. A i tohle všechno vlastně patří do poli
tiky a do žurnalismu. Při zpětném pohledu na
svůj život může Miloslav Kohák s uspoko
jením říci, že se nikdy nezpronevěřil povin
nosti, jak ji on cítil. Nevtíravé, zdrženlivé
povahy, nedral se dopředu, ale v zásadních
věcech neustoupil nátlaku a neuhnul. Na ná
sledky nehleděl. Povahou byl a je opravdový
českobratrský beran. Všichni, kdo ho známe,
můžeme o něm říci jediné: gentleman.
DR. JAROSLAV STRNAD, redaktor švý
carského Zpravodaje, je tak trochu náš konku
rent, ale nemůžeme mu to mít za zlé, protože
jako autor půlročních bilancí novinek exilové
literatury, otiskovaných v Českém slově, je i
náš vítaný spolupracovník. Dr. Strnad nejen
přispěl k exilové literatuře několika svými kni
hami, ale ještě nadšeněji se projevuje jako
podpůrce a propagátor této literatury. Dne 3.
srpna oslavil v kruhu rodiny, přátel a známých
sedmdesáté narozeniny. Dodatečně mu k nim
blahopřejeme a doufáme, že si svůj kousavý
humor a svou nekonciliantní povahu zachová
aspoň do roku 2050.
MAJOR ANTONÍN BARTOŠ z newyor
ské Astorie byl na britském velvyslanectví ve
Washingtonu 25. srpna dekorován válečným
křížem. Vyznamenání mu udělilo britské minis
terstvo obrany v Londýně „za významné
služby, prokázané věci spojenců za druhé svě
tové války“.
PANÍ MARIE BERANOVÁ, vdova po
ministerském předsedovi Rudolfu Beranovi,
Švehlovu nástupci ve vedení agrární strany,
zahynula při automobilové srážce v kanad
ském Torontu 24. července t.r. Nad rakví
promluvil
býv. předseda exilové agrární
strany Martin Hrabík. Paní Beranová byla od
ledna 1951 ve vězení, odsouzena na 6 let žaláře.
V květnu 1953 byla na amnestii propuštěna a v
roce 1967 dostala povolení vystěhovat. Těšila
se, že se 25. února příštího roku dožije jednoho
sta let. Osud jí to nedopřál.
ALFRED WETZLER.tehdy 271etý z Trna
vy a Walter Rosenberg, 20letý z Topolčan,
unikli 7. dubna 1944 z koncentračního tábora
v Oswieczimi. Přes okamžitý poplach a roz
sáhlé pátrání SS a Gestapa se jim podařilo pro
niknout do Žiliny a ukrýt se v židovském
starobinci. Tam se setkali se zástupci brati
slavské židovské ústředny a se švýcarskými
novináři. Byla sepsána podrobná zpráva o vyvraždovacím táboře a doručena přes rabína dr.
Weismandela papežskému nunciovi msgre
Burziovi, postoupena do Vatikánu, kde ji
státní sekretář Tardini odevzdal papeži Piu
XII. Asi o dva měsíce později přišli na Sloven
sko další dva utečenci z Oswieczimi, Czeslav
Mordowicz a Arnošt Rosin, kteří už svědčili o
tom, že za minulé týdny bylo v táboře vy
vražděno takřka sto tisíc madarských židů.
Všichni čtyři utečenci se uchýlili do kláštera ve
Sv. Juri, kde došlo k rozhovoru s papežským
nunciem. O vraždách v Oswieczimi se svět
dověděl v polovině července 1944 ze švýcarské
ho tisku a ze zpráv západních rozhlasových
stanic. Zprávu četli kromě papeže i prezident
Roosevelt, W. Churchill, švédský král Gustav.
Zpráva figurovala i v norimberském procesu a v
procesu s Eichmanem. Alfred Wetzler napsal o
svých trpkých zkušenostech mnoho článků a
jedna z jeho knih, vydaná pod názvem Čo
Dante nevidel, byla přeložena do mnoha
jazyků. Dne 2. února 1988 Alfred Wetzler
zemřel ve věku 70 let v Bratislavě,
DR. JlRÍ OPOČENSKÝ, zástupce AFCR
pro Francii, byl jmenován viceprezidentem
administrativní rady pařížského Mezinárodní
ho sdružení exilových právníků a advokátů.
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Pohřeb prezidenta Beneše v Praze

Foto: Jan Lukas, New York
Zábér z pražských ulic v den pohřbu prezidenta Beneše. Snímek výmluvní] ší, než tisíc slov.

První zářijové dny roku 1948 byly smutné.
V Sezimově Ústí zemřel dne 3. září po delší
nemoci prezident republiky, dr. Edvard Beneš.
Bylo mu 64 let.
Vláda oznámila, že se státní pohřeb bude
konat ve středu 8. září, aniž ohlásila podrob
nosti. Na pohřeb do Prahy se chystaly hro
madné výpravy ze všech krajů republiky.
Organizace se ujali legionáři a Sokolové.
Zájem byl obrovský jak ve městech, tak na
vesnicích. Ředitelství drah nabídla na jízdu
zvláštními vlaky až 60tiprocentní slevu a ihned
zahájilo přípravy, aby zvládlo dopravu, která se
ukázala dalekosáhlejší, než o sletových dnech.
Byl zájem i o autobusovou dopravu a mnozí
občané se rozhodli cestovat vlastními auty.
oujci pnu
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ranních ze Znojma a k mému nemilému přek
vapení byl rychlík zpola zaplněn policií. Při
vjezdu do Prahy jsme od Vysočan viděli zá
stupy lidí, pochodujících k Památníku odboje
na Zižkově. Tam byl v noci v pondělí 6. září
zesnulý prezident Beneš ze Sezimova Ústí
převezen.
Praha se na hlavní den pohřbu připravila
důstojně. Její vnější obraz v mnohém připomí
nal dny pohřbu prezidenta T. G. Masaryka ve
dnech 14.-17. září 1937. Státní vlajky staženy
do poloviny žerdí, desetitisíce smutečních pra
porů na budovách, na pouličních stožárech
byly zahaleny elektrické svítilny. Výklady
obchodních domů i malých obchodů na nej
postrannější ulici předměstí měly smuteční
výzdobu. Na Můstku byl postaven mohutný
katafalk pro řecké, stále plápolající ohně. Ulice
Prahy se již od pondělí 6. září zaplňovaly ven
kovskými účastníky a přibývalo legionářských
uniforem a sokolských krojů.
Na schůzku členů vlády, pověřených připra
vit státní pohřeb, přišel ministr vnitra Václav
Nosek se zprávou, že prý na příkaz reakce ze
zahraničí má býtí pohřbu zneužito k protivládním demonstracím, dokonce tvrdil, že prý
domácí reakce připravuje úder proti vládě. Vše
si Nosek jen vymyslel. Komunistickému vede
ní šlo o to, - aby sympatie veřejnosti k
zesnulému prezidentovi byly tlumeny, a aby
byly pokud možno nejmenší. Ovšem, v
mnohém se přepočítalo.
Po této ministerské schůzce odvolalo mini
sterstvo dopravy všecky proponované zvláštní
vlaky a ministr vnitra byl zmocněn zabránit
hromadným zájezdům na pohřeb všemi pro
středky. Byla vyhlášena všestranná pohotovost
a bezpečnostní opatření. Bylo nařízeno, že do
vlaků nesmí být vpuštěni uniformovaní legio
náři a krojovaní Sokolové. Všechna oblastní
velitelství SNB a Státní bezpečnosti dostala
rozkaz část svého mužstva ihned vypravit do
Prahy. V nočních hodinách z pondělí na úterý
7. září obsadila policie venkovská nádraží. Na
nástupiště dostali povolení pouze osoby, které
prokázaly, že jejich cesta vlakem je ze
služebních anebo obchodních důvodů ne
zbytná. Osoby, které si jízdenky předem za
koupily a dostavily se na nádraží v legionář
ské uniformě anebo v sokolském kroji, nebyly
na nástupiště vpuštěny.
V nádražních vestibulech zůstaly davy roz
hořčených, zklamaných lidí. Nebylo divu, že
došlo k projevům nespokojenosti, k hádkám s
policií, která některé protestující zatkla. Místo

na pohřbu prezidenta Beneše se octli ve vězení.
Pouze na menších nádražích, kde nebyla poli
cejní asistence, nasedli legionářští bráškové
a Sokolové bez obtíží. Do Prahy však všichni
nedojeli. Tak např. v Havlíčkově Brodu vstou
pili do vlaku úředníci — později se zjistilo, že
to byla tajná policie — a vyzvali všechny uni
formované a krojované cestující, aby přesedli
do vagónů na vedlejší koleji. Uposlechli. Ne
spatřovali ve výzvě nic záludného. Po odjezdu
rychlíku jim bylo řečeno, že se musí vrátit
nejbližším vlakem do svých domovů. Netřeba
zdůrazňovat jejich oprávněné rozhořčení. Ne
obešlo se to bez zatýkání a místo, aby mohli
vzdát poctu svému veliteli, octli se bráškové v
kriminále.
V utery z. zan jsem se zařadil do zástupu,
který krůček za krůčkem spěl k Památníku
odboje na Žižkově. Davy v deseti až čtrnáctistupech se jen zvolna pohybovaly osm kilo
metrů ulicemi této pražské čtvrti. Řadili jsme
se v polích u Vysočan. V zástupu stáli starci,
jejichž vytrvalost musel každý obdivovat. I
když někteří chvílemi únavou a slabostí klesali,
vždy se znovu vzchopili a došli do cíle, aby
vzdali poctu zesnulému prezidentovi.
Před 17. hodinou, po sedmihodinovém,
lopotivém, únavném a pomalém postupu jsme
dospěli k dohledu Památníku odboje, náhle
nastal v zástupu šum. Vpředu se zástup hnul
na bok, ke stromořadí. To se autem vracely od
rakve prezidentova choť, paní Hana Benešová
s Alicí Masarykovou, dcerou prezidenta T. G.
Masaryka. Karoserie auta byla zasypána květi
nami. Stranou zástupu jezdila auta s delega
cemi všech možných úřadů a také auta
diplomatů. Při pohledu dozadu jsme neviděli
konec zástupu, všude nekonečné davy lidu a
další davy přicházely.
Dost pozdě bylo veřejnosti oznámeno, že
rakev s pozůstatky prezidenta Beneše bude v
Památníku odboje vystavena od úterý 7. září
do dvanácté hodiny noční. Očekávalo se, že
lhůta bude prodloužena, aspoň do ranních
hodin příštího dne.
Už se stmívalo, když jsem se dostal k
Památníku odboje. Jeho velká síň byla zcela
zahalena v černý flor a jen slabě osvětlena. Od
vchodu po celé délce síně byly rozloženy
obrovské i menší věnce, kytice a dekorační
zeleň. Pomalými kroky, jsme ve dvojstupu
kráčeli k rakvi. Elektrické svíce po dvou stra
nách rakve osvětlovaly skleněné víko. Vedle
rakve se střídaly čestné stráže mnoha národ
ních korporací. Bylo nám jen několik vteřin
umožněno, abychom mohli pohlédnout na
tvář zesnulého prezidenta. Před námi a za
námi jsme slyšeli pláč, který přehlušovala smu
teční hudba. Poslední S Bohem.
Opouštěli jsme posvátné místo se slzami v
očích.
U vchodu do Památníku odboje jsme byli
počítáni, ale nikdy jsme se nedozvěděli čísla.
Bylo nás jistě na milion.
O 23. hodině byl přístup do Památníku
odboje uzavřen. Tlampačem bylo dlouhému
zástupu, který se vinul ještě několik kilo
metrů, oznámeno, že Památník byl uzavřen a
že rakev s pozůstatky prezidenta Beneše bude
převezena podél čekajícího zástupu do Pan
teonu Národního muzea. Těžko popsat zkla
mání všech čekajících, především těch, jimž byl

