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ky, na konci tohoto bouřlivého sto
letí se v tomto jubilejním roce
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Význam 28. října
Vyskytují se názory a argumenty,
že rozbití Rakousko-Uherské říše a
habsburské monarchie byla chyba,
která ve svých důsledcích způsobila
vznik nacismu v Německu, druhou
světovou válku, zánik nástupnic
kých států a později ovládnutí výČESTMÍR JEŠINA

MOJMÍR POVOLNÝ
ptáme, co našim národům 28. říjen
1918 dal, co nám z jeho příslibu a
odkazu zůstalo, co bylo ztraceno a
jaký výhled má Československá re
publika do budoucnosti.
Samostatný stát

Obnovení samostatného státu, sta
ré koruny české, ve spojení se Slo
venskem a Podkarpatskou Rusí je
dodneška třeba pokládat za stěžejní
čin a úspěch české a slovenské poli
tiky dvacátého století. Ve světle tvr
dých zkoušek, kterými tento stát od
roku 1918 prošel a dosud prochází,
malomyslné hlasy jej zejména v
nedávných letech braly a dosud
berou v potaz. Lehce se přitom
zapomíná, k jakému rozkvětu poli
tickému, hospodářskému a kultur
nímu se naše národy vzepjaly, dokud
jsme měli stát opravdu svobodný a
nezávislý. Zodpovědnost za vlastní
stát je nejen zdrojem nové energie,
který jc uvualucadícvlný, alu míuju
také její směr a cíl — usilování o
obecné blaho, které samostatný stát
představuje.
Od komunistického puče v roce
1948 nám z československého státu
zbyla jen jeho forma. Avšak i pouhá
formální suverenita je cenným vkla
dem. Znamená mezinárodní uznání,
určité postavení v mezinárodním
právu, členství v organizacích, kam
mají přístup jen svrchované státy,
pro československého občana — a
exulanta — identitu, která má v
současném světě zvláštní váhu, ale
zejména pro národní život a usilo
vání o lepší budoucnost základnu a
rámec, o něž už není třeba bojovat.

Češi a Slováci
Masarykova, Benešova a Štefánikova zahraniční akce, spolupráce
českých, slovenských a nakonec i
podkarpatskoruských organizací v
cizině a hnutí za nezávislost v histo
rických zemích a na Slovensku byly
od začátku založeny z citových a
politických důvodů za předpokladu,
že v jakémkoliv poválečném uspořá
dání střední Evropy Češi a Slováci
budou mít společný stát. 28. říjen v
Praze a 30. říjen v Turčanském
Svatém Manině tuto koncepci po
tvrdily a převedly ve skutek. Tenkrát
jednat jinak by bývalo na české straně
pokládáno za zradu na Slovácích a na
slovenské straně za ztrátu naděje na
slovenskou svébytnost a na vlastní
národní život.
Češi a Slováci patří k sobě dnes
neméně než v roce 1918. 28. a 30. říjen
nás spojily v jeden stát a tak jako čeští
a moravští dobrovolníci na Sloven
sku v roce 1919, tak Slováci za
Slovenského národního povstání v
roce 1944 tuto bratrskou jednotu
posvětili českou a slovenskou krví.
Jakýkoliv separatismus na české nebo
slovenské straně podlamuje, čeho
Češi a Slováci společně dosáhli v
letech 1914-1918, ale nemá síly, aby je
rozdvojil. Odpověd na něj dává
poslední velká krize v našich společ
ných dějinách — sovětská invaze v
srpnu před dvaceti lety. 25. srpna

Velký znak Československé republiky, jehož vzdáváme úctu všem, kdo pro ni umírali na váleč
ných polích a v žalářích, kdo pro ni a v ní pracovali.
reprodukci se připojujeme k oslavám památného 28.
Jejich zásluhou vznikl stát, který si právem za dvace
října 1918, byl nejvyšším znakem První republiky.
tiletí existence vysloužil přídomek „ostrov klidu a
Té republiky, leiíhož zrodu před sedmdesáti lety
vzpomínáme. Velký znak nesl pradávné, historické pořádku ve střední Evropě". První republika po sobě
erby všech zemí, z nichž se republika skládala. Heral pozůstavila odkaz demokratického, sociálně spra
vedlivého, pokrokového státu. Je mnoho důvodů
dickým celkem vyjadřoval uskutečnění odvěkých
tužeb celých generací, včetně našich otců. Vzpomí proč na ni máme vzpomínat s úctou, láskou a s vděč
ností, proč pracovat pro její obnovu na zásadách, na
najíce na tu První Československou republiku,
nichž vznikla a jim ? se dvacet let řídila.

Palácová revoluce dogmatiků v Praze
Režim „odznárodnil“ 28. říjen. Po
sedmnáctileté přestávce se ten den
opět stává státním svátkem, osla
vujícím vznik Československa. Ale v
kalendáři nebude tištěn červeně,
nýbrž rudě. Návrat k původnímu
označení není projevem účinné lítos
ti, ale, alespoň pro nejbližší dobu,
začátkem nové, tvrdší politické linie.
Výmluvným dokladem toho jsou
velké změny, o nichž na zasedání 11.
a 12. října ve Španělském sále na
Pražském hradě rozhodl Ústřední
výbor KSČ. Jsou to změny daleko
sáhlé, týkají se nějakých dvou set
pozic jak ve stranickém, tak ve
státním aparátu. Jsou to změny k
horšímu, směrem od Pražského jara.
Jakešovo dogmatické vedení se dává
na právě opačnou cestu, než kterou
prosazuje v Sovětském svazu Gorbačov, kterou uskutečňuje Madarsko
a kterou se chce dát Polsko. Na zase
dání v Praze získaly převahu neostalinské kruhy, zastávající zastaralou
linii, kruhy, jimž, je moderní přístup
k pluralitě politického života cizí,
které nechápou, proč by měly mít
kladnější postoj k humanitním pro
blémům.
Jakeš a jeho dogmatická kohorta
se pustili do přestavby tím, že
důkladně přestavěli federální vládu.
Její předseda, Lubomír Štrougal,
rezignoval (nebo byl rezignován) na
svou funkci premiéra i na členství v
politbyru. Štrougal byl služebně
nejstarší ministerský předseda v Ev
ropě, působil v té funkci 18 let.
Ačkoliv jeho kariéra nebyla bez kos
metických vad, byl do jisté míry
populární. V projevech byl otevře

nější než jeho soudruzi ve vládě.
Bylo o něm známo, že je pro hospo
dářské reformy á la Gorbačov a v té
souvislosti naznačoval, že je zapo
třebí i umírněnější postoj vůči občan
ským iniciativám.
Spolu s ním rezignoval na funkci
místopředsedy federální vlády, na
předsednictví slovenské vlády a na
členství v politbyru i Peter Colotka.
Ale zatímco Strougal podle všech
známek odchází z politické scény do
soukromí, Colotka přejde do diplo
matického sboru a bude čs. velvy
slancem v Paříži.
Ministr zahraničních věcí, Bo
humil Chňoupek, také po sedmnáct
let trvalka ve Štrougalově vládní
zahradě, odchází. Ze zdravotních
důvodů, ale možná také proto, že
byl zavlečen do nechutné korupční
aféry Babinského. V nové vládě se
nedostalo na ministra Ladislava Gerleho (hutnictví, strojírenství, elek
trotechnika) a Svatopluka Potáče
(Státní plánovací komise). Ani jeden
z nich nebyl nadšeným reformáto
rem, ale byli to pragmatici, roz
hodně ne dogmatici, a to je právě
důvod, proč museli z kola ven. Jakeš
se řídí zásadou, že kdo nejde s ním,
jde proti němu.
Novým federálním ministerským
předsedou se stal Ladislav Adamec,
až do pondělí 11. října předseda
české vlády. Jeho prvními náměstky
jsou Pavel Hřivnáč a Bohumil Urban,
náměstky Jaromú Obzma, Karel
Juliš, František Pitra (předseda nové
české vlády), Ivan Knotek (předseda
nové slovenské vlády) a Matěj Lúčan.
Ministerstva zahraničí se ujímá Ja

romír Johanes, v obraně zůstává gen.
Milan Václavík, ve vnitru postoupil
do funkce plného ministra (býval
náměstkem) František Kincl, do
úřadu ministra financí přešel Jan
Stejskal z Čs. státní banky, ve
funkcích zůstávají Jan Štěrba (zahra
niční obchod), Miloslav Bodá (soci
ální péče), Marian Calfa, noví mi
nistři Antonín Krumnikl (energeti
ka), Jaromír Algayer (zemědělství),
František Podlena (železnice), Ja
romír Žák jako ministr povede Fe
derální cenový úřad a ministr Franti
šek Oldřich Výbor lidové kontroly.
Předseda nové federální vlády La
dislav Adamec byl znám jako pří
vrženec reforem, i když ne zvlášt
horlivý. Přesto se zdá, že je ve vládě
hlavní, reformám nakloněný ministr.
Vedení KSČ se ovšem postará o to,
aby se soustředil na nutnou hospo
dářskou reformu a zapomněl na
reformy politické, o nichž strana
nechce ani slyšet. Ministr zahranič
ních věcí Jaromír Johanes byl svého
času velvyslancem v Kanadě a ve
Spojených státech, takže ma za
sebou diplomatickou zkušenost. Za
zmínku stojí dva členové vlády,
Obzina a Urban, mkoh proto, že
něčím vynikají, nýbrž právě naopak.
Obzina, někdejší ministr vnitra, pů
sobil za štrougala v poslední době
jako předseda Státní komise pro
vědeckotechnický a investiční roz
voj. Že by byl dosáhl na tom půso
bišti nějaký pokrok, nedá se zjistit
ani drobnohledem. Nelze tudíž oče
kávat, že se osvědčí v novém půso
bišti jako zástupce Československa v
(Dokončení na straně 6)