Památník po sedmihodinovém čekání uzavřen
před očima. Reptání a výkřiků protestů nebylo
konce. Veřejnost obviňovala vládu, že záměr
ně organizuje pohřeb neuctivě, jak k zesnulé
mu prezidentovi, tak i k jeho příznivcům.
Před Národním Muzeem očekával několikatisícový dav lidí příjezd auta s pozůstatky pre
zidentovými. Dav stále vzrůstal o přijíždějící
nové návštěvníky pohřbu. Bylo hodně po půl
noci, když čekajícímu davu bylo oznámeno, že
rakev bude vystavena v Panteonu a přístup
bude vchodem bočním, od Vinohrad. Zástu
py se hnaly od hlavního vchodu na udané
místo, a když zanedlouho auto s rakví přijelo a
rakev byla přenášena do Panteonu vchodem,
kde původně nuu
mzůůLaia věc utajena
a v okamžiku, kdy byla rakev nesena po scho
dech Národního muzea, všichni oklamaní se
hrnuli zpět k hlavnímu vchodu, přičemž jeden
do druhého vrážel. Několik osob bylo pova
leno a do křiku oklamaných lidí se ozývaly
výkřiky poraněných. Rakev však nespatřili.
Někteří z oklamaných se vrhli na policii,
která se bránila pendreky. Část čekajících
občanů se uchýlila do vestibulu Wilsonova
nádraží (dnes Hlavní nádraží). Také tam došlo
k Šarvátkám s policií, která několik osob před
vedla na policejní stanici k sepsání protokolu.
Kdo v hlavní den pohřbu, ve středu 8. září,
vyšel do ulic vnitřní Prahy, musel nabýt
dojmu, že se schyluje k bitvě a nikoliv, že se
národ připravuje k rozloučeni se zesnulým
prezidentem. Noviny uveřejnily na přední
straně výzvu vlády a tzv. akčního výboru
Národní fronty, aby se veřejnost nedala svést
„záměry reakce“, která prý chce pohřebního
průvodu zneužít k protistátním demonstra
cím. Brzy z rána svážely velké autokolony
dělníky z pražských továren, z Kladenská, z
Mostecka a z průmyslových středisek středních
Čech. Dělníci byli oblečeni tak, jak jezdili do
práce, mnozí v modrých neupravených mon
térkách, neoholeni a neumytí.
Závodní milice obsadily hlavní pražské ulice
a Václavské náměstí. Byly všude, kudy se ubíral
pohřební průvod.
První diváci se dostavili na Václavské
náměstí od časných ranních hodin, aby si
předem zajistili výhodné místo, odkud sledo
vat pohřební průvod. Před ně, po obou stra
nách Václavského náměstí a ostatních ulic, se
postavili milicionáři. A to ve třech řadách a
jejich pušky, které měli na ramenou, zakrývaly
divákům výhled. Příslušníci Benešovy strany,
národní socialisté, měli na klopách kabátů
červenobílé karafiáty.
Ve 13 hodin vstoupila v platnost bezpeč
nostní opatření ve všech budovách, kolem
nichž šel pohřební průvod. Vchody musely být
uzavřeny, do všech obchodních místností byl
zakázán přístup. V domech směly zůstat
pouze bydlící osoby, případně v nich pra
cující. Nebyli připuštěni ani jejich rodinní
příslušníci. U vchodu do budov, v každém
poschodí a na střeše stáli ozbrojení milicionáři,
když před tím byly všechny místnosti prohle
dány, zda v nich nejsou ukryty zbraně, granáty
anebo bomby. V každé budově působila „bez
pečnostní komise“, dohlížející na dodržování
bezpečnostních opatření.
(Dokončení na straní 6)
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Zamyšlení nad bibliografií exilové literatury
Paní L. Seflová z knihovny holandské uni
verzity v Gronm^en připravila pro 14. světový
kongres Čs. společnosti pro vědy a umění ve
dnech 15.-18. září v Chavy Chase v Marylandu
přednášku o bibliografii naší exilové literatury.
Z obsáhlého přehledu, zachycujícího období let
1948-1978 (tituly od let 1979 pani Seflová ještě
zcela nezpracovala) otisku/eme nejpodstatnější
části.

V letech 1948-1978 vyšlo v češtině 747 publi
kací, a to v 19 zemích. Z toho více než polo
vinu (418) tvořila literární tvorba, a to s větším
počtem titulů od r. 1968, zatímco u ostatní —
tedy v podstatě odborné — literatury tomu
bylo obráceně. Nejvíce titulů umělecké litera
tury před r. 1968 vyšlo v USA, zatímco od r.
1968 velice stouplo publikování v Západním
Německu. Stejně tomu bylo i u odborné litera
tury. Krásnou literaturu publikovali naši
autoři i přímo v jiných jazycích (celkem 136
knih), hlavně v angličtině, a od r. 1968 také
významněji v němčině. Celkový počet titulů
umělecké literatury je 554.
Ve slovenštině bylo publikováno 357 titulů,
krásná literatura tvořila necelou polovinu a
celkově vyšlo více titulů před r. 1968. Hlavní
zemí byly opět USA, od r. 1968 pak také Itálie.
Velký počet publikací vyšel nejen v původ
ním jazyce (ať už češtině/slovenštině nebo v
jiných jazycích), ale byl i dále překládán.
Podařilo se mi zjistit 1265 překladů (do 31
jazyků — v pořadí: němčina, angličtina, fran
couzština, italština, španělština), literatura
byla přeložena v počtu o něco vyšším než
ostatní publikace a je u ní od r. 1968 výrazné
zvýšení překladů do němčiny. Rada knih
našich autorů byla vydána i v neevropských
jazycích — nejvíce v japonštině (34 titulů), ale
také v indických jazycích, v jidiš nebo hebrej
štině, v afrikánštině, korejštině aj. Hlavně jde
o překlady krásné literatury, ev. o knihy histo
rické, politické a z literárních dějin či teorie.
Barvitý obraz poskytuje přehled odborných
publikací (v širokém slova smyslu) podle věc
ného dělení. Vezmeme-li v úvahu jen jedno
duché dělení na hlavní oblasti (a s vědomím, že
ne každou knihu lze jednoznačně zařadit), roz
padá se mi 3204 titulů do 1® oborů NrřdMí
počet tvoří díla historická (707), politická
(550) a ekonomická (371), dále publikace o
církvi a náboženství (277 — pokles po r. 1968),
dějiny a teorie literatury (255), umění (včetně
katalogů výstav, pokud jsem je zjistila) (235).
Dále se ještě můžeme zmínit také o sociologii,
po r. 1968 pak ještě o filozofii a lingvistice.
O zájmu o jednotlivé obory může svědčit
počet jazyků, v nichž publikace vyšly. V
největším počtu jazyků najdeme díla politická
a z dějin a teorie literatury (21 jazyků), histo
rická (19 jazyků), filozofická (14 jazyků), eko
nomická a s náboženskou tématikou (12
jazyků). Co se týče jednotlivých jazyků, jen u
posledně jmenovaných publikací je na prvním
místě slovenština, u filozofie a umění němčina,
jinak u všech oborů je to angličtina. V češtině
dosáhla největšího počtu literatura historická
(125), politická (56) a s náboženskou témati
kou (49). Totéž platí pro slovenštinu, jenže v
pořadí: náboženská tématika (67), díla histo
rická (48) a politická (32).
Co do počtu publikací u jednotlivých
oborů, pouze náboženská literatura, právo,
publicistika a knihovnictví se vymykají vše
obecnému růstu počtu knih po r. 1968, tento
růst je pak zvlášť nápadný u umění (50/185),
ekonomie (140/231), filozofie (23/94), psycho
logie (15/45) a antropologie (8/26).
Co se týče celkově jazyků, vede jednoznačně
angličtina, v níž vyšlo asi 1700 titulů (20 obo
rů — nejvíc bylo historických publikací), pak
následuje němčina (784 tirulů/18 oborů — na
prvním místě je krásná literatura s výrazným

NOVINKA
K 28. říjnu
Jaroslav Pecháček

DVACET LET SVOBODY
Vznik naši první republiky, legie, Masaryk,
štefánik, Slovensko, vznik ústavy, politický
systém, politické strany, pozemková reforma,
sociální pojišténí, Beneš, Mnichov
Tabulka se stručným chronologickým pře
hledem událostí
Dvojbarevná obálka s kresbou Václava Spály
Stran 192 formátu knížek do kapsy, DM 19Objadnávky: Elisabeth Svobodová, Postgiro
Múnchen, Konto 357 06 - 807.
NÁRODNÍ POLITIKA, Scharfreiplatz 12
D-8000 Múnchen, BRD

nárůstem od r. 1968), italština (163/17, litera
tura rovněž na prvním místě zvláště po r.
1968),
španělština (120/16),
holandština
(88/12), švédština (47/7) a dánština (43/10). Ve
všech těchto jazycích zaujímá opět první místo
literatura, a to hlavně od r. 1968. V dalších 22
jazycích vyšlo asi 200 titulů (14 oborů), litera
tura byla z prvního místa zatlačena jen v por
tugalštině pracemi historickými a v latině
náboženskými.
Země, ve kterých knihy vyšly, jsou často jen
náhodným faktorem. Přesto není snad nezají
mavé, že ze vzdálenějších zemí je to zvláště
Japonsko, kde byla publikována jak naše umě
lecká, tak odborná literatura, dále pak Argen
tina (hlavně pokud jde o slovenské publikace)
a také v Mexiku a Indii je zřejmě o knihy
našeho exilu zájem.
Konečně bych ještě zvláště uvedla údaje o
disertacích, kterých mi ovšem jistě dosti chybí.
Zjistila jsem 184 titulů ze 16 oborů, v 6
jazycích. Pořadí je: politologie (33), ekonomie
a historie (po 21), dějiny a teorie literatury
(19), sociologie (13) a teologie (11). Hlavním
jazykem byla opět angličtina (131 titulů, 15

oborů), pak následuje němčina, francouzština,
italština, latina a holandština.
Pro zajímavost uvedu nakonec ještě dvoje
čísla. Jednak o autorech, kteří byli přeloženi
do největšího počtu jazyků. Patří sem zejména
René Wellek (18 jazyků), Ladislav Mňačko
(16) a Milan Kundera (14). A pak čísla z biblio
grafie publikací edice Petlice, která vyšla letos
na jaře v časopise Čs. dokumentačního středis
ka nezávislé literatury (Scheinfeld 1987) Acta,
č. 3-4: v češtině vyšlo na Západě 16 knih,
překladových titulů bylo 69 (opět do r. 1978
včetně).
Velice nám chybí zpracování našich exilo
vých časopisů. Na tomto poli ovšem udělal
velkou práci Vojtěch Nevlud (pod pseud.
Vojtěch N. Duben) čtyřmi díly bibliografie
českých a slovenských časopisů mimo Česko
slovensko, které zachycují stav z let 1962-1970.
Ale bylo by třeba v nich pokračovat. Nedávno
však vyšla v Mnichově disertace o čs. exilovém
tisku od Jarmily Charfreitagové, takže snad i
zde máme novou naději. Ale co bylo publiko
váno v těchto časopisech, je teprve nutné zpra
covat, pokud to ještě vůbec bude možné.

Knížka exulanta o exulantech a pro exulanty
Jan Filípek: Reflecttons and Perspektives. Czechoslovaks after fořty years in exile. Nakladatelství Palm
Springs Publishing Co., 1700 South Palm Canyon
Dr., Palm Springs. CA 92264. — Stran 228, ilus
trace. Cena 16.50 am. dolarů.

Úhledný svazek anglicky psaných úvah o čs.
exulantech, hlavně těch, kteří žijí ve Spojených
státech. Účelem je, „aby naše děti a jejich děti“
se nadále cítily Čechy. Po stručném náčrtu
českých dějin se autor soustřeďuje na události,
které měly za následek odchod tolika Čechů a
Slováků, na emigrantské vlny z roku 1948 a
1968. Ale v seznamu úspěšných exulantů jsou
uvedena jména některých, kteří odešli již v
roce 1938.
možnost plného uplatnění a úspěchu, jestliže
se nedali zdolat těžkými začátky a vybudovali
si nový život. V jiných kapitolách popisuje
exulanty, kteří žijí v jakési idealizované minu
losti, čímž ztrácejí kontakt s přítomností a
vidí budoucnost v negativním světle. V knize
se vážné analýzy současných poměrů střídají s
typickými východoevropskými anekdotami,
jež často podávají lepší obraz o cítění a myšlení
Čechů a Slováků v Československu než dlouhé
a učené výklady.
Předmluvu napsal profesor Jiří Nehněvajsa,
předseda SVU, a popsal Jana Filípka jako
dynamického podnikatele, jenž v rouše „úspěš
ného amerického obchodníka skrývá srdce
filozofa a vědce“. A v úvodu píše William

Walsh z kalifornské univerzity v Northridge:
„Jak naznačeno v titulu, Filípek zkoumá
minulou historii českého národa a současné
skupiny emigrantů, aby našel úhel, z něhož by
mohl správně projektovat budoucnost.“
Autor napsal knihu, která možná nebude po
chuti všem jeho přátelům v exilu, ale je
dobrým Baedekrem zvlášť pro čtenáře, kteří
nejsou dost informováni o současné lidské
historii Čechoslováků doma a v cizině. „Do
ma“ ovšem má tendenci stát se relativním
termínem po čtyřiceti letech v zámoří...(ZEF)
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RUPTURED
DECADE
1938 -1948

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

Nové knihy, vydané v exilu
Pavel Kantorek: Historické okamžiky. 75 satiricko-politických karikatur. Autor, exulant z roku

Úspěšná výstava ukončena
_ ' ’
..
Yc.k_
byla ukončena 10. září výstava prací moder
ních malířů, na kterou Národní galerie v Praze
zapůjčila šedesát významných, ve světě málo
známých prací. Byly to obrazy Cézanna, Gaugina, Matisse, Chagalla, Klimta, Muncha,
Picassa a Seurata. Českou modemu reprezen
tovali Filla, Kupka a Šíma. Výstava byla přene
sena do muzea francouzského Quebecu, kde
bude přístupna veřejnosti do 20. listopadu.
Guggenheimovo muzeum oplatí zapůjčení
ukázek moderního umění tím, že posílá ze
svých sbírek do Prahy na výstavu v Národní
galerii padesát vybraných děl z 20. století.
Výstava bude zahájena 10. listopadu a potrvá
do 20. ledna 1989, potom se přestěhuje do
Nationalgalerie v Berlíně.

' 'T- CnudruH, budme upřímní. Žijeme si
jako prasata v žité. Ale musíme si uvědomit, že nám
dochází žito. “
1968, působí jako profesor na technické fakultě
Ryerson Institut v Torontu. Doslov Vladimír Sku
lina. Vydal Milan Cimburek, Badenerstr. 698, CH8048 Zúrich. Cena sfr. 10.

RAFAEL KUBELÍK slavnostní premiérou
své nové skladby Invokace se připojil k pro
testním akcím proti 20. výročí okupace. Dílo
bylo uvedeno na zahájení jubilejních 50.
hudebních slavností v Lucernu ve vyprodaném
sále kongresového domu. Rafael Kubelík,
jeden ze zakladatelů a patronů lucemských
slavností, byl pozdraven nadšenými ovacemi.
*

Finančná istota
so životnou poistkou

FOGLAROVY ROMÁNY, vydané v zahraničí,
Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Stinadla se
bouří, Tajemství velkého vonta doprodáváme se sle
vou. Cena každé knihy DM 20. Taktéž se slevou
prodáváme Foglar — dr. J. Fischer: Rychlé šípy, seši
tové vydání se 47 vybranými příběhy obrázkového
seriálu. Cena 8 DM. Objednejte nebo navštivte
Knihkupectví Arkýř, Schellingstrasse 20 (ve dvoře),
8000 Múnchen 40-Schwabing. Za pouhých DM 3.50
prodáváme i knihu rad táborníkům Můj turistický
zápisník, kterou napsal J. Foglar s K. Buderou.
Vydal Merkur v Praze.

Vladimír Sýkora

Životná poistka móže byt ako ušitá pre potřeby Tvojej rodiny
alebo biznisu. Je to poistka s velkými výhodami:

•
•
•
•

Trvalá ochrana po celý život, splátka sa nemení
Hodnota peňazi narastá bez platenia daní
Možnost výběru alebo póžičky na protihodnotu
Rozdielna splátka na pomoc pri Tvojom plánováni

A čo viac, dnešně splátky by mohli byt menšie, keby si začal před
10 rokmí. Takže spýtaj sa ma. Tvojho agenta z NEW YORK LIFE,
o všetkých výhodách životnej poistky.

VLADIMÍR SÝKORA
New York Life Insurance Company
40 William Street
Wellesley, MA 02181
617-237-4900

DFC, AFC :
M. A. I iskutin: Challenge in the Air. Vydal
William Kimber, Ltd.,100 Jermyn Street, London.
S.W. 1Y6 EE. Stran 238 včetně ilustrací. Cena 14 lib.
Kniha vzpomínek čs. letce, účastníka bojů na západě,
napsaná anglicky pro britské čtenáře a děti čs.
exulantů a usedlíků v anglicky mluvících zemích.

Nakladatelství OBRYS - PmD (Max Wónner
Str. 31, D-8000 Múnchen 50) oznamuje, že do
konce roku 1988 ještě vydá: Na střepech volnosti,
almanach současné české poezie v ČSSR oficiálně
nevydávané. Uspořádal Zdeněk Hrubý. Po úvodní
básni Jaroslava Seiferta je od veršů Ivana Anderlíka
zařazeno 40 básníků až po Petra Zmrzlíka. Ilustro
val Jiří Jirásek. Předpokládaná cena asi 30 DM. Slovo a zed, výbor ze současných polských básníků.
Do češtiny přeložil kolektiv překladatelů v Česko
slovensku. Předpokládaná cena asi 30 DM. - Václav
Havel: Asanace, hra o pěti dějstvích, v níž se autor
dotýká tématu v Československu nejaktuálnějšího:
nejde tu jen o rekonstrukci jakéhosi středověkého
hradu a podhradí, ve stejné linii se pohybuje i
komunikace lidí, vystavených postupnému „ozdra
vování" společnosti... 104 str., cena 22 DM. Včas
nou objednávkou si zajistěte dodávku knih, vydá
vaných v nízkém nákladu.
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Krajanské středisko Denla — Španělsko
Na výběr jsou: garsonky, byty, řadové domky, vily a pozemky.
V Denii najdete: příznivé klima, kouzelný kraj a nové přátele ze všech koutů světa

„LA PEDRIA II — VESNIČKA KLUBOVÉHO RÁZU

číslo 9, září 1988

KUS DOMOVA V ALPÁCH

Český

pension

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

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

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

Malý oznamovatel

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

Úředně ověřuji překlady.
Poskytuji porady při žádostech o propuštění z
čs. občanství, při žádostech o německé státní
občanství, při zápočtu let do Rentenversicherung. Vysokoškolsky vzdělaná, přísežná soudní
překladatelka
ELIAN S O T T
Muslkantenweg 4, 6000 Frankfurt/Maln 1
Tel.: 069/44 64 20
od 17-19 hod. mimo soboty a neděle
Prosím o písemné nebo telef. spojení.