chodní a střední Evropy komunisty a
Sovětským svazem. Ti, kdož zastá
vají tyto názory, jsou též přesvěd
čeni, že tyto pohromy by se bývaly
nestaly, kdyby Rakousko bylo zů
stalo, bylo zachováno. Protože histo
rické události skýtají poučení či
výstrahy pro budoucnost, je účelné
tyto názory zkoumat a zjistit, zda
jsou založeny na věrohodných před
pokladech či zda jsou jen iluzemi.
Úvodem je nutno připomenout ně
kolik historických faktů, jak došlo
ke sdružení českého státu s Rakou
skem a za jakých okolností a důvodů
bylo toto sdružení zrušeno.
Roku 1526 čeští stavové, jakožto
zákonodárný sbor samostatného krá
lovství českého, zvolili Ferdinanda
Habsburského, arciknížete dvou
rakouských vévodství, za českého
krále. Téhož roku stavové Uherska
rovněž zvolili Ferdinanda za svého
krále. Tím byla utvořena habsburská
monarchie jako sdružení tří samo
statných království, jejímž hlavním
posláním bylo vybudovat a vytvořit
hráz proti pronikání Turků do
střední Evropy, a tím upevnit spo
lečnou bezpečnost.
Jakmile nebezpečí turecké invaze
bylo odvráceno, Habsburkové poča
li provádět politiku centralizace, to
jest omezovat a potlačovat práva a
osobitost jak Českého, tak uherské
ho království a snažili se vytvářet
jednotný stát. Za vlády Marie Tere
zie (1740-80) a jejího syna Josefa II.
(1780-90), proces centralizování byl
utužen a zrychlen, a vedle toho byla
zahájena politika germanizování oby
vatelstva. Habsburská a bourbonská
monarchie byly nejmocnější státy na
kontinentě Evropy. Německo jako
stát tehdy neexistovalo; celá oblast
mezi Francií, Rakouskem a Ruskem
byla rozdrobena na mnoho set států.
Během let francouzské revoluce a
napoleonských válek (1789-1815) se
v Evropě vyvinula a rožšířila národ
nostní idea, která se stala domi
nantní silou, ovládající mysl, city,
touhy a snahy lidu po celé Evropě.
Cílem těchto snah bylo sloučit jednorodé etnické kmeny v jeden národ
a jeden stát. Národnostně smíšené
státy ustupovaly do pozadí nebo
zanikaly, a nastával věk národnost
ních států.
Za tohoto procesu došlo k zá
kladní změně ve struktuře Evropy.
Roku 1862 kancléřem Pruska se stal
Otto von Bismarck, který si před
sevzal za úkol a poslání sjednotit
německé státy a státečky v jednu říši.
Roku 1864 vedl válku s Dánskem a
roku 1866 zahájil další válku s
Rakouskem o vůdčí postavení ve
střední Evropě. Rakousko bylo po
raženo a ztratilo svoji dřívější moc a
vliv. Madaři využili tohoto oslabení
a prosadili tak zvané narovnání, jímž
habsburská říše byla rozdělena na dvě
části. Tak vzniklo Rakousko-Uhersko. Češi, kteří měli přinejmenším
stejné nároky obdržet svůj podíl sa
mosprávy jako Madaři, byli ochotni
zachovávat jednotnost habsburské
monarchie, ale žádali zfederalizování
státu. Jejich umírněnost byla pova
žována za slabost, jejich požadavky
(Dokončení na str. 3)
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Nezapomenout

Československé demokratické organizace v zahraničí

a nevzdát se

K sedmdesátému výročí
československé nezávislosti

(Pokračování ze str. 1)
1968 svobodný vysílač Středné Slovensko
vysílal toto poslání: „Drahí bratia Češi, srně s
Vámi, bučíte s námi!“ V týž den vysílač Dunaj
vysílal tuto českou odpověd: „Bratři Slováci,
poznejte nás, věřte nám! Zvítězíme!“
Demokracie

Když Masaryk orientoval svou zahraniční
akci na západní demokracie a když se jim
zaručoval, že československý stát bude demo
kratickou republikou, jeho argumenty nebyly
jen výrazem zbožného přáni ani vzaty ze vzdu
chu, Česká společnost a český politický život, v
mezích, které mu poskytovala rakouská monar
chie, se od roku 1848 formulovaly demokra
ticky. 28. říjen 1918 si nelze představit jinak než
jako klíč tentokrát k československé demokra
cii. Byli jsme na ni sice pyšní, ale dost jsme si jí
nevážili. Její plnou cenu jsme si uvědomili, až
jsme ji po Mnichovu ztratili a až jsme na vlastní
kůži okusili nacismus.
Komunisté museli po druhé světové válce
začít s lidovou demokracií, aby co nejvíce lidí
svedli do své totalitní pasti. Nyní by v ní rádi
život poněkud napravili a jedinou cestou k ná
pravě vidí v demokratizaci toho, co před čtyři
ceti lety totálně oddemokratizovali. Z četných
reformních komunistů Pražského jara se stali
demokraté. A mnozí by se rádi hlásili aspoň
trochu k 28. říjnu a jeho demokratické tradici.
Největší právo se k ní hlásit má však oněch
10 000 krásných mladých tváří, které jsme viděli
letos 21. srpna manifestovat v zastoupení všeho
československého lidu na Václavském náměstí
za svobodu a demokracii. V nich žije dědictví
Masarykovy demokratické republiky a naděje,
že co jsme ztratili, znova nabudeme — navzdo
ry čtyřiceti letům komunistické diktatury.
Evropská orientace

Od prvopočátku našich dějin se Češi a Slo
váci orientovali na západní Evropu a byli s ní
spjati, spolu s ní prožívali všechny její civili
zační a kulturní fáze, její hodnoty, aspirace a
poklesky byly také jejich vlastnictvím. Teprve v
obrozeneckém hnutí devatenáctého století se
vedle této historické tradice v našem národním
životě objevila ze sebeobranných důvodů také
orientace slavofilská a rusofilská. Ať si komu
nističtí propagandisté říkají, co chtějí o vlivu
bolševické revoluce na sebeurčení našich náro
dů, za 28. říjen nevděčíme Leninovi a Stalinovi.
Kdyby byli komunisté nabyli vrchu v roce 1918,
tak bychom žádnou Československou repub
liku neměli. Ostatně ji přijali teprve, když na ni
padl Hitlerův stín a po druhé světové válce, jen
aby z ní udělali sovětského satelita.
Před 70ti lety — 28. října 1918 jsme vstoupili
i politicky do rodiny svobodných evropských
národů, do které jsme po staletí patřili kul
turně, nábožensky, hospodářsky a sociálně.
Retrospektivně se tato sounáležitost jeví jako
náš nejpřirozenější civilizační domov, ve kte
rém jsme si své odtrpěli, ale ve kterém jsme také
vzkvétali. Komunistický puč nás měl z tohoto
domova vytrhnout a uvést naše národy do civi
lizace „zářných zítřků“. Namísto toho udělal z
republiky zchudlou sovětskou gubernii.
Ale co dějiny zasely a co 28. říjen jedno
značně symbolizuje, má v českém a slovenském
národě tak hluboké kořeny, že to žádný komu
nistický puč nezkosí, žádné kladivo nerozdrtí,
žádná rudá hvězda nezastíní. Každého metafo
rického jara v naší zemi z těchto kořenů vyrůstá
stejný strom a na něm kvete, co je na západní
kultuře a civilizaci nejlepšího. Co jiného bylo
Pražské jaro, K-231, KAN a Dva tisíce slov? Co
jiného jsou Charta 77, VONS, Demokratická
iniciativa, František kardinál Tomášek, půl
milionu podpisů na moravské petici katolic
kých věncích, bratislavská demontrace, protes
tantští pastoři, podzemní edice a časopisy, celá
nezávislá kultura a miliony prostých rodin,
které vychovávají své děti k lidské důstojnosti?
A co jiného je celý československý politický
exil?

Nezapomenout a nevzdát se
Kdyby nebylo tolika převratných zkoušek,
kterým byl 28. říjen za posledních padesát let
vystaven, asi bychom jej letos oslavovali, jak
šťastnější národy oslavují svůj vlastní svátek: s
prapory na domech a s věnci k pomníkům,
samozřejmě a povrchně. Náš úděl je jiný.
Komunisté se už čtyřicet let snaží vymazat
pravý 28. říjen z národní paměti. Nesmíme
dopustit, aby na něj Češi, Slováci a Rusíni
zapomněli. 28. říjen je pro nás den živý, den
velkého odkazu, v mnohém nesplněného a v
mnohém na smrt ohroženého, a proto dnem
závazku, který nesmíme zradit ani doma ani v
exilu.