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

Z češtiny do němčiny a naopak
překládá a překlady úředně ověřuje
JUDr. Jana Stupecká
překladatelská a korespondenční kancelář
6250 Llmburg 9, Tannerstr. 2
tel.: 06431/42363
Ubytováni ve Vídni vám poskytne
MIROSLAV SEĎA
Wlen 1070, Westbahnstr. 18
Tel.: (222) 93 88 112 nebo 64 57 415
Cena od 20- DM na osobu

Zn.: „Budoucnost“ č. 2-VII-88 — Žiji sama v
Kalifornii, je mi 62 let a hledám partnera pro
zbytek svého života Věk, vzhled a místo neni
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.: „Fair Play only“ č. 3-VII-88 — Středoškolačka, 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.
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 Cechách
rozvedený. Auto, byt mám. Hledám přítelkyni —
jen poctivě — foto vyměním či vrátím.

Zn.: „Půjdu kamkoliv“ č. 6-VII-88 — Rozvede
ný nekuřák, žijící v NSR. 175 cm. 48 let — hledá
partnerku pro nový začátek. Nejraději v USA,
není však podmínkou.
Zn.: „Brňák — Američan" č. 11-VII-88 —
45letý, rozvedený majitel restaurací hledá
přítelkyni. Pomohu případně s cestou jako
sponzor.
Zn.: „vytoužené pracovní povolení“ č. 12-VII88 — Jsem 1 rok v BRD, povoláním architekt,
ochoten však vykonávat jakoukoliv slušnou
práci. Bydlím v Mnichově. Prosím, pomozte,
poradte!
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 CSSR. Soukromý
advokát.
Zn.: „U syna v BRD“ č. 1-IX-88 — Ovdovělá
Češka, starší ročník, ale na svůj věk velmi čilá,
hledá partnera nejr. s něm. občanstvím. Ráda
posloužím i nemocnému. Vzájemná pomoc.
Zn.: „Samota Je zlá“ č. 2-IX-88 — Moravanka,
žijící v NSR, 45letá, 165 vysoká, hledá touto
cestou charakterního, intel a něžného přítele
do 50 let, který má smysl pro humor, cestování a
všechno hezké.
Zn.: „Nekuřák“ č. 3-IX-88 — Cechoameričan,
žijící v Kalifornii, 57/190, nezávislý, se zájmem o
operní a klasickou hudbu, hledá pohlednou kra
janku v Evropě nebo v USA.
Zn.: „Jen čestné" č. 4-IX-88 — Pro svou neteř.
40ti letou, hezkou, štíhlé střední postavy, dob
rou hospodyni, žijící v Praze, hledám seriózní
ho, inteligentního pána do 50 let.
Zn.: „Nový začátek“ č. 5-IX-88 — Zdravotní
sestra, rozvedená, 170/48, hledá seznámení s
hodným a milým mužem odkudkoliv, bez závaz
ků, s vitalitou a bez komplikací. Foto nutné,
vyměním nebo vrátím
Zn.: „Předpoklad serióznost" č. 6-IX-88 — Pro
svou přítelkyni, 62letou, inteligentní, štíhlou
Cechoameričanku, žijící v USA přes 30 let,
finančně nezávislou, se smyslem pro domác
nost, kulturu a cestování, hledám přítele týchž
zájmů.
Zn.: „Chci znovu začít“ č. 7-IX-88 — Tmavo
vláska 22/165, rozvedená, bez závazků a bez pro
středků, hledá známost i ze zámoří. Jsem v
BRD.
Zn.: „Štastie je v nás" č. 8-IX-88 — Ing.,
31/172, vo Viedni, bez závázkov, štíhlej postavy,
so smyslom pre humor a rodinný život, vše
strannými záujmami a velkou chutou do života,
hladá touto cestou partnera na spoločnú dráhu
životom.
Zn.: „Život ve dvou" č. 9-IX-88 — Ženu s
občanstvím BRD hledá Pražák. 30/187. zedník,
svobodný, zdravý, dobře fin. situovaný. Rád Tě
pozvu na kávu v místě Tvého bydliště.
Zn.: „Odvážné štěstí přeje" č. 11-IX-88 —
Necht se mi ozve inteligentní, čestná, bez
závazků, do 50 let. která chce být štastná a
nebojí se světa. Chci Tě pro celý život, vánoce
přicházejí, čas letí. Jen seriózně, foto nutné,
vrátím.

čtyř- až šestlnásobné zvětšení kapitálu I
Zamýšlýte podnikat? Chcete si za nízké úrokové sazby peníze půjčit a na vysoké je ukládat?
Švýcarské bankovnictví a pojiStovnictvi skýtá najvySSÍ možnou záruku solidnosti a bezpečí.
Nejsme vázáni žádnou společnosti: můžete se spolehnout, že Vám objektivné poradíme spojení,
které je pro Vás osobně nejvýhodnějSi.
Velice záleží na tom, do jakých rukou se dostanete, kam sahají možnosti příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNI VAŠEHO KAPITÁLOVÉHO SPOĚtENl VE ŠVÝCARSKU? Víte
jaké splátky z ciziny do Švýcarska platit, jaká skladba pojistky ie pro Vás osobně nejvýhodnější?
Rádi Vám vše vysvětlíme v naši mateřštině, rádi Vám neutrálně poradíme
Váš Hubert Peter Pazdera

www

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

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

zahájení zimní sezóny od 2. XII.
Pište česky.
Zn.: „Vodič, preukaz" č. 10-IX-88 — 48ročná
vdova, 155/50. žijúca vo Svajčiarsku, ráda spozná muža-priatela, ktorý nehladá len krásu, ale
vzájomné porozumenie Tel.: 071/28 56 78 večer
o 20 hod
Zn.: „Sám jsem smutný" č. 12-IX-88 — Hle
dám milou, hodnou, prostou ženu-nekuřačku,
nejradéji v USA, pro společné prožiti podzimu
ve zlatých barvách Na vzhledu a věku nezáleží,
ale na upřímnosti a čestností. Řidičský průkaz
žádoucí.
Zn.: „Ohlas“ č. 13-IX-88 — 54letá Češka z
Austrálie hledá ke společnému životu muže v
Německu.
Zn.: „Cech z Kalifornie" č. 14-IX-88 — Svo
bodný, inteligentní nekuřák. 32/177, hledá hez
kou. šikovnou a spolehlivou životní partnerku z
CSSR. Prosím foto.
Zn.: „Ing. 33‘160“ č. 15-IX-88 — Svobodná,
dosud v Praze, hledá sympatického partnera
odkudkoli Telefon vítán.
Zn.: „Vlastní domek — Costa del Sol“ č. 16IX-88 — Hledám přítelkyni nebo přítele v
důchodu pro společný pobyt na podzim a jaro.
Bydlím v Goteborgu.
Zn.: „Můžeme robit čokolvek" č. 17-IX-88 —
Slováci, snúbenci 27 a 37 r.. pracovití, hladajú
sponzora kdekolvek v Kanadě alebo Austrálii.
Dobři ludia pomožte neštastným konečne začat
žit. Nebudete lutovat.
Zn.: „Okolí Mnichova“ č. 18-IX-88 — Hledám
zaměstnáni — jsem řidič, umim opravovat auta,
vyučený stroj, zámečník. Mohu dělat též do
movníka nebo údržbáře Jsem pracovitý, spo
lehlivý.
Zn.: „Hledám babičku“ č. 19-IX-88 — Babičku
nebo dědečka pro 4letého syna Žijeme na jihu
BRD úplně sami a je nám moc smutno. Ozvěte
se, prosím, zkouška nic nestojí.
~r- ■ "---- « 20-’Y 8'
Rodiče
14-17letých kluků: chcete aby se Vaše ratolest
zlepšila v angličtině? Možnost chodit několik
týdnů či měsíců do střední školy (high school) v
Ontariu v čs. rodině. Vlastní pokoj a koupelna.
Jídlo a ubytování 140 kan. dolarů za týden Pod
robnosti na Box 795, Port Elgin, Ont. NOH 2CO,
Canada nebo 519-832-9114
Zn.: „Koupím učebnice" č. 21-IX-88 — Kou
pím učebnice obchodní korespondence a psáni
na stroji, české a ruské (sovětské), novější, též
jednotlivé. Prosím o konkrétní popis a nabidku/y.
.
Zn.: „Cenné knihy“ i. 22-IX-88 — Prodám
knihy: „Masarykův sborník" (4 svazky, r. 1924
24), dále od Fr. Palackého „Dějiny národu čes
kého". Cenu nabídněte. Volejte na tel. (v Němec
ku) 0251 80438 po 19 hod. nebo napište na
značku.
Zn.: „Důchodce" t. 23-IX-88 — Hledám touto
cestou podnájem ve Vídni či okolí.
Zn.: „Příští léto" č. 24-IX-88 — Hledám byt
nebo pokoj na příští léto v hezkém prostředí na
2 až 3 měsíce. Žijeme v Kalifornii, máte-li zájem,
můžete k nám přijet Napište podmínky
Zn.: „Slovenské typlstky" č. 25-IX-88 —
Pokud žijete v Mnichově a máte pracovní povo
leni, nabízíme možnost občasnou prací sí
přivydělat až DM 400 měs.
Zn.: „Cesko-némecká účetní“ č. 26-IX-88 —
Mám něm občanství. 25 let praxe v účetnictví
doma i tady, žiji v Mnichově a mohu nastoupit
od 1. ledna 1989. Firma se přestěhovala Mám
reference.
Zn.: „Pokus“ č. 27-IX-88 — Lékař, 36/176/74
kg, zajištěné poměry, hledá sportovní, veselou
přítelkyni do pohody i nepohody do 30 let,
odněkud ze střední Evropy, pro Německo. Foto
nutné, čestné vrátím.
Zn.: „Víra, naděje a láska" č. 28-IX-88 —
Svobodná Češka, 32/168. zdravotní sestra,
veselá, katolička, hledá intel. partnera se smys
lem prohumor a rodinu. Sportovní typ vítán Pro
sím foto.
Zn.: „Chci vařit" č. 29-IX-88 — Cech, žijící
jeden rok v NSR, vyučený kuchař s 25tiletou
praxi, býv. vedoucí pracovník, hledá zaměstnáni
jako kuchař za výhodných platových podmínek,
kdekoliv s ubytováním.
Zn.: „Edmonton“ č. 30-IX-88 — Bude někdo tak
laskav a oznámí nám, kam se odstěhovala
rodina Semerova z Red Deeru? Do admin nebo
tel : /403/ 434-3451
Zn.: „Svobodný" č. 31-IX-88 — Nekuřák.
30/170, pět let v Austrálii, hledá svobodnou
katoličku bez závazků, nekuřačku, pro společný
život.
PŘESTAVBA. V praxi zatím nepřinesla
úspěch přilil veliký, za to máme nová hesla na
budově fabriky.

ČEMU SE DOMA SMĚJÍ
Na červnové konferenci Rady vzájemné hos
podářské pomoci v Praze se západní novinář
dotázal čs. delegáta, jak vlastně Rada funguje.
„Dám vám názorný přiklad, “začal vysvětlo
vat čs. delegát. „Je to jednoduché. Českosloven
sko ročně vyrobi a pošle do Německé demokra
tické republiky 15 miliónů hliněných trpaslíků
pro zahrádkáře. Za ně dostane nové stroje. “
Novinář: „A těmi stroji obnovujete svůj
strojový park. “
Delegát: „Ale vůbec ne, tak to není. Stroje
posíláme do Polska, odkud za ně dostaneme
maso. “
Novinář: „Takže to maso v krámech a které
jim v restauraci je polské...“
Delegát: „Co vás vede, to je úplně jinak.
Maso posíláme do Bulharska a do Madarska,
odkud za ně dostaneme zeleninu a ovoce. “
Novinář: „A čím to přijde, že není zeleniny a
ovoce dosti“
Delegát: „Protože my tu zeleninu zmrazujeme, ovoce zaváříme do konzerv a vše posíláme
do Vietnamu. “
Novinář: „A, ted už tomu rozumím. Viet
nam vám posílá lidi na práci...“
Delegát: „Ne, to se pletete. Rákosn..., par
don, vietnamští soudruzi přicházejí do Česko
slovenska na základě úplně jiné smlouvy. “
Novinář: „A co tedy, proboha, dostáváte z
Vietnamu?“
„Hlínu. “
Novinář: „Hlínu? K čemu hlínu?“
Delegát: „No — z té přeci vyrábíme ty
trpaslíky pro NDR!“

Husák našel na procházce zvoneček. Zacinkal
a hle, s prudkým rachotem se otevřela země a
před Husáka nastoupil voj blanických rytířů.
Jejich náčelník zvolal: „Což je tak zle v zemi
české, že musíte volat blanické rytíře o pomoc?“
Roztřeseným, vyděšeným hlasem odpovídal
Husák: „Ale kdepak, soudruzi rytíři. Vůbec
není zle, naopak, je dobře. Jsme po 17. sjezdu
strany, chystáme se na přestavbu... Jen jděte
spát."
„Nuže, vrátíme se, “ rozhodl náčelni rytíř.
„Vrátíme se až po té přestavbě. “
Dědeček rybařil a ulovil zlatou rybku.
Zželelo se mu ji a hodil ji zpátky do řeky. Sotva
byla ve vodě; ryenea zveala hlavu nad hladinu a
říká: „Dědečku, musím ti splnit přání. Jaké
máš?“ Dědeček otálel, ale rybka naléhala.
Dědeček se konečně rozhodl: „Když jináčnedáš,
rád bych se dostal do nějakého hezkého domu
důchodců, kde starému člověku ochotně po
slouží... “
Dědeček se druhého dne ráno probudil na
Pražském hradě.

Jede vlak do komunismu. Soudruzi cestující
náhle vidí, že před nimi nejsou koleje. Co ted?
Jeden koumák-soudruh po chvilce zadumání
radí zavolat Engelse. Vytočili číslo a povídají:
„Ty, Bědo, jedeme do komunismu a došly nám
koleje. Co radíš?“ Engels: „ Vytrhávejte koleje za
vámi a dávejte je před sebe. Půjde to pomaleji,
ale půjde to. “ Poslechli a jeli. Pak přišel topič se
zprávou, že není Čím topit. Soudruh-koumák
rozhodl zavolat Marxe: „Ty, Karle, my jedeme
do komunismu, ale ted nemáme čím topit.
Můžeš poradit?“ Marx: „Vytrhávejte pražce a
máte, čím topit. " A zase jeli kus dál. Pak přišel
kuchař a oznámil, že není co jíst, došly potra
viny. To bylo zlé. Soudruh-koumák si dodal
odvahy a zavolal Lenina. „Soudruhu Vládo, my
jedeme do komunismu. Nejprve nám došly
koleje, ale vytrhávali jsme ty za sebou a dávali
před sebe, pak nebylo čím topit a spalujeme
pražce. Jenže ted není co jíst. Můžeš poradit? ‘
Lenin nařídil: „Nikam do komunismu už dál
nejezděte, jste tam. Pěstujte perestrojku a práci
čest. “
Když se Polák naštve a přeje druhému to nej
horší, řekne: Aby tě Němci obsadili a Rusové
osvobodili.

*
Sešli se v Praze turisté, Východní Němec,
Američan, Polák a Čech. Přistoupilk nim Ang
ličan s otázkou: „Prosím vás, můžete mi vysvět
lit příčiny zdejšího nedostatku masa? Chci slyšet
váš vlastní názor. “ Východní Němec na otázku
odpověděl otázkou: „Co je to, ,prosím vás'?“
Američan: „Co je to nedostatek?" Polák: „Co je
to maso?“ Čech: „Co je to vlastní názor?"

*

Babička přijela z venkova, nastoupila v Praze
do tramvaje a ptá se průvodčího: „Jedu s vámi
dobře k obchodnímu domu Princip?" Průvodčí:
„ Babičko, v Praze žádný obchodní dům princip
neexistuje. Vy se musíte mýlit ve jméně.
Babička: „Nic se nemýlím. Tuhle jsem poslou
chala rozhlas a pan Miloš Jakeš tam s důrazem
říkal, že se v principu ceny nemění.

ČESKÉ SLOVO

Číslo 9, září 1988

Hledáme zkušené inženýry a techniky
pro základní a detailní plánování projektů u
MSRT, autom a El-techniky u chemických a
jiných průmyslových zařízeni Podmínky zna
lost němčiny a pasív techn angličtiny, svobod
né podnikáni, zkušenost v plánováni
Kopie Vašich vysvědčení, chronologicky 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, lety, vodu, čistý vzduch,
navštivte nás Nabízíme Vám českou kuchyni,
ubytování v útulných pokojích se snídaní
za 20 DM
Týdeh dovolené s plnou penzí za 259 DM
Víkend pátek - neděle 80 DM s plnou penzí
Na Vaši návštěvu se těší a zve
Jaroslav Holub
Gaststatte „Zum Hlrsch"
Arolser Str.17, 3538 Marsberg-Canstein
Tel.: 02993/615

ČESKÉ A SLOVENSKÉ KNIHY
vydané v ČSR i v exilu, gramodesky, reprodukce
a další Vám obstará Zásilková služba knih:
Mirka Vychytll, Postách 102336,
D-6000 Frankfurt/M.- Napište si o seznamy.

Nabizim
100 % a okamžité financováni nemov
itostí (bytů, domů, pozemků firem)
100 % zajištění v případě nemoci, neza
městnanosti, stáří či jiné pracovní ne
schopnosti;
Půjčky a pojištování všeho druhu.
Zdeněk Kadroutak
Kurfúrstenstr. 16
8034 Garmarlng b. Múnchen
Tel : 089/841 40 18

pojištěn! Řidičského průkazu
Pozor, novlnkal
Nabízím pojištěni řídičského průkazu pro řidiče
z povolání a také řidiče-amatéry
Informace podá:

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

„Jugendstill" - Reprodukce Alfonsa Muchy
českého malíře, který žil a tvořil v Paříži.
Nabízím
kolekce 60*42 cm 14 kusů reprodukci - 120 SFr
nebo 60*42 cm 5 kusů reprodukcí 60 SFr
(na dobírku - zabaleno v roli).
Dále možnost těchto reprodukci již v rámech
pod sklem, katalog zašlu.
Objednávky na adresu:

REPRO — BILDER REI8NER V.
Postfach 105
CH-8623 Wetzlkon, Schwelz
V malebné předalpské krajině
ALPENGASTHOF RABENKOPF
(8113 Rled bei Kochel am See, tel. 08857/208)
má pro hosty moderní, hotelově ubytování s
výbornou restaurací, s vídeňskou a českou
kuchyní (oceněnou odbornými časopisy).
Možnosti horolezeckých a lyžařských tur, vý
letů a rybaření Vhodné prostředí pro prázdni
nový pobyt na zdravém vzduchu.
Jen 65 km, od středu Mnichova, 20 km od
Garmlsch-Partenkirchenu.
Vyžádejte si nabídku, rádi posloužíme.

Dovolaná v Bílnerbergu-Vorarleberg
Komfortní hotel v 1.100 m, výborná kuchyně,
lyžování (koupání) 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

Dubček předchůdce perestrojky
Na letní slavnosti deníku komunistické
strany L’Unitá dne 10. září ve Florencii pro
nesl několik politicky pikantních výroků o
Alexandru Dubčekovi sovětský velvyslanec v
Římě, Nikolaj Lunkov, známý jako rozhodný
přívrženec perestrojky. Na dotaz novinářů
označil Alexandra Dubčeka za „otce Praž
ského jara 1968“ a pokračoval: „Jestliže se
vezme perestrojka v širším pojetí, nelze popřít,
že Alexander Dubček byl jejím předchůdcem.
Ale také je třeba vzít v úvahu, že perestrojka
nepřišla zčista jasna. Představitelé a exponent!
strany v Sovětském svazu o ní diskutovali už
nějaký čas," řekl Lunkov a připomněl, že ná
znaky o perestrojce se najdou Gorbačovových
projevech už před šesti či sedmi lety. K tomu
ovšem třeba dodat, že Pražské jaro se v plném
proudu uskutečňovalo už před dvaceti lety, až
do onoho hanebného 21. srpna 1968.
První pokušení přikládat Lunkovovým slo
vům politickou důležitost je nutno zapudit.
Nejsou předzvěsti nového vývoje v Českoslo
vensku, protože sám Lunkov, když se ho ptali,
zda bude Dubček veřejně rehabilitován, odpo
věděl, že je to ryze československá záležitost.
Z ustavičných režimních projevů o tom, že
přestavba je něco zcela jiného než bylo Pražské
jaro, dobře víme, že k rehabilitaci Dubčeka
mají nejvyšší stranické orgány asi tolik chuti
jako jít na svůj vlastní pohřeb.
Co tedy Lunkovovy výroky představují?
Nejspíš, i když třeba nechtěně, hlas v roz
pravě, která doprovází zakrývaný, ale nepo
chybný boj v Kremlu. Podle dostupných