V novoročním prohlášeni z roku 1986 jsme se
společně přihlásili k ideálům a tradicím první
Československé republiky. Letos 28. října si
společně a slavnostně připomeneme sedmde
sáté výročí jejího zaožení. V pohnutém říjnu
roku 1918 washingtonská deklarace českoslo
venské nezávislosti, pražské prohlášení státní
samostatnosti a martinská deklarace položily
základy, na nichž si naše národy vybudovaly
svůj nezávislý, svobodný a demokratický stát.
Zároveň si připomínáme, že vyhlášení česko
slovenské samostatnosti bylo výsledkem práce,
zápasu a obětí mnoha buditelských generací,
uvědomělého snažení, politického umu a roz
hodnosti a nakonec vojenské statečnosti našich
legií na třech frontách první světové války.
Připomínáme si s úctou jména všech, kdo v
čele s Tomášem Garriguem Masarykem vedli
zápas našich národů o československou samo
statnost za první světové války doma i v
zahraničí.
Jsme hrdi na Československou republiku 28.
října, na její politickou demokracii, hospodář
ský rozvoj, sociální péči, vzkvétající kulturu, na
republiku svobodného lidu, který byl zdrojem
vší státní moci.
Žádný stát není s to se vypořádat se všemi
nedostatky a otázkami naráz. Nebylo to ani v
moci první Československé republiky. Repub
lika jich zdědila víc než dost a doba ji neušetřila
nových problémů. Dnes se s uznáním díváme na
velké dílo, které při řešení těchto otázek vyko
nala, a na demokratický způsob, se kterým k
nim přistupovala. Prokázala vyspělost, která ve
střední Evropě neměla obdoby.
Tuto republiku zničila nacistická moc a
krátkozrakost jejích spojenců v letech 1938 a
1939. Po druhé světové válce se obnovená
republika stala obětí komunistického puče v
roce 1948. Invaze vojsk Varšavského paktu,
vedených masovou sovětskou armádou, v roce
1968 potvrdila komunistické zotročení Čechů
a Slováků.
oomitame všechny pokusy českosloven

ských komunistů dnes se k památnému 28.
říjnu hlásit, když jej po sedmdesát let odsuzo
vali a znehodnocovali. Republika 28. října
nepatři ani Komunistické straně Českosloven
ska, ani Sovětskému svazu, nýbrž svrcho
vanému československému lidu, v jehož jméně
se jako jeho odvěký sen stala v roce 1918 skut
kem.
V roce 1988 je pozdě uvažovat, zda se naše
národy měly každému z těchto náporů na
československou nezávislost postavit na odpor
se zbraní v ruce. Odkaz 28. října nám však
ukládá, abychom o ideály, které onoho dne v
roce 1918 našly svůj výraz v československé
samostatnosti a demokracii, bojovali všemi
prostředky, kterých se nám dostává. Některé z
našich organizací se tohoto zápasu zúčastnily
již za první světové války, jiné se k nim přidaly v
druhé světové válce. A mnohé vytvořili teprve
exulanti z komunistického Československa.
Všechny nás spojuje vědomí stejné odpověd
nosti za společný úkol: ze všech sil přispívat k
osvobození Československa z komunistické
diktatury a sovětské nadvlády a k návratu
Čechů, Slováků a Rusínů do rodiny svobod
ných, nezávislých a demokratických národů.
V duchu tohoto odkazu vzdáváme čest všem,
kdo v Československu navzdory komunistické
moci za velkých osobních obětí o tyto ideály
usilují a bojují. Ujišťujeme je svou loajalitou a
plnou podporou. V tomtéž duchu vyjadřujeme
úctu všem krajanům a exulantům za jejich práci
v tradicích 28. října. Vyslovujeme také svůj dík
za porozumění a pomoc, jichž se našemu dílu
dostává v zemích svobodného světa, kde žijeme
a pracujeme.
Přejeme všem občanům Československé re
publiky, aby je vzpomínka na 28. říjen 1918
inspirovala k dalšímu, jakkoli tuhému, složité
mu a možná i dlouhému usilování a zápasu o
Československou svobodu a demokracii. Nade
vše jim i sobě přejeme, aby je vzpomínka na 28.
říjen 1918 naplnila pevnou nadějí, že vláda jejich
vcví se znova vran úu jejicti runou.

Americký fond pro československé uprchlíky, USA — Czechoslovak American Education Council, USA —
Česká katolická jednota, USA — Československá národní rada americká, USA — Československá obec
legionářská v zahraničí, Anglie — Československé sdružení v Kanadě, Kanada — Československé spolky v
Americe, USA — Československý poradní sbor v západní Evropě, SRN — Český ústřední svaz v Německu,
SRN — Communio Nova Bohemica, Švýcarsko — K-231 Klub bývalých Československých politických
vězňů, Kanada — Křesťanská akademie, Itálie — Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku,
Rakousko — Naardenské hnutí, Anglie — Národní rada žen svobodného Československa, USA — Národní
svaz českých katolíků, USA — Opus bonům, SRN — Rada Čechů a Slováků v Jižní Africe, Jižní Afrika —
Rada svobodného Československa, USA — Rada svobodné Podkarpatské Rusi, USA — Slovenská synoda
Sión v Sevemej Amerike, USA — Slovenský Sokol v Amerike, USA — Stálá konferencia slovenských
demokratických exulantov, USA — Světové sdružení bývalých československých politických vězňů v exilu,
Švýcarsko — Ústředí československých demokratických organizací v Austrálii a na Novém Zélandě, Austrálie.

Provolání čs. strany národně sociální

K 70. výročí 28. října 1918
Vznik Československé republiky jako svo
bodného nezávislého státu byl spojen s podpo
rou myšlenky sebeučení národů mezi západ
ními spojenci, s odbojovou činností Masaryka,
Beneše, Stefánika v zahraničí a celé řady osob
ností doma.
Zakladatelé Československé strany národně
sociální vtělili tuto myšlenku do svého poli
tického programu již v roce 1897. Vyslovili se
pro plné sebeurčení a obnovu českého státního
práva. Odmítli třídní boj, chtěli dospět praxí k
teorii a vytvořit český typ sociálního hnutí.
Zvolili si heslo „Rovnost národů a rovnost v
národě". Uvědomovali si, že zmíněné úkoly
lze řešit jen pospolitostí a součinností všech
vrstev národa, přičemž nezapomínali ani na
osudy národů jiných.
Nebylo proto náhodou, že příslušníci naši
strany převzali velkou část odpovědnosti,
když se 28. října 1918 formálním aktem
Národního výboru v Praze zrodila Českoslo
venská republika. S nadšením budovali tento
stát a za druhé světové války kladli v boji za
jeho obnovu a nezávislost své životy. Po válce
stáli na straně svobody a demokracie — právě
tak jako po komunistickém puči v únoru 1948.
Byli hlavním terčem nacistického a komunis
tického útlaku. Členové největší poválečné
nekomunistické strany tvořili většinu poúno
rové exilové vlny.
V den 70. výročí vzniku Československé
republiky hlásíme se hrdě k dědictví státu,
národa i strany. Nevzdali jsme se a nevzdáme

se požadavku svobody, nezávislosti a demo
kracie. Odvoláním sovětských okupačních jed
notek, propuštění všech politických vězňů,
konec vlády jedné politické strany a zrušení
cenzury, jakož i důsledné plnění meziná
rodních smluv a helsinské dohody v oblasti
politických, sociálních a kulturních práv obča
nů, považujeme za základní předpoklady
opravdové normalizace poměrů v dnešním
Československu.
Věříme, že Československá republika opět
zaujme své místo v rodině nezávislých evrop
ských států a že bude znovu mít i v ostatním
světě takové jméno, jaké měla v prvních dva
ceti letech své existence. Jen v součinnosti
všech vrstev našich národů, v jednotě doma i
exilu je síla, která nám pomůže dosáhnout
tohoto cíle.

28. října 1988
Prof. dr. Vladimír Krajina, předseda
Libuše Drobílková, generální tajemnice

Čs. diplomati — Špióny
Z Velké Británie byli 22. září vypovězeni
„pro chování, neslučitelné s diplomatickým
posláním“, tři čs. diplomati, majoři Bedřich
Kramář a Vlastimil Netolický z úřadu vojen
ského přidělence a Pavel Moudrý z obchodní
ho oddělení čs. velvyslanectví v Londýne.
Podle novin provozovali špionáž ve prospěch
sovětské KGB. Čs. vláda odvetou vypověděla
z Prahy dva britské diplomaty.
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J. S. Whitehead v Praze
Do Prahy přijel 14. října náměstek ame
rického ministra zahraničí J. S. Whitehead,
odborník na záležitosti středovýchodní Evro
py. Hned po příletu jednal s novým čs. mini
strem zahraničí Jaromírem Johanesem, byl
přijat prezidentem dr. Husákem, setkal se s
gen. tajemníkem M. Jakešem a jednal i s mini
strem obchodu J. Štěrbou. V sobotu pozval k
rozhovoru zástupce některých nezávislých ini
ciativ v Československu. Schůzka, k níž došlo
v soukromém bytě jednoho amerického diplo
mata v Praze, trvala dvě hodiny a proběhla v
otevřeném duchu. Byly zastoupeny Charta 77,
nově založená Iniciativa sociální obrany, Ne
závislé mírové sdružení. Demokratická inicia
tiva, Společenství přátel USA, Výbor pro
obranu nespravedlivě stíhaných. Diskutovalo
se o dodržování lidských práv v Českoslo
vensku, postavení nezávislých skupin, situace
věřících občanů a duchovních. Výbor na
obranu nespravedlivě stíhaných přednesl zprá
vu o případech deseti politických vězňů. Roz
hovor se také týkal otázek pokroku v helsin
ském procesu. Dost obšírně se projednávala
záležitost doložky o nejvyšších výhodách, o
kterou se uchází čs. vláda, aby učinila čs. zboží
schopnější konkurence na americkém trhu.
Zástupci nezávislých skupin se přimlouvali,
aby byla doložka Československu povolena.
Na závěr pohovoru čs. účastníci ocenili velký
podíl Spojených států na zmirňování meziná
rodního napětí a projevili naději, že v těchto
podmínkách dokáží čs. iniciativy ještě účinněji
ovlivňovat společenské dění v Českosloven
sku. Rozhovoru se zúčastnili tři členové suity
J. S. Whiteheada a čtyři úředníci amerického
velvyslanectví v Praze v čele s velvyslancem
Julianem R. Niemczykem. O setkání byla v
Praze vydána zpráva, kterou podepsali za
Demokratickou iniciativu E. Mandler, za
Nezávislé mírové sdružení T. Dvořák, za
Chartu mluvčí S. Devátý, M. Hájek a B. Janát,
za Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných P.
Uhl. Stanislav Devátý podepsal zprávu též za
Společenství přátel USA a za Iniciativu soci
ální obrany. Pan Whitehead rovněž navštívil
kardinála dr. F. Tomáška. Po návštěvě Prahy,
kde byl tentokrát letos už podruhé, odletí do
Budapešti.

I
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Franz Josef Strauss
Bavorský ministerský předseda Franz Josef
Strauss zemřel 3. října ve věku 73 let. O jeho
politickém postavení, zásluhách a práci nejlépe
svědčily posmrtné pocty, jichž se mu dostalo.
Charakterizovat Franz Josefa Strausse jako
vysoce nadprůměrný typ průměrného bavor
ského občana zní sice přiléhavě, ale plně to
nevystihuje jeho velmi složitou osobnost.
Bavorské Alpy nezastiňovaly jeho vizi sjedno
cené Evropy, Atlantik pokládal ne za předěl,
ale za spojku ke Spojeným státům, jeho přiči
něním nedávno ještě zemědělské Bavorsko se
změnilo v industriální stát. Zajímal se o
všechno, jeho pozornosti neunikla ani Svo
bodná Evropa. Byl jejím ochráncem a neváhal
hovořit o její záslužné činnosti i ve Spojených
státech. Usiloval o dobré vztahy ke všem sou
sedům a nebylo jeho vinou, jestliže se mu to v
některých případech nezdařilo. Franz Josef
Strauss byl politická osobnost — střízlivá, kri
tická, úspěšná a vždy dobré vůle.

Měl poměr i k uprchlíkům. Bránil se přílivu
„exotických“, nepokládal za rozumné, aby do
Bavorska přicházeli nešťastníci ze Sri Lanky
nebo Kanakové, jimž nemohlo vyhovovat ani
podnebí, ani způsob života. Byl proti zneuží
vání práva azylu lidmi, kteří v Bavorsku hledali
jen příležitost k lepším výdělkům, než měl:
doma.

Patologická sedlina
Navazuji na svůj zářijový příspěvek k letošní
čs. historické oktománii. Letos uplynulo 50 let
od začátku II. Čs. republiky a příští rok si
připomeneme podobné jubileum neblahého
vyhlášení Protektorátu. A zase mně v této sou
vislosti jde o to zjistit, do jaké míry naši a jiní
historikové věnovali těmto dvěma neblahým a
tragickým obdržím naší historie objektivní
pozornost. Vyšla o nich řada našich knih, ale
většinou jen o zahraničním a domácím odboji;
obvykle s ideologickým nebo subjektivním
výkladem.
Pokud jde o II. republiku, mám po ruce ne
příliš známou, ale dobrou práci našeho žurnalis
ty v exilu dr. Theodora Procházky, která
vyšla r. 1981 v New Yorku v angličtině: „The
Second republic: The Disintegration of PostMunich Čzechoslovakia (October 1938 —
March 1939)“. Jde většinou o zahraničně
politický vývoj, avšak najdete tam i vnitro
politické záležitosti, které mám na mysli, a
které vyústily mimo jiné v otevřenou kolabo
raci s Němci. Než však budu pokračovat, měl
bych upozornit na to, že podobnou otázkou se
zabývá historik Ivan Pfaff v letošním 3. čísle
„Práva lidu“, které vychází ve Wuppertalu.
Název článku otevřeně naznačuje, oč jde:

„Dny, které otřásly republikou — ČSR 1938:
Pučistické pokusy fašistů a komunistů". Pfaff
úvodem píše, že se mnichovské kapitulace
pokusila zneužít fašistoidní pravice k uchvá
cení moci ve státě, aby vyšla vstříc Hitlerovi.

Rakušané odmítli ochotu Čechů ke spolu
práci a společnému soužití v jednom státě, a
taktéž odmítli federální uspořádání státu.
Důvodem tohoto odmítnutí byly jejich obavy,
že většina slovanských obyvatel by se postup
ně rozmohla a Rakousko by se nakonec stalo
státem slovanských národností, ve kterém by
Rakušané byli osamoceni a omezeni ve svých
možnostech. Proto se rozhodli spojit se s
Německem. Tímto rozhodnutím se Rakušané
vzdali posledních zbytků své vůle spoléhat
sami na sebe, uznávat příslušníky ostatních
národů za spoluobčany státu a být nadále
samostatným státem. V každém praktickém
ohledu Rakousko se tím stalo satelitem a
přívěskem Německa. Rakušané se stali ochot
ným nástrojem německé politiky.
Německo jako stát vzniklo teprve v lednu
1871, když Prusko porazilo Francii a donutilo
ostatní německé státy sloučit se v jeden útvar,
který byl nazván jako Druhá německá říše. Bismarck jako kancléř této říše (1871-90) věnoval
nejvíce svých sil na provádění vnitřní konsoli
dace státu a na zabezpečení jeho mezinárodní
ho postavení. Roku 1888 se stal císařem
Wilhelm II., který byl 29 let stár, plný mladist
vých ambicí a netrpělivosti rozšířit životní
prostor Německa, vybudovat Německo jako
světovou velmoc a říši, prakticky učinit
Německo vládcem světa. Tyto ambice se
postupně rozšířily i do vysokých vládních
kruhů a širokých vrstev obyvatelstva.
Rozšířit životní prostor znamenalo úplně
poněmčit obyvatele území, které Německo a
Rakousko-Uhersko již ovládaly, to jest České
země, Slovensko, Polsko, Chorvatsko a část
Srbska. Dále měly být získány nové oblasti,
které byly součástí Ruska, to jest Ukrajina a
pobaltické oblasti. Všechna tato území byla z
velké části osídlena obyvatelstvem náležejícím
k slovanským národnostem. Afrika, Asie či
jiné oblasti světa Němce nijak nelákaly a nevá
bily. První světová válka byla tedy v podstatě a
hlavně pokusem Němců rozšířit svůj Lebens-

raum na úkor slovanských národností, čili sta
letí trvající Drang nach Osten.
Čeští politikové dobře chápali celou situaci
a byli si vědomi nebezpečí, které hrozilo
českému národu a ostatním slovanským národ
nostem. Proto se snažili prosazovat federalis
tické reformy státu, které by odstranily
křivdy a bezpráví, ale při tom zachovaly jed
notu a celistvost habsburské monarchie. His
torické dokumenty přesvědčivě dokazují a
potvrzují, že Češi uznávali a přijímali zásady
federalismu za správné a nejlepší uspořádání
monarchie, že byli ochotni žít s ostatními
národy v jednom státě a tento stát budovat
jako společný domov všech. Tato umírněnost,
střízlivost a dobrá vůle Čechů ke společnému
váné habsburské monarchii je a navždy zůstane
jim ku cti.
Češi nebyli první, kdo habsburskou monar
chii opustili. Je velkou ironií, že jsou považo
váni za rozvratníky monarchie, ač ve skuteč
nosti to byli oni, kdo se snažili, až do samého
vypuknutí války, tento stát přeměnit a udržet
jako nadnárodní a důsledně samostatný stát.
Brzy po vypuknutí války Tomáš G. Masaryk
jel do Vídně, aby se seznámil s názory ve
doucích politiků Rakouska, co očekávají, co
přinese budoucnost. Kladl jim tuto otázku:
Bude Vídeň schopna nutných reforem, jestliže
válku vyhraje? Bývalý ministerský předseda
Korber se nad touto otázkou zamyslil a pak
odpověděl s důrazem: Ne. Vítězství posílí
starý režim, a nový režim nebude o nic lepší;
po válce vítězné budou rozhodovat vojáci. A ti
budou centralisovat, germanisovat, bude abso
lutismus s parlamentní okrasou.
Tato slova dávala velmi srozumitelnou
odpověd a otevřeně přiznávala, že cílem války
bylo omezovat a potlačovat národní vědomí a
cítění nerakouských národů říše, to jest
především slovanských. Český národ tudíž stál
před otázkou, zda má být zachován či zda se
chce své národnosti vzdát a dát se porakouštět, což ve skutečnosti znamenalo dát se
poněmčit a splynout s německou říší. Masaryk
se rozhodl, že se bude snažit a bude bojovat,
aby český národ zůstal zachován.
Není možno pochybovat, že vítězství Ně
mecka a Rakousko-Uherska by bývalo dalo
vítězům všechnu moc centralizovat a germani
zovat, jakož i ponížit příslušníky slovanských
národů na úroveň služebnictva říše. Taktéž je
docela realistické předpokládat, že v takové
situaci existence národa by byla nesmírně osla
bena a skutečně vystavena zániku.
Je docela správné též uvažovat jaká situace
by vznikla, kdyby Češi se bývali zachovali
pasivně, nežádali ustavení vlastního státu, roz
hodli se zůstat jako součást Rakousko-Uherské říše. Je možné, že v první době po porážce
by se jejich postavení zlepšilo. Avšak je též
pravděpodobné, že takové zlepšení by bývalo
považovány Rakušany a Němci za jejich osla
bení a ohrožení jejic pozic, že by znovu nastaly
spory a třenice, nové nešváry a rozbroje.
Předpokládat, že Hitler by se nedostal k
moci v Německu, kdyby Československo
nebylo ustaveno jako samostatný stát a
Rakousko-Uhersko bylo zachováno, je čirá
iluze. Rozpad Rakousko-Uherska nebyl hlavní
příčinou, která dala Hitlerovi možnost vybu-
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kdo nás dostal pod komunistickou diktaturu,
by proto měly začít nejméně rokem 1938 a
určitě Mnichovem.
Dr. Procházka ve své knize uvádí, jak faši
zující studenti svrhli Masarykovu sochu na

na kterou se zapomnělo
„Česká pravice — pro kterou nacismus před
stavoval menší zlo než komunismus a kterou
vedly fašistické skupiny agrární strany a
Stříbrného Národní sjednocení (...) se pokusila
mezi 19. a 22. zářím 1938 inscenovat fašistický
puč..." Pfaffův Článek, jak se dalo očekávat, byl
velkým překvapením a měl smíšenou odezvu
— většinou ovlivněnou příslušenstvím k urči
tému politickému táboru.
Avšak bez ohledu na to nelze ignorovat sku
tečnost, že jsme v oné neblahé době měli pato
logickou sedlinu, fašizující elementy, které
nadbíhaly nacistům, byly ochotny s Hitlerem
kolaborovat a svým způsobem přispěly k naší
tehdejší i nynější osudné situaci. Všechny ty
nynější studie otázky, kdo naletěl Stalinovi a