informací probíhá tento boj o vojenskou a
zahraniční politiku. Jeho protagonisty jsou na
jedné straně Ligačov, na druhé straně Jakovlev
a Sevardnadze. Svým výrokem, že sovětská
zahraniční politika musí jít cestou spolupráce,
ne konfrontace, se nedávno, během své dovo
lené, Gorbačov postavil za Sevardnadzeho.
Mocenský zápas v Kremlu však také vysvět
luje, i když neospravedlňuje, Gorbačovův
postoj v Praze, kde na obranu Pražského jara a
Dubčeka neřekl ani slovo. Neřekl ani slovo o
Katynu za nedávné návštěvy ve Varšavě. Necí
til se dost pevně v sedle, aby odsoudil Stali
novy a Brežněvovy zločiny. Přitom i soud nad
minulostí je součástí boje v Kremlu.
V této hře sil představuje komunistická
strana Itálie velmi důležitého činitele. Je to
největší a nejvlivnější komunistická strana ve
svobodném světě. Moskva, ať se jí to líbí nebo
ne, musí na tuto stranu brát ohled, i když
italští komunisté už dávno přestali držet krok
s písničkou z Kremlu, podle které měli pocho
dovat. Italští komunisté mají své vlastní
názory, které se liší od moskevských a nejvíce
se to ukazuje na Československu. Italští
komunisté převzali ochranu Pražského jara a
podporují jejich představitele. Poskytují jim (a
především Dubčekovi) možnost veřejně se vy
jadřovat, brojit proti normalizaci, obhajovat se
před soustavnými režimními útoky. V tom
ohledu mají italští komunisté sympatie většiny
Čechů a Slováků. Rehabilitace Dubčeka jako
oběti je na místě. Jiná je ovšem otázka návratu
Dubčeka k moci.

Ach, néni tu, néni — a nebude
V březnu letošního roku konečně čs. sdělo
vací prostředky přiznaly, že ne všechno, čím se
„socialistické zdravotnictví" po léta chlubilo,
odpovídá skutečnosti. Současná situace byla
označena za vážnou, po zasedání Zdravotního
a sociálního výboru ČNR (7. 4.) dokonce za
velmi vážnou. Nebylo přiznáno vše, nicméně
vyšlo najevo, že v lékárnách chybí měsíčně v
průměru 40 až 60 různých druhů léků, např.
Svnthophvllin a Oxvphvllin (pro astmatikv).
oastrogel (zaiuuecm ootizej, i imoptoi (seuy
zákal) Ataralgin, Dolmina, Guajanal a Rovenal
(analgetika), ale také Acylpirin (čs. verze Aspi
rinu), Celaskon (vitamin C) a další. Bylo kon
statováno, že v nemocnicích a ostatních zdra
votnických zařízeních „je to poněkud lepší,
nikoli však bez problémů“. V oblasti obvazo
vého materiálu se hovořilo o 400 položkách,
které chybí jak v lékárnách, tak v nemocnicích
a to v hodnotě půl miliardy korun. Přímo kata
strofální situace byla shledána v zásobování
„jednorázovou injekční technikou“, kde jen
„tuzemští“ diabetici potřebují denně půl
miliónu injekčních stříkaček a jehel (na jedno
použití“ — což činí 182,5 miliónů kusů ročně,
přičemž jediný čs. výrobce — Chirana —
dodává pouze 150 miliónů a z tohoto množ
ství je celá jedna třetina určena na vývoz. Chy
bějící položka, nebo alespoň její část (nemoc
nice, zdravotnická střediska, zubní ordinace
atd.) se zajišťuje pro změnu z dovozu. Dále
„vyšlo najevo“, že vybavení čs. zdravotnických
zařízení je ze 45 procent zastaralé, dovážená
technika ze „socialistických“ zemí nadměrně
poruchová, dovoz „ze Západu“ přesahuje finan
ční možnosti a je určen převážně jen „vybra
ných pracovištím“ (tedy ne pro každého) a
rovněž sanitní a záchranné vozy jsou z devade
sáti procent „přestárlé“ a nevyhovující. (V této
souvislosti se hovořilo i o nedostatku pohon
ných hmot.) Jako vždy při podobných příleži
tostech byla část viny svalena na neukázněné
občany, kteří.nedostatečně pečují o své zdraví
a způsobují tím celé společnosti nadměrné a
často zbytečné výdaje. Závěrem bylo usne
seno, že se musí udělat vše, aby se „tíživá

situace“ v co nejkratší době zlepšila. Tečka —
konec řečí — dál se už nic psát nebude. A
skutečně. Od poloviny dubna letošního roku
čs. sdělovací prostředky o „potížích ve zdra
votnictví“ zarytě mlčí. Poslední závažnou
informaci přinesly 15. 4. Hospodářské noviny.
Byla prý „přijata opatření“.
Jak vypadá situace dnes — po půl roce? V
lékárnách stále není měsíčně v průměru 40 až
60 různých druhů léků (dokonce i víc). Astmalicí sc »aua muuuu muuvdi, iviioio ^yninopnyilinu a Oxyphyllinu bude podnik Slovakofarma
vyrábět Spophyllin a bude ho — až bude —
konečně dostatek. Gastrogel není a nebude.
Nahražen má být jiným lékem stejné indikační
skupiny. Do té doby...? Timopol, oční kapky,
používané při šedém zákalu. Jde o „devizo
vě náročný“ lék, finanční prostředky se hle
dají a zatím se nenašly. Hledá se dál.
Nedostatečné zajištění výroby analgetik (Ata
ralgin, Dolmina, Guajanal, Rovenal a všechny
další). Údajně docházelo ke zneužívání toxikomany. (To je bohužel pravda.) Napříště má
být většina pouze na lékařský předpis a v
příštím roce prý bude zvýšena výroba o 50 pro
cent. Zde se nabízí heslo: V případě bolestí —
vydržet! Šumivý Acylpirin a Celaskon — v
této formě nepatří mezi léky s vitální indikací a
tak musí stačit množství, které se (občas)
podaří vyrobit. V tabletové formě má být (v
budoucnu) obou léků dostatek. Insulin — o
tomto životně nezbytném léku pro diabetiky
se před šesti měsíci nehovořilo. Od té doby se
však stal „nedostatkovým“ — zvláště jeho spe
ciální druhy. Obvazovým materiálem se musí
nadále šetřit. Průběžně se nedostává 400
různých položek — dnes zase prý jiných —
situace se zlepšila v nemocnicích, v lékárnách
naopak zhoršila. Potěšující zpráva přichází z
„oblasti jednorázové injekční techniky", kde
Chirana vyrábí sice stále jen svých 150 miliónů
kusů ročně, ve spolupráci s hlavním hygieni
kem však ujistila spotřebitele, že „každá injekč
ní stříkačka, včetně jehly, se může použít
pětkrát“ — tím se počet použitelných kusů
zvýšil na 750 miliónů a může se tedy zrušit

Aloi* čížek

RESTAURANT HIRSCHGARTEN

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

Návštěva jedné z nejkrásnějšich výletních restaurací zůstane pro Vás zážitkem

Kde uložit peníze. Utéci zimě?
V inzerátu pod tímto názvem jsme v květnu
nabízeli 2.5 ha. 1.300 m/m v bohaté oblasti Ari
zony, za „pouze" 1500 $", což byl ovšem omyl
Cena je 15 000 $. za 1500 $ není v Arizoně poze
mek ani pro psa. Zájemci pište na Box 669, Vail,
AZ 85641. USA

„Zn: „Jistý výdělek" č. OB-93-IX-88 — Extra
zdroj peněz z prodeje garantovaného bylinného
přípravku. Hledáme nové distributory Někteří
naši distributoři vydělávají hodné přes US $
100 000 za rok Zašleme podrobné informace
zdarma.

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.

Strana 9

V SAMÉM SRDCI
SAN FRANCISCA

Restaurant
685 Sutter/Taylor
(415) 441-5678
DIALOG
nová knlžni prodejna v Mnichově
Obdržíte zde — můžete si prohlédnout: všechny
české a slovenské knihy a časopisy — exilové i
domácí, videokazety, hudební kazety
a gramofonové desky
Otevřeno denně od 13 do 18 hodin
v sobotu od 10 do 13 hodin
Telefon. 089/ 52 57 10
Adresa: Hess Strasse 86, 8000 Múnchen 40
Krajané v celém svété: V pojištění, v podnikání,
financování, půjčkách, prodeji a koupi lékař
ských praxi a jiných firem. Vám neutrálně poradí
AGENTUR PAZDERA
Kreuzplatz 20. CH-8008 Zúrich
Tel.: CH: 01 932 32 22; BRD: 00411-932 32 22
Provoz 24 hod denné. o nedělích i svátcích
HOSPODAŘÍM správné?
— Maximální úspora dani pro každého.
— Spořeni s maximální státní podporou.
— Životni pojištěni ??? Jak a proč.
Bezplatná, nezávazná Informace:
Dipl Ing. Richard Horák
Postfach 1104
8905 Mering
Tel.: 08233 — 920 40

čakát«> návštěvu z ČSSR
alebo Iného štátu?
Iste Vám pride vhod možnost uzavriet výhodné
nemocenské a úrazové poistenie (nie je věková
hranica). Informujte sa u
VLADIMÍR SÝKORA
1501 Stearns Hill Road
Waltham. MA. 02154, USA
Tel.: /61// 647-0135
Služba 24 hodin denne, 365 dní do roka

NABÍDKA
Chcete svým příbuzným v Československu udě
lat radost zaslárúm darů, ale z nedostatku času,
vzdálenosti (zámoří) atp. Vám to není možné?
My vyřídíme vše za Vás!
Nákup i odesláni zboží všeho druhu.
Pište nám na adresu:
FRANKO Im.-Export
Postlagernd
D-8360 Deggendorf 1
West Germany
Hledáme obchodní zástupce ve všech zemích
světa i v USA k rozšíření exportních zájmů.
Pište na adresu:
AMERICAN GOLD INVESTMENT Corp.
DENVER
P O. Box 1563 Wheat Ridge
Colorado 80033, U S A.