Význam 28. října 1918
Dokončení ze str. 1
byly zamítnuty, Rakušané a Madaři si rozdělili
říši mezi sebou a utvrdili se v úmyslu potlačo
vat národní vědomí a snahy ostatních ná
rodností.
Tyto úmysly se staly příčinou stále se zos
třujících národnostních sporů a bojů. Rakuša
né tvořili jen 35 procent obyvatelstva rakouské
části říše, příslušníci slovanských národností
tvořili 59 procent, v tom bylo 23 procent
Čechů. V uherské Části byla situace podstatně
jiná, neb Madaři tvořili 54 procent obyvatel,
Slované jen 21 procent (Slováci 11 a Chorvati
10 procent).
Protože Rakušané tvořili slabou menšinu a
slovanské národy silnou většinu obyvatel
Rakouska, situace byla pro Rakušany velmi
nepříznivá a uskutečňování jejich snah porakouštět většinu obyvatelstva nesmírně obtíž
né. Rakušané stáli na rozcestí: bud přiznat
slovanským národům patřičný podíl práv a
zastoupení ve správě státu, přijmout a budovat
federální uspořádání státu po vzoru Švýcarska,
nebo najít spojence, který by jim dal bezvý
hradnou a neomezenou podporu dostačující k
tomu, aby udrželi své pozice nedemokratic
kými mocenskými prostředky.
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dovát masové hnutí v Německu a dostat se k
moci. Hlavní příčinou byla touha velké části
Němců získat nová území a učinit Německo
světovou velmocí. Další příčinou byla snaha
Němců porazit Anglii a rozbít britskou říši,
protože ji považovali za největší překážku
bránící jim uskutečnění jejich snah a cílů.
Všechny vážné okolnosti silně a téměř nepo
chybně naznačují, že vývoj v Německu by
býval šel stejnou cestou, kterou ve skutečnosti
šel. Rozdíl byl je v tom, že Hitler by býval měl
méně záminek ke kritikám.
V situaci, kdy nacisté ovládali Německo a v
zachovaném Rakousko-Uhersku byly nešváry
a rozbroje, bylo pravděpodobné, že oba státy
by bývaly splynuly mnohem dřív, než se tak
stalo v březnu 19aó, protože by nebylo ustano
vení versaillské smlouvy, že Rakousko má
zůstat samostatným státem. To by bývalo zna
menalo, že Češi a Slováci by se bývali stali
obyvateli Německa mnohem dřív a nikdy by
bývali neměli to národní sebevědomí a uvě
domění, které v nich vytvořila a upevnila
Československá republika během dvaceti let
trvání.
Všechny vážné okolnosti, zkušenosti a sku
tečnosti nepochybně ukazují, že Hitler by
býval napadnul Sovětský svaz, protože touha
získat nový životní prostor byla nejmocnější
pohnutkou nacistické politiky. Stručně řeče
no: vývoj, který se odehrál v letech 1939-1945
by šel stejnou cestou i kdyby se RakouskoUhersko bývalo nerozpadlo. Bez dvaceti let
vlastní existence, Rudá armáda by bývala obsa
dila České země a Slovensko jako území s oby
vatelstvem postrádajícím vlastní minulost,
národní uvědomění a vůlí mít vlastní stát. Sta
lin by býval považoval České země a Sloven
sko za území podobající se Podkarpatské Rusi
a pravděpodobně by je připojil přímo k
Sovětskému svazu.
Bez Československé republiky by se Češi a
Slováci bývali stali obyvateli nejdřív Německa
a potom Sovětského svazu, aniž byli považo
váni za národ, aniž by měli vlastní historii, aniž
by měli nárok na nějaké obnovení.
Československo jako stát dvakrát ztratilo
svoji svobodu, ale národ žije a je uznáván jako
národ po celém světě, a jako národ zachovává
svoji vůli být opět svobodným. Uvědomění
národní svébytnosti a vůle k samostatnosti
jsou odkazem a dědictvím Československé
republiky.
Češi a Masáryk nenesou nejmenší vinu za
pohromy a tragédie, které postihly Evropu v
důsledku první světové války. Češi víc a déle
než kterýkoliv jiný národ Rakousko-Uherska
byli ochotni ke spolupráci a soužití s jinými
národy v míru a pokoji, pokud i ostatní národy
byly ochotny sdílet společný domov a osud
jako rovný s rovným. Byli to Rakušané a
Macfaři, kdo odmítli spolupráci a soužití s
jinými národy, a pokusili se jejich národní své
bytnost potlačit.
Zachování Rakousko-Uherska v roce 1918
by bývalo nezabránilo vzniku nacismu a komu
nismu, neuchránilo by Čechy, Slováky a
ostatní národy střední Evropy od pozdější
poroby, a nedalo by jim možnost zlepšit své
životní podmínky. Domnívat se, že rozvrat
Rakousko-Uherska byla chyba, je pouhý
přelud a iluze.

filozofické fakultě, jak byly odstraňovány Ma
sarykovy obrazy ze škol, jak byl spisovatel
Karel Čapek uštván k smrti atd. V Národním
shromáždění se vážně začal projednávat návrh,
aby zvláštní komise zjistila, proč se ČSR nedo
hodla včas s Němci a Italy. Gen. Gajda se
pokoušel vyjednávat s maršálem Góringem o
převzetí vládní moci v Praze, avšak Němci
měli pochybnosti o jeho osobní i politické
KŘESOMYSL
solidnosti. Ve fašistickém táboře se začali hla
sitě projevovat Vlajkaři a totalitní prvky do
politického života se snažila zavést Akce
národní obrody (ANO) pod vedením Milo
slava Hlávky. V tisku i v některých politických
kruzích se objevovaly hlasy, žádající korpora
tivní či autorativní stát. Dr. Procházka (před
ním také dr. Ladislav Feierabend ve svých
pamětech) poukazuje na to, že plánům fašizujících elementů stál dlouho efektivně v cestě
dr. Hácha se svým poradcem dr. Jiřím Havel
kou a ovšem i vedoucí představitelé starých
demokratických politických stran, kteří vy
tvořili stranu Národní jednoty a Národní
stranu práce.
Pokud jde o první měsíce Protektorátu, zají
mavé podrobnosti se najdou v knize pamětí dr.
Feierabenda, který byl ministrem ve vládách
II. republiky a Protektorátu (a pak i členem
odbojového Politického ústředí), než uprchl
před gestapem do zahraničí. Knížka se jmenuje
„Ve vládě Protektorátu“ a vyšla r. 1962 v New
Yorku.
Než však přejdu na Protektorát, měl bych
citovat, co dr. Feierabend napsal ve své před
chozí knížce z r. 1961 “Ve vládách Druhé
republiky“: „Mnichov byl povodní, která
odnesla mnoho z toho, co bylo nerozlučně
spojeno s životem a duchem předmnichovské
republiky. Najednou se začalo odhazovat i
hodně z toho, co v posledních dvaceti letech
platilo za svaté...“
Na české straně bylo podle svědectví plno
skupin, které v pommchovských poměrech
šířily demagogický nacionalismus a tím zhor
šovaly situaci. Dr. Feierabend připomíná, že
nemá na mysli jen „Vlajku“ a jiné fašistické
organizace, kterým se doba zdála vhodnou pro
dosažení moci, míst a výhod bez ohledu na
prospěch celku, nýbrž také různé fašizující
skupiny a kroužky, které používaly nepří
pustné metody k prosazení svého vlivu.
Mnohé z nich se vyznačovaly antisemitismem
a protibenešovské nálady zneužívaly i ke kri
tice T. G. Masaryka. Dr. Feierabend píše, že to,
„co v českých zemích ztratil Západ na sympa
tii, získal Sovětský svaz“. Mezi lidem se šířilo
přesvědčení, že Sovětský svaz byl ochoten
vojensky nám pomoci, a že by si byl dovedl
nalézt k nám na cestu: „V národě vzrostla
přímo nápadně sympatie k Sovětskému svazu a
mnozí v něm viděli jen slovanské Rusko a
neviděli komunismus.“ Tyto postoje se zřejmě
šířily, jakmile Hitler napadl Sověty a jakmile
Rudá armáda začala postupovat na západ. Jak
víme, hrály pak důležitou roh v letech 1945-48.
V kritických březnových dnech r. 1939 byl
dr. Feierabend na papežské korunovaci v
Římě. Vrátil se pak do Prahy, obsazené už
nacisty. Na Hradčanech vlála nacistická vlajka.
Na stole v Kooperativě jej čekalo další překva
pení — prohlášení loajality „Českému národ
nímu výboru“.
Dr. Feierabend píše: „Pak jsem si s oškli
vostí četl provolání Českého národního výbo
ru s generálem Gajdou v čele... Nepřekvapilo
mne, že členy CNV jsou fašisté nebo lidé faši
zující jako generál Gajda, štkpt. Stanislav Sousedík, dr. Emanuel Mimra a inž. Ferdinand
Macalík z hnutí ANO, ale byl jsem zaražen, že
mezi Členy jsou také činovníci strany sociálně
demokratické a agrární.“ (Dr. Feierabend měl
na mysli např. Františka Němce a ing.
Jaromíra Nečase. Jejich podpisy se po válce
vysvětlovaly jako politická preventivní tak
tika, avšak, pokud vím, objektivní studii o tom
nikdo nenapsal. Bohužel nemám po ruce jména
jiných politiků, kteří Gajdovo provolání podepsali.) Dr. Feierabend cituje text provolání,
které zní velmi trapně a otevřeně kolaborant(Dokončení na str. 4)
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sky. „Funkce tohoto přípravného výboru
spočívá v tom, aby byla definitivně odstraněna
dosavadní, ničím neodůvodněná zatrpklost k
Německé říši“. Provolání dále poukazuje na
svatováclavskou tradici, které se ovšem brzy
poté chopili a svým nacistickým výkladem
doplnili jiní kolaboranti v čele s Vlajkaři a s
Emanuelem Moravcem. ČNV prý bude pro
to směřovat k tomu, aby „náš národ šel opět
touto starou a osvěčenou cestu, (...) kterou
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započal sv. Václav". Provolání pak poukazuje
na „zmizení škůdců našeho národa" a na to, že
„přátelské soužití s německým národem není
již ničím brzděno“.
Dr. Feierabend prohlášení loajality k ČNV
nepodepsal, avšak hned uvádí, že je podepsaly
mnohé demokratické instituce a firmy. Nepři
pomíná to obrozenou Národní frontu a akční
výbory z února r. 1948?!
Gen. Gajda, jak dále píše dr. Feierabend, se
pak dal uvést k velitelům Wehrmachtu na
Hradčanech a nabízel jim svou kolaboraci.
Teprve po zákroku dr. Háchy a Berlína
přestali němečtí generálové s Gajdou jednat a
Český národní výbor se rozpadl. Gen. Gajda
učinil pak ještě několik pokusů. 19. března
1938 se konala přehlídka německých vojsk na
téměř prázdném Václavském náměstí. Předsta
vitelé protektorátní vlády tam museli stát na
tribuně, avšak gen. Gajda, který stál v pozoru s
hloučkem svých přívrženců vedle na chodníku,
tam nemusel být.
Když se pak jednalo o organizaci Národního
souručenství, gen. Gajda a jiné fašistické sku
piny, začali činit potíže. Gen. Gajda byl nako
nec přiveden Háchovými lidmi ke kompromi
su, ale to mu odvedlo z jeho tábora četné
stoupence. Proto začal novou politickou akci.
Chtěl ve vedení NS větší zastoupení, dále vy
hlášení norimberských protižidovských záko
nů, zřízení českého gestapa, revizi pozemkové
reformy, odstranění svobodných zednářů z
vlády (bylo jich v ní několik — včetně dr. Feierabenda, ale Němci to nevěděli) a zastoupení
fašistů v protektorátní vládě. Gajda sám chtěl
ministerstvo vnitra.
Když dr. Hácha odmítl s gen. Gajdou o
těchto věcech jednat. Gajda uveřejnil své poža
davky v časopise „Boj národa“. Němci pak
zakročili na Hradčanech a dr. Hácha musel
Gajdu přijmout. Došlo k novému kompro
misu; avšak jen pokud jde o zastoupení fašistů
ve vedení Národního souručenství. Gen. Gaj
da pak v září r. 1939 odešel do ústraní. Zato
zbývající fašistické elementy vyvolaly v Brně
demonstrace a položily v Staronové sygagoze
pumu. Fašizující elementy se postupně zmoc
nily tisku a vedly různé jiné staré i nové insti
tuce. Objevili se noví kolaboranti typu Ema
nuela Moravce; a novou přisluhovačskou
kapitolu české historie začala psát také Nánárodní odborová ústředna zaměstnanecká
(NOÚZ), která pak kolaborovala s Heydrichem, který plánovitě nadbíhal českému děl
nictvu zvyšováním mezd v akordu, zvyšová
ním potravinových dávek, alkoholu a cigaret,
jakož i dovolených v lázních. O tom jsem však
podrobně psal už r. 1986, když jsem upozornil
na německou knihu G. Deschnera z r. 1977
„Reinhard Heydrich“ a na to, že bychom měli
kolaborantství Českých dělníků (a odborářů z
NOÚZu, kteří po válce přešli do ROHu)
věnovat větší pozornost.
»

Chtěl bych se ještě vrátit k donkichotské
postavě gen. R. Gajdy. Vedou mne k tomu
různé věci z poslední doby. Především k 70.
výročí historického sjezdu našich ruských
legionářů v Čeljabinsku jsme četli i v tomto
listě, že rozhodnutí legionářů postupoval
„svým vlastním pořádkem“ k Vladivostoku
bylo hlavně „dílem energického, dobrodružné
ho, ale také neohroženého vojáka, Rudolfa
Gajdy“. Kromě toho se z pera ruského spiso
vatele v exilu Vladimíra Maximova objevují
kritické výpady proti našim legionářům a jejich
chování vůči Rusům, jak jsem už o tom psal.
Maximov napsal nedávno v Paříži nový román
„Admirálova hvězda“. Onen admirál je Kolčak, který svěřil Gajdovi r. 1918 vrchní velení
své sibiřské armády. „Šokující způsob, s jakým
Maximov hodnotí úlohu a chování legií včetně
Gajdy, připomíná jednostrannost někdejší
sovětské kampaně proti našim legiím včetně
nenávistné tendečnosti — i když přichází z ji
ného (ultrapravicového) úhlu", (cituji zde
článek z „Práva lidu“ č. 2/87.)
Na to navazuje snaha rehabilitovat R. Gajdu
(zejména pokud jde o aféry kolem jeho osob
nosti za první republiky), která se objevila r.
1985 v „Nových obzorech“, které vycházejí ve
Švýcarsku. S Gajdou se prý za první republiky
nejednalo slušně. Nevím. I zde mají slovo
historici. Avšak klade se otázka: Byl to dosta
tečný důvod, aby se Gajda choval za Druhé

28. říjen 1918 v Praze
Ve dnech 28. a 29. října 1918 se v továrnách,
dílnách, obchodech a kancelářích v Praze ne
pracovalo. Všichni zaměstnanci radostně osla
vovali zrození československé státní samostat
nosti. Národní výbor v Praze dne 29. října
večer vydal výzvu, v níž českému lidu poděko
val za nezapomenutelné nadšení a lásku, kte
rou projevil při uskutečňování národního
ideálu, a dodal: „Je však nevyhnutelně třeba,
navrátit se do normálních kolejí a proto
žádáme, aby se zamezilo veškerému shromaždování lidu.“
Lidé uposlechli a příští den šli pracovat.
Avšak i ve dnech, kdy Praha jásala, vyjedná
vali představitelé Národního výboru s repre
zentanty rakouské dynastie v Čechách, kteří
ještě měli v rukou moc nad vojskem a mohli
kdykoliv dát rozkaz k použití zbraní. Neuči
nili tak jen proto, že ještě neznali pravou pod
statu převratu v Praze. Domnívali se, že co se
28. října odehrálo v Praze a ostatních českých
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městech, se konalo v duchu císařského manifes
tu ze 16. října 1918, který ohlásil přeměnu
rakouské monarchie na spolkový stát čtyř
národů v rámci rakouské dynastie.
Místodržitel v Čechách, Coudenhove, se
vrátil z Vídně do Prahy právě 28. října. Našel
Prahu jinou, než jakou opouštěl. Na nádraží
byl obklopen sokolskou stráží, jejíž velitel ho
ujistil, že je to opatření na ochranu místodržitele. Stráž Coudenhova dopravila do budovy
místodržitelství a tam internovala. Členové
předsednictva Národního výboru přišli za
místodržitelem, aby ho seznámili s tím, co se v
Praze stalo. Ovšem takticky mu neřekli, že se
nový stát definitivně rozchází s rakouskou
monarchií. Neřekli mu to, aby Coudenhove
nepovolal k udržení své moci vojsko. Přesto
však místodržitel poznal, že nemá smysl, aby
nadále zastával úřad, zvláště když již neměl
plně k dispozici svou hlavní oporu — vojsko a
četnictvo. Ostatně i místodržitel se domníval,
že jednání s Národním výborem se týká pouze
přechodu českých zemí ke spolkovému státu v
rámci rakouské říše. Při tvorbě národní vlády
odmítl oůsobit a raděii odešel z úřadu.
Odchod Coudenhova z úřadu značně ulehčil
situaci. Správu místodržitelství převzal český
úředník Kosina, s nímž se Národní výbor
dohodl na společném řízení veřejné správy.
Vídeňská vláda to vzala s radostí na vědomí;