Restaurace Bfihmerwald
Staročeské a novodobé speciality.
Každý pátek večer krajanské posezení.
Při pěkném počasí obsluha v klidné
zahradě.
V sobotu zavřeno.
Srdečné vás zve Jansova rodina.
Mnichov 90, Warngauerstr. 42
Pár kroků od stanice U-1 (Untersberger)
nebo Giesingerbahnhof.
Tel.: 69 53 69

dovoz a zvýšit vývoz. Zatím ovšem není
známo, zda západní odběratelé — především
západoněmecké firmy — s pětinásobným
použitím souhlasí. Ví se jistě jen to, že
nemocní obyvatelé socialistického Českoslo
venska — si zřejmě uvědomili, že jejich nemoc
vznikla jejich vlastní nedostatečnou péčí o
zdraví — přijali toto opatření s nadšením. Jak
jinak. Tupá a nedostatečně sterilní jehla — to
je, panečku, radost.
...a tak bychom mohli pokračovat. A mohla
by to být ještě větší legrace, kdyby nešlo o to
nejdůležitější. O zdraví člověka. Jenže člověk
— tedy obyčejný člověk — nikdy nestál a
nebude stát v popředí zájmu socialistických
mocipánů. Proč taky? Vždyť pro vyvolené je
všeho dost. A ti ostatní? „To je jenom šrot!“
poznamenal jednou suše ke karetním kum
pánům bývalý, dnes už taky po smrti, prezi
dent Antonín Novotný. Od té doby se v Čes
koslovensku k lepšímu nezměnilo nic.
(ifa)
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ČESKÉ SLOVO

Před vzplanutím olympijského ohně v Soulu
Zraky světové sportovní veřejnosti jsou už upřeny k jihokorejské metropoli, kde v sobotu
17, září o půl jedenácté dopoledne místního času vzplane olympijský oheň a bezprostředně
poté začnou boje o medaile. A jak už napověděly výkony olympioniků celé řady států v
přípravě na Soul, 24. letni olympiáda může být vrcholem v dosavadní historii. Už snad i
proto, že poprvé od Montrealu 1976 budou na startu reprezentanti obou světových
supervelmocí — Spojených států a SSSR, i sportovní velmoci v. Německa a dalších 158 zemi,
a tak se dá už dnes směle říci, že soulská olympiáda bude po dvanácti letech opět skutečným
měřítkem sportovní vyspělosti jednotlivých národů.

Jak v Soulu obstojí reprezentanti Česko
slovenska? Nemůže být nejmenších pochyb o
tom, že bojkot východoevropských komunis
tických zemí před čtyřmi roky zanechal svou
„negativní stopu“ i v Československu. Vždyť
tehdy byli např. ve velké formě čs. lehcí atleti a
především atletky, které rok předtím slavily
tak velké úspěchy na I. mistrovství světa v
Helsinkách a byly schopny přivézt si z Los
Angeles i medaile z kovu nejdražšího. Komu
nistický režim je však o tuto poctu připravil a
tak se pak nebylo ani čemu divit, že mnozí čs.
atleti (i sportovci dalších odvětví) zahořkli,
netrénovali už s takovým elánem jako předtím
a důsledek toho se dostavil loni na 11. světo
vém šampionátu v Římě, kde čs. lehká atletika
totálně „propadla". Jak tomu však bude s čs.
sportovci tentokrát? Zdá se, že vyloženého
favorita na olympijské prvenství nemáme, ale z
historie víme, že v takovém stavu byl čs. sport
už před mnoha olympiádami a přesto si z nich
Čechoslováci odvezli domů desítky medailí.
Jen si připomeňme, že od r. 1924, kdy člen
tělocvičné jednoty Sokol Bedřich Šupčík získal
v Paříži za vítězství ve Šplhu první zlatou
medaili, zněla čs. hymna na všech olympij
ských hrách a čs. sportovnci vybojovali celkem
42 olympijských zlatých medailí (navíc dvě na
zimní olympiádě), o které se dělí sportovci
dvanácti různých odvětví. Nejúspěšnější byli
— především zásluhou Věry Čáslavské, která v
Tokiu a v Mexiko-Ciudad získala sedm zla
tých medailí — sportovní gymnasté, kteří za
své výkony dostali dvanáct zlatých, třináct
stříbrných a devět bronzových medailí.

Kubík, kteří se nevrátili s týmem červenobí
lých ze soustředění v západoněmeckém Alfeldu u Hannoveru. V den odjezdu pražského
týmu zmizeli brzo ráno bez pasů a všech
osobních věcí, z Prahy však byli za nimi vysláni
představitelé výboru Fotbalového svazu UV
ČSTV, kteří je sice zastihli ještě v Bruselu,
ale ani jeden z nich se nenechal přemluvit
k návratu.
Levý křídelní útočník Ivo Knoflíček má
nabídky z anglického klubu Derby Country a i
o jeho přítele Luboše Kubika (teprve týden
před odjezdem pražské Slavie do NSR mu
sňali sádru z kolena) je nejen v Anglii, ale i v
jiných evropských zemích zájem. Bohužel
oběma bude na dvanáct měsíců zastavena čin
nost, neboť jak prohlásil mluvčí Čs. fotbalové
ho svazu, „Československo uplatní proti oběma
sankce vyplývající z reglementu Mezinárodní
ho fotbalového svazu FIFA.“
Nemůže být nejmenších pochyb o tom, že
oba dva budou trenérovi čs. národního muž
stva dr. Jozefu Venglošovi (stejně jako trenéru
pražské Slavie Ivanu Kopeckému) v bojích o
účast na mistrovství světa 1990 v Itálii velice
chybět. Jak Knoflíček tak i Kubík zanechali
doma manželky (Knoflíček navíc dvě děti,
Kubík ženu „v jiném stavu“), své rozhodnutí
zůstat v zahraničí jim však oznámili už první
den „odskočení“. Zřejmě oba dva jsou přesvěd
čeni o tom, že manželky s dětmi budou moci
brzo za nimi vycestovat do Anglie nebo jiné
země.

Kdo si letí do Soulu pro medaili?

Téměř ve stejnou dobu, kdy v NSR „od
skočili“ fotbalisté Knoflíček s Kubíkem, byl v
Německu se svou snoubenkou Alicí Henášovou na dovolené i nadějný čs. hokejový repre
zentant a pravý křídelní útočník pražské
Sparty David Volek, ale ani on se do Českoslo
venska nevrátil. 16 srnna 1066 v Pra^e naho
zený Volek se v několika dnech dostal se svou
„nastávající“ do kanadského Edmontonu, kde
hned na letišti prohlásil: „Můj sen hrát za ně
které mužstvo kanadsko-americké profesionál
ní ligy NHL se po čtyřech letech čekání stane
brzo skutečností." A už 31. srpna podepsal
hráčskou smlouvu s klubem New York Islanders, který ho měl na „listině přání“ už od r.
1984. Je však dosti pravděpodobné, že Volka
nemine zastavení činnosti do konce listopadu
1988, které mu udělila disciplinární komise Čs.
hokejového svazu za doping ve finálových
zápasech mistrovství republiky Sparty s Koši
cemi: 22. dubna letošního roku v Košicích a o
čtyři dny později v Praze. Výbor Tělový
chovné jednoty Sparta ČKD Praha vydal k
jeho útěku prohlášení, ve kterém se mimo jiné
praví: „S postupem Davida Volka nesouhla
síme, neboť měl vytvořeny všechny podmín
ky pro úspěšnou sportovní činnost a studium
na vysoké škole.“

Ve Valdštějnském paláci v Praze složilo 8.
září olympijský slib 169 čs. sportovců, kteří
budou v Soulu bojovat o medaile v osmnácti
odvětvích. Pokud jde o lehké atlety, myslím
si, že trenéři dali příležitost skutečně těm nej
lepším. Ať už běží o zkušené borce jako třeba
mistra světa v hodu diskem Imricha Bugára,
koulaře Remiho Machuru, chodce Jozefa Pribilince nebo diskařku Zdeňku Šilhavou, či ty
mladší jako výškaře Roberta Ruffiniho nebo
světového rekordmana v hodu oštěpem Jana
Železného, nikdo z nich nemusí hrát v Soulu
roli outsidera. To už horší je to s plavci, kteří
po „odskočení" osmi nejlepších (Marcela
Géryho, Jozefa Hladkého a dalších) nemají
příliš velké naděje. UČast ve finále by byla vel
kým překvapením.
Kdo však svými výkony na nedávném mist
rovství světa zklamal, to byli čs. cyklisté, přes
to v Soulu v „olympijské hře nervů“ může
vypadat vše jinak. Borce kalibru Jiřího Dalera
či Antona Tkáče však asi nemáme. Neslavně si
letos — v přípravě na Soul — vedli čs. veslaři,
kteří tedy mají na tomto vrcholném světovém
podniku co napravovat. Téměř stejné platí i o
kanoistech, kteří byli kdysi chloubou čs. olym
pijského družstva.
Kdo by se však v Soulu mohl dostat na
stupně vítězů, to jsou zřejmě čs. sportovní
střelci, stejně jako moderní pětibojaři. Za to
však při průběhu olympijských soutěží spor
tovních gymnastů nám zbudou jen vzpomínky
na triumf Věry Čáslavské, která před dvaceti
roky v Mexiku byla skutečnou královnou
olympiády.
Příznivci čs. juda se jistě spoléhají na Jiřího
Sosnu, „vyznavači" zápasu na Jozefa Lohyňu a
fanoušci boxu na Michala Franeka. A pokud
jde o nové nebo staronové olympijské dis
ciplíny tenis či stolní tenis, v těch bude rozho
dovat momentální forma Miloslava Mečíře,
Milana Šrejbera či Marie Hrachové a spol.
V kolektivních sponech, ve kterých o účasti
na olympijských hrách v Soulu rozhodla kvali
fikační zápolení, se prosadili pouze čs. házenkáři a házenkářky, jejichž úloha na olympiádě
není záviděníhodná, — a pak basketbalistky,
které by mohly při troše štěstí bojovat i o
medaili.
Nejsmutnější v Československu jsou však
už nyní příznivci kopané, neboť čs. olympio
nici, kteří už sahali po letenkách do Soulu, na
poslední chvíli ztroskotali, v kvalifikaci pro
pásli postup.
Slavia domů z NSR
bez dvou nejlepších hráčů
Emigrantské řady posílili koncem července
dva nejlepší fotbalisté pražské Slavie a přední
hráči čs. národního mužstva: šestadvacetiletý
Ivo Knoflíček a o dva roky mladší Luboš

i

V zahraničí zůstal i čs. hokejista
David Volek

Cenná remíza čs. fotbalistů v Paříži

Mílovými kroky se už blíží 18. říjen, tedy
den, kdy čs. fotbalové národní mužstvo
vstoupí střetnutím v Lucembursku do kvalifi
kačních zápasů o postup na XIV. mistrovství
světa r. 1990 v Itálii, a tak ani nepřekvapí, že
svěřenci trenéra dr. Jozefa Vengloše jsou už
nyní v pilných přípravách na boje o letenky na