domnívala se, že je to prozatímní stav až do
návratu českých delegátů ze Švýcar, kteří v
Ženevě vyjednávali s dr. Benešem. Teprve po
jejich příjezdu se mělo rozhodnout — soudilo
se ve Vídni — za jakých podmínek se odevzdá
moc budoucímu československému státu — v
rámci rakouské monarchie.
Situace se zhoršila 29. října zásahem vídeň
ského ministerstva vojenství. To označilo úmluvu, uzavřenou pražským vojenským velitel
stvím a Národním výborem, za příliš daleko
sáhlou a zejména nechtělo připustit tvorbu
zvláštního českého vojska. Oznámilo, že do
Prahy odjíždí generál Bardolff s instrukcemi
pro pražské velitelství. Do jeho příjezdu
nemělo pražské vojenské velitelství s Národ
ním výborem jednat.
Stanovisko vídeňského ministerstva vojen
ství bylo naštěstí oznámeno do Prahy v době,
kdy se přihlásili do čs. armády mnozí čeští
důstojníci a kdy v samotném rakouském voj
sku značně pokročil rozklad. Maďarské a
německé vojáky už nebylo možno v Praze
udržet, dávali přednost návratu domů před
rozkazy. Totéž učinily rumunské oddíly. Vy
tvořily rumunskou legii, která sympatizovala s
pražskou revolucí. Odevzdali Národnímu vý
boru svou výzbroj, což byl krok, který později
sehrál důležitou úlohu ve prospěch Národního
výboru.
Dne 30. října došlo k významnému zásahu
Národního výboru, který zvrátil, takřka v pos
ledním okamžiku, úmysly rakouských vojen
ských velitelů v Praze. Už 29. října seNárodní
výbor dověděl, že tito velitelé připravují vy
hlášení stanného práva, podle něhož měly být
smrtí zastřelením trestány ony civilní osoby,
které svádějí k porušení vojenské přísahy.
Když rakouští velitelé navíc chtěli prohlásit
neplatnost slibu, který složili čeští vojáci
Národnímu výboru a dokonce už vydali zaty
kače na několik obzvláště aktivních českých
důstojníků, nařídil Národní výbor obklopit
budovu pražského vojenského velitelství čes
kým vojskem. České vojsko dostalo zbraně ze
skladiště, které krátce před tím vydaly Národ
nímu výboru samy rakouské úřady.
Po celou noc bylo rakouské vojenské veli
telství v Praze obleženo. Kromě Čechů je také
obléhali Rumuni. Jpdpn z členů Národního
výboru oznámil telefonicky úřadujícímu plu
kovníkovi Feiglovi, že je známo, co se připra
vuje, že české vojsko je rovněž připraveno a že
dojde-li k boji, „vy budete zabiti první“.
To zřejmě zapůsobilo. Rakouští velitelé si

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!!
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Provoz 24 hodin denně, dtto neděle a svátky
republiky a na začátku Protektorátu tak, jak se
choval? Pokud vím, byl politicky rehabilitován
za režimu Druhé republiky, ale jako čsl. gene
rál se po příchodu nacistů do Prahy choval
podle mého názoru politicky hůře než generál
Syrový, „úplné politické dítě“, jak napsal o
Syrovém dr. Feierabend.
Závěrem bych chtěl dodat, že naši histori
kové a publicisté, pokud nyní píší o legiích a
gen. Gajdovi, až dosud ignorovali osobní svě
dectví účastníka čeljabinského sjezdu a pak
vedoucího osvěty v ruských legiích, dr. Fran
tiška Poláka. Dr. Polák, který přišel do poúno
rového exilu do USA r. 1948 prakticky přímo
ze sovětského Gulagu, napsal r. 1961 v New
Yorku mimo jiné knížku „Sibiřská anabase čsl.
legií“. Píše v ní jako přímý svědek událostí
kolem sibiřské anabaze a s odvoláním na jiné
prameny o vývoji, který vedl k historickému
čeljabinskému sjezdu v květnu r. 1918 a k roz
hodnému vystoupení legií proti Sovětům.
Radu stránek věnuje Gajdovi, který podle jeho
názoru nehrál v těchto událostech vedoucí a
dokonce ani pozitivní roli: „Mezi Gajdou a čs.
vojskem byla nepřekonatelná propast, jíž si čs.
vojsko bylo plně vědomo a jest nespravedl
ností vůči čs. revoluční armádě, když sibiřská
anabase, její úspěchy a cíle jsou nesprávně
přičítány osobě Gajdově a čs. vojsko bylo

činěno zodpovědným za jeho přehmaty. Ne
překvapuje při tom, činí-li tak sovětské pra
meny, bylo však záměrných znevažováním
činnosti a významu čs. legií, dopouštěli-li se
tohoto falšování historie i čeští spisovatelé
druhu Kratochvíla." Dr. Polák zde poukazuje
na legionářského spisovatele Jar. Kratochvíla a
jeho „Cestu revoluce“. Kratochvil vystoupil z
legií pro jejich tzv. „intervenční politiku“,
jejímž hlavním architektem byl podle jeho
názoru právě Gajda. Věci věnoval objek
tivnější pozornost spisovatel F. V. Steidler,
avšak nejnověji o tom nezaujatě píše Victor M.
Fic v knize „The Bolsheviks and the Czechoslovak Legion“ z r. 1978.
Podle dr. Poláka Gajda měl aspirace na
vrchní velení legií na Rusi. Když funkci dostal
Syrový, nechtěl Gajda plnit příkazy Odbočky
ČNR ani rozkazy gen. Syrového. „Svoji auto
ritu snažil se podepřít spojením s reakčními
ruskými kruhy a důstojníky na Sibiři, často
proti zájmům čs. vojska,“ dodává dr. Polák.
Počátkem r. 1919 Gajda vystoupil z legií a
přešel do služeb sibiřského diktátora Kolčaka,
jehož pak za kritické situace také opustil. Dr.
Polák se pak zmiňuje o tom, jak Gajda dostal
původně nejvyšší čs. důstojnickou hodnost
polního velitele (hodnost kapitána) v legiích na
Rusi. Předstíral prý, že měl hodnost nadpo-
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nejdříve zjišťovali, jaké jsou jejich vlastní síly a
když shledali, že se i rumunští vojáci v Praze
přidali na českou stranu a že v boji by byl poměr
sil velmi nejistý, ustoupili od svých úmyslů.
Dne 30. října 1918 ráno se shromáždili další
čeští vojáci na Žofíně a dali se na pochod k
velitelství. Tam se dostavili také členové
Národního výboru, Jiří Stříbrný a František
Soukup s velitelem českého vojska, starostou
české obce sokolské Scheinerem. Odebrali se k
veliteli pražské posádky, který byl obklopen
svými důstojníky. Členové Národního výboru
jim oznámili, že přicházejí převzít vojenské
velitelství.
Dopadlo to nakonec tak, že velitel pražské
posádky Kestřanek ustoupil, když padlo něko
lik hrozeb. Stačilo půl hodiny vzrušené debaty
s pražským vojenským velitelstvím, aby jeho
vedení kapitulovalo. Takto převzal Národní
výbor do své moci nejvýznamnější orgán
rakouské státní moci v Praze — vojenské veli
telství, a to bez jediného výstřelu.
Rovněž v Brně převzal Národní výbor bez
velkých obtíží vojenské velitelství. Dne 1.
listopadu 1918 dobrovolně odstoupil rakouský
vojenský velitel v Brně, aby své místo uvolnil
veliteli československé branné moci.
Likvidaci rakouské vojenské moci v českých
zemích urychlily vzpoury v některých posád
kách, a to i mezi oddíly známými dosud svou
věrností k monarchii. Tak například pluk
chebských Němců se vzbouřil už 29. října.
Sebral všechno, co mohl v kasárnách sebrat a
dal se pěšky na pochod k Chebu. Večerní
České Slovo ze 31. října 1918 mělo zprávu, že
vojáci do svých baťohů a košů zabalili erámí
boty, prostěradla a prádlo. V okolí však stály
národní stráže a zavedly přísnou prohlídku
zavazadel. Spousty nových bot, vojenského
prádla, prostěradel a oděvů byly vojínům ode
brány.
Zatímco opouštěl chebský pluk Prahu,
ozval se také pluk maďarský a se zbraněmi táhl
k nádraží, chtěje si vynutit okamžitý transport
do Maďarska. Další zpráva z 31. října 1918
oznamovala, že polní maršálek Kestřanek,
který byl hlavním vojenským rakouským veli
telem v Praze, byl zadržen při pokusu o útěk.
Byl předán českému vojenskému velitelství.
Převzetí pražského vojenského velitelství
Národním výborem dostala se skutečná vý
konná moc v českých zemích do správy před
stavitelů nově se rodícího československého
r-Arv V- všífh
mě«rech mřín převzetí
moci hladký průběh. Předsednictvo Národ
ního výboru zůstalo přes dva týdny první
domácí československou vládou. Byli to muži,
kteří řídili jednání v převratových dnech:
Antonín Švehla, dr. Alois Rašín, Jiří Stříbrný a
dr. František Soukup. K nim jako pátý přibyl
Slovák dr. Vávro šrobár, jenž 28. října dopo
ledne přijel do Prahy, využiv toho, že maďar
ská vláda zrušila jeho internování. Jeho
přítomnost v Národním výboru dokumento
vala jednotu mezi Slovenskem a českými
zeměmi. Dr. šrobár měl pověření slovenské
národní strany, že může jednat jejím jménem.
Začátky samostatného československého stá
tu nebyly snadné. Bylo třeba rozřešit jeho
státně-politickou formu. Čekalo se proto v
Praze na návrat delegace Národního výboru
ze Ženevy, která vedla jednání s dr. Benešem,
nejbližším spolupracovníkem T. G. Masaryka.
Delegace, kterou tvořili poslanci dr. Karel
Kramář, Václav Klofáč, František Staněk,
Gustav Habrman, dr. Šámal, ředitel Preiss a
Svoboda, se vrátila do Prahy až 5. listopadu
1918. Dostalo se jí slavného uvítání.