Apeninský poloostrov. Velmi dobrou zkouš
kou na tuto premiéru bylo 24. srpna v Paříži
(na stadiónu v Parku princů) mezistátní přá
telské utkáni s Francií, které mělo skvělou
úroveň a skončilo smírně 1:1. Ačkoli čs. fotba
listům patřil nástup a téměř celý první poločas
udávali tempo hry (Luhový, Griga a Hašek
propásli tři velké gólové příležitosti), byli to
Francouzi, kteří se v 51. minutě brankou Pad
lého ujali vedení 1:0 a pak na chvíli (přibližně
na 15 minut) převzali iniciativu (francouzští
komentátoři mluvili o tom, že je probudil
déšť, který začal o přestávce). Čs. tým se však
znovu vzpamatoval a v 77. minutě po ideální,
nezištné přihrávce obránce TJ Vítkovice
Lubomíra Vlka 271etým, v současné době
jedním z nejlepších čs. kanonýrů, Václavem
Daňkem z Baníku Ostrava vyrovnali na 1:1. Po
té sice měly oba týmy ještě možnost rozhod
nout zápas ve svůj prospěch, ale nakonec
zůstalo u spravedlivé remízy. Čechoslováci
byli sice „fotbalově“ lepší, hráči soupeře však
rychlejší a snad i zkušenější.
Trenér dr. Vengloš, který už v tomto střet
nutí postrádal oba uprchlíky: Knoflíčka a
Kubika, na tiskové konferenci po utkání pro
hlásil, že je s touto přípravou velice spokojen.
Doslova řekl: „Důležité bylo, že hráči byli
schopni diktovat hru, vtisknout zápasu svůj
vlastní styl." Dalším soupeřem čs. národního
mužstva v přípravě na kvalifikaci mistrovství
světa bude 20. září na hřišti pražské Sparty na
Letně reprezentační tým Rakouska.
Nevídaný debakl Sparty na Letně

V celé historii čs. sportu bychom mohli na
prstech jedné ruky spočítat tak smutné, neú
spěšné dny, jakým navždy zůstane středa 7.
září 1988. Vždyť v prvním utkání úvodního
kola všech 3 nejpopulárnějších evropských
soutěží klubových celků ročníku 1988/89
všechna čtyři mužstva prohrála a Jobovy zvěsti
toho večera dovršila zpráva z New Yorku,
která hovořila o předčasném vyřazení naší
osminásobné wimbledonské přebornice Mar
tiny Navrátilové na mezinárodních „otevře
ných“ přeborech Spojených států.
Po suverénním vítězství pražské Sparty v
posledním ročníku 1. čs. fotbalové ligy jsme
byli přesvědčeni o tom, že tento patnáctinásobný mistr republiky hraje moderní, útočnou
kopanou. Premiéra Sparťanů v soutěži „Po
háru mistrů evropských zemí" doma na Letně
trp
SteHtla
nám
tuto tezi úplně vyvrátila. Sparta totiž prohrála
s Rumuny jedním z nejostudnějším výsledků
historie klubu 1:5, když v závěru zápasu (v 77.
minutě vedli hosté pouze 2:1) se hráči kdysi
slavné Sparty úplně zhroutili. Nic nepomohou
výmluvy, že pro zranění nemohly nastoupit
dvě velké opory Sparty Hašek a Čabala (navíc
v utkání musel odstoupit i střelec jediné
□ranky Pražanů Kukleta, který získal svému
mužstvu už ve 20. minutě prvé půle vedení 1:0),
Sparta hrála skutečně špatně. Fotbal bez jaké
hokoli tempa, kombinace, střelby, dokonce i
bez bojového ducha. Sparta tedy své příznivce
totálně zklamala a v bukurešťské odvetě jí už
zřejmě půjde jen o to, aby tu odvrátila další
debakl. Postupujícím do 2. kola Poháru
evropských zemí je už však na 99,9 procent
rumunský přeborník.
Tři další prohry čs. fotbalistů

Ve druhé nejslavnější evropské fotbalové
soutěži klubových celků — v soutěži „držitelů
trofejí" — prohrálo mužstvo Inter ZŤS Bra
tislava doma s předním týmem Bulharska
CSKA Sofie 2:3 a tak i v tomto připadě těžko
věřit, že by se tito slovenští fotbalisté probojo
vali do dalších zápolení. Poměrně lépe, než
pražská Sparta v Poháru mistrů evropských
zemí a Inter ZŤS Bratislava v soutěži „držitelů
trofejí“, obstáli oba zástupci čs. kopané v

Číslo 9, září 1988

Poháru UEFA: Dunajská Středa prohrála na
hřišti švédského mužstva Osters Váxja 0:2 a
Dukla Praha podlehla ve španělském San Sebas
tianu místnímu Reálu Sociedad 1:2. V praxi
to tedy znamená, že ještě nejlepší start v pohá
rových zápasech evropských fotbalistů měla
pražská Dukla, přestože v domácí ligové sou
těži je na ztracené vaně.
Dukla na dně tabulky
Ačkoli mužstva 1. čs. fotbalové ligy mají v
sezóně 1988/89 sehráno teprve po pěti mistrov
ských zápasech, pouze obhájce přebornického
titulu Sparta Praha neokusil hořkost prohry
(pouze dvakrát remizoval). Pod vedením nové
ho trenéra ing. J. Jarabinského, který byl až
dosud asistentem trenéra Václava Ježka (ten se
stal poradcem realizačního týmu Škody Plzeň),
předvedli sice Sparťané v několika utkáních
dobrý výkon (rozdrtili na Letně např. mužstvo
Dunajské Středy 6:0), ale za formou z
letošního jara ještě silně pokulhávají. Přesto
jsou i tentokrát aspiranty na titul mistra repub
liky číslo jedna.
V situaci nezáviděníhodné je v nejvyšší čs.
fotbalové soutěži Dukla Praha, která zase jako
jediná v prvních pěti zápasech ještě nevyhrála a
tak 581etého trenéra Jaroslava Jareše čekají
ještě trpké chvíle.
Pořadí 1. ligy po 5. kole
skóre body

1. Sparta Praha
2. TJ Vítkovice
3. Slavia Praha
4. Hradec Králové
5. Plastika Nitra
6. Dunajská Středa
7. Baník Ostrava
8. Sigma Olomouc
9. Slovan Bratislava
10. Spartak Trnava
11. Bohemians Praha
12. Dukla B. Bystrica
13. RH Cheb '
14. Škoda Plzeň
15. Inter ZŤS
16. Dukla Praha

15:5
13:5
y-j

6:5
7:6
5:9
8:5
5:4
7:8
5:6
10:12
8:11
4:9
8:9
7:11
3:6

8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
2

Velké úspěchy mladých čs. sportovců

V červenci a v srpnu došlo na mezinárodní
sportovní scéně k několika vrcholným evrop
ským pod..:!:“m juniorů a dorostenců, na kte
rých hráli významnou roli i mladí Čechoslováci.
Nejcennějšího úspěchu dosáhly čs. basketba
lové juniorky, které na mistrovství Evropy v
bulharském městě Veliko Tarnovo získaly
stříbrnou medaili, když byly poraženy ve finále
vysoce favorizovaným družstvem SSSR 65:73.
O stupínek hůře — tedy na třetím místě —
skončili na evropském šampionátu v jugosláv
ském Titově basketbaloví junioři. Těm se sice
poprvé v historii podařilo zvítězit nad týmem
SSSR (76:71), podlehli však v semifinále mla
dým nadějím Jugoslávie 69:78 a museli tak
bojovat už jen o bronzovou medaili, kterou
pak získali triumfálním vítězstvím nad mla
dými Reky 88:70.
Ze stolních tenistů se vyznamenal Petr Kor
bel z Vítkovic, který se stal v jugoslávském
Novém Sadě juniorským mistrem Evropy,
když v závěrečném utkání porazil sovětského
reprezentanta Guseva 21:12 a 21:19 a získal tak
Československu po deseti letech (naposledy to
byl v r. 1978 v Barceloně Jindřich Panský) zla
tou medaili.
Nejhůře však „pochodili" mladí čs. fotbalis
té, kteří na mistrovství Evropy hráčů do 18
let (probíhalo v několika moravských městech)
prohráli dosti nešťastně ve čtvrtfinále gólem
vstřeleným v poslední minutě zápasu se Špa
něly 0:1. Vítězstvím nad dorostenci Holand
ska v Kopřivnici 1:0 obsadili páté místo a
kvalifikovali se na mistrovství světa, které se
uskuteční v březnu 1989 v Saúdské Arábii.
Při uzávěrce

DOBŘE VAŘÍ—DOBŘE SLOUŽÍ

VAŠATA
VZORNÁ ČESKOSLOVENSKÁ RESTAURACE
339 EAST 75th STREET, NEW YORK, N. Y. 10021
TEL.: 988 - 7166 a 650 - 1686

„Měl jsem štěstí, vyhrál jsem zápas, který
svou dramatičností překročil všechna má střet
nutí v minulosti; Ivan byl rovnocenným soupe
řem". Prohlásil po finálovém utkání pánské
dvouhry mezinárodních tenisových mistrov
ství Spojených států v New Yorku 241etý Švéd
Mats Wilander, který zvítězil nad Ivanem
Lendlem za necelých pět hodin v pěti setech
6:4, 4:6, 6:3, 5:7 a 6:4 a dostal se na první místo
světového pořadí (na kterém byl Lendl 156
týdnů, tedy od září 1985 do 10. září 1988). V
dámské dvouhře byla Martina Navrátilová
vyřazena už v boji o účast v semifinále černou
Američankou Zinou Garrisonovou 6:4, 6:7
7:5. — Jediný úspěch zaznamenala v New
Yorku mladá Jana Novotná, která spolu s
Američanem Jimem Pughem vyhrála smíšenou
čtyřhru.
V premiéře nové hokejové sezóny zvítězilo
čs. národní mužstvo dvakrát nad Švédy: v
Praze 10:1, v odvetě v Hradci Králové 2:0.
K. Dráždanský