ručíka v rakouském dělostřelectvu, ačkoliv byl
jen prostým vojákem. A v srbské legii, s níž
přišel do Ruska, dostal hodnost kapitána,
když tvrdil, že je vojenským lékařem, ačkoliv
byl prý v civilu jen drogistou.
Dr. Polák zemřel v New Yorku r. 1971,
proto nelze s ním polemizovat o těchto
tvrzeních. Avšak ve své knížce se dovolává
několika našich i ruských pramenů. Píše, že
Odbočka Národní rady na Rusi zavedla vyšet
řování, za jakých okolností dostal Gajda hod
nost kapitána, avšak rychlý vývoj situace v
druhé polovině r. 1918 a odjezd plk. Chalupy,
který měl vyšetřování vést, do Francie způso
bily, že věc nebyla přivedena včas do konce. O
věci prý věděl zejména člen Odbočky B. Pavlů
a podrobně prý byl informován i T. G. Masa
ryk.
A ještě jedna věc: Někde jsem četl, že kdyby
prý byl gen. Gajda za Mnichova náčelníkem čs.
gen. štábu, Československo by prý bylo bojo
valo. Zda by se tak skutečně stalo, se ovšem už
nikdy nedovíme. Je ovšem pravda, že i četní
jiní čs. generálové byli pro boj, ale nakonec se
podrobili vyššímu rozkazu. Opakuji však
znovu, že bez ohledu na to, jak by se byl býval
choval ve velitelské funkci za Mnichova gen.
Gajda se už krátce po Mnichovu a pak nejméně
jeden rok bohužel nechoval jako čs. důstojník.
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Lidé a osudy
DR. VLADIMÍR J. KRAJINA, zasloužilý
profesor botaniky na univerzitě v Britské
Kolumbii ve Vancouveru, byl — jako první —
vyznamenán Kanadskou radou pro ekologické
oblasti za průkopnické zásluhy o zřízení 118
ekologických rezervací v Britské Kolumbii, z
nichž největší je po Krajinoví pojmenována.
Odměna — krásná plaketa s diplomem — jsou
poctou za celoživotní dílo dr. Krajiny v této
oblasti. O vyznamenání psal i kanadský tisk a
připomněl, že dr. Krajina pochází z Česko
slovenska.
CHAVIVA REICHOVÁ byla jedna ze
čtyř Izraelců, kteří se zúčastnili Slovenského
národního povstání. Němci ji dopadli a popra
vili. Její tělesné pozůstatky byly v roce 1952
převezeny z rodného Slovenska do Izraele, kde
je její památka živá. Izraelská pošta k letošním
svátkům vydala na její počest jubilejní známku.
IVAN HERBEN, český novinář, zemřel
před dvaceti lety — 23. října 1968 — v kali
fornském Pacific Grove ve věku 68 let. Po
novinářských začátcích v pražské Tribuně
přešel koncem dvacátých let do Českého slova
jako parlamentní zpravodaj. V roce 1939 byl
jmenován zástupcem šéfredaktora Lidových
novin v Brně. Za nacistické okupace pracoval v
odboji, především jako redaktor časopisu V
boj. Válku prožil v koncentrácích v Buchen
waldu a v Oranienburgu. Po květnu 1945 vedl
jako šéfredaktor Svobodné slovo v Praze. Před
perzekucí komunistů se zachránil odchodem
do exilu, zprvu do Paříže, později do Spoje
ných států. Redigoval Newyorské listy. Od
roku 1950 byl jedním z prvních redaktorů čs.
oddělení rozhlasu Svobodná Evropa, kde pra
coval patnáct let. Za tu dobu napsal několik
set kultumě-krajanských pořadů. Ivan Herben
se velmi zasloužil o založení Čs. společnosti
pro vědy a umění v New Yorku.
J.P.

Oslava 28. října v Mnichově
Oslavu 70. výročí vzniku Československé
republiky pořádá v Mnichově ve čtvrtek 27.
října ve 20 hodin v Kúnstlerhausu, Lenbachplatz 8, Múnchen 2, čs. oddělení rozhlasu Svo
bodná Evropa. Veřejnost je srdečně zvána.

Dvě důlní neštěstí
Na dole Dukla u Havířova v ostravskokarvinském revíru byl 4. října několik minut
po 2. hodině ráno postižen horským otřesem
porub ve sloji Krokop, kde v hloubce 730 m
pod zemí pracovalo 34 horníků. Dva z nich
zahynli, dva další byli převezeni do nemocnice
s těžkými zraněními a dalším čtrnácti bylo
poskytnuto lékařské ošetření na místě. Den
před tím došlo ke smrtelnému zranění tří pra
covníků v uhelných a lignitových dolech Prie
vidza. Příčinou smrti bylo zadušení.

Nová úprava Tuzexu
Čs. úřady se rozhodly provést „určitou
úpravu v systému odběru tuzexových pouká
zek“, oznámil kapitán Bezpečnosti, dr. Bořivoj
Janků 15. října v rozhlase. Bližší podrobnosti
nejsou známy.

ČESKÉ SLOVO

Anketa o mnichovském diktátu 1938
Rada svobodného Československa se spolu
práci sČs. společností pro vědy a uměni požádala
významné osobnosti v různých státech, aby
odpověděly na otázku. jakýje historický význam
mnichovské dohody z roku 1938 a zda by v
současné době mohla nastat situace, ze by se mni
chovský diktát opakoval. Odpovědi byly před
loženy na tiskové konferenci, uspořádané 29. září
t. r. v hotelu Bayenscher Hof v Mnichově.
Otiskujeme citáty z některých odpovědi,
nejprve citáty z odpovědi na první otázku, pod
hvězdičkou z odpovědí na druhou otázku

Dr. Samuel Belluš, býv. poslanec a do roku
1982 ředitel čs. oddělení Svobodné Evropy,
Mnichov: „Obetovanie Československa Hitle
rovi, hoci aj v zaujme zachovania mieru, primeslo utrpenie nielen národom Českosloven-

ska, ale aj miliónom fudí na colom svete,
vrátane samotného Nemecka.“

spojenca a nevyčleňujú žiadnu kapacitu na jeho
obranu.“

„Politika appeasementu je mrtva a domnienka, že by sa Západ mohl vzdat spojenca v
zaujme zachovania mieru je nepředstavitelná.“

Avigdor Dagan, býv. izraelský doplomat,
výzmaný český spisovatel (Viktor Fischl), Jeru
zalém: „Mnichov je, anebo alespoň by měl být,
výstrahou pro všechny, kdo se snad ještě
domnívají, že ústupky útočníkům na účet
malých národů lze zabránit válkám.“

Dr. Ján Čarnogurský, právník, Bratislava:
„Československo si musi uvědomovat při
tvorbě svojej vnútornej a zahraničně) politiky,
že lahko a neočekávané sa může vyskytnúť
situácia, ked bude musieť svoju politiku bránit
a to připadne aj ozbrojenou mocou. Musí volit
takú politiku, ktorú by bolo schopné ubránit
prevážne vlastnými silami."
„Pre Československo je to len akademická
otázka. Západně demokratické krajiny toho
času nepokládajú Československo za svojho

PERZEKUCE
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných ve
Sdělení č. 798 referoval o případu Augustina
Navrátila, autora moravské petice, kterou
podepsalo přes půl miliónu věřících. Augus
tinu Navrátilovi bylo rozhodnutím Okresní
ho soudu v Kroměříži za předsednictví JUDr.
Jindřicha Urbánka ambulantní psychiatrické
léčení změněno na léčení ústavní, což dopo
ručili znalci docent dr. Buzek a dr. Tichá.
Jejich znalecký posudek je v rozporu s názo
rem dvou švýcarských lékařů, dr. Markuse
Burgina a dr. Hanse Kúhna, kteří Navrátila 22.
září navštívili na pracovišti a shledali, že se
vyjadřoval souvisle, logicky a srozumitelně.
Dále uvedli, že Navrátil, ač pod ambulantní
kontrolou, vykonával a vykonává své povolání
železničáře, aniž se pochybovalo o jeho pra
covní schopnosti. Bývalý soudní znalec, od
borný lékař psychiatrie, dr. Vladimír Komár z
Košic o Navrátilovi napsal, že je plně příčetný
a zodpovědný za své činy. „Podotýkám, že s
takovým způsobem zneužívání psychiatrie
proti nepohodlným občanům přestávají už i v
Sovětském svazu. Jedná se o obyčejné a neho
rázné zneužívání osvchiatne." Augustin Na
vrátil podal proti rozhodnutí odvolání, které
má odkladný účinek. K přelíčení v Kroměříži
přišlo 40 zájemců, ale do soudní síně jich bylo
vpuštěno jen patnáct, mezi nimi i oba švýcarští
lékaři, jimž však soud nedovolil klást soudním
znalcům otázky, jak to Navrátil žádal. Na ná
sledné helsinské konferenci ve Vídni 16. září
britský delegát O’Keeffe řekl, že jediným pro
viněním Navrátila bylo, že kritizoval nábožen
skou politiku vlády. Vyslovil podiv nad tím, že
osoba — údajně trpící mentální chorobou —
má dovoleno vykonávat odpovědnou práci,
která se týká bezpečnosti vlakové dopravy a
cestujících. Odvolací instancí je Krajský soud
v Brně.
Signatář Charty 77, 251etý Jan Pukalík z
Blanska,, byl tak štván policejními a soudními
úřady, že si vzal 14. září dobrovolně život. V

Opět demonstrace v Praze
na Václavském náměstí
Na Václavském náměstí v Praze došlo 24.
září v 6 hodin večer k demonstraci. Nezávislé
mírové sdružení a skupina České děti ozná
mily v letácích, rozdávaných týden předem, že
24. září v šest hodin večer pořádají v prostoru
před sochou sv. Václava dvouhodinovou dis
kusi o aktuálních problémech. Zájemci se v
letácích upozorňovali, že průběh diskuse musí
být klidný a že se nesmí narušit veřejný pořá
dek. Již několik hodin před ohlášeným začát
kem se do prostoru pod svatováclavskou
sochou dostavila policie, částečně se psy, při
jely autobusy a policejní auta.
Na shromáždění přišlo — k soše — na dvě
stě mladých lidí. Několik set dalších zůstalo
stát na chodnících, kde zřejmě vyčkávali, jak se
vyvine další průběh. Policie několikrát účastníkV vyzvala, aby se rozešli, ačkoliv k tomu
neměla důvod, chovali se pokojně a v malých
kroužcích diskutovali o osudu některých
nespravedlivě vězněných. Po výzvě se dala
policie do práce. Začala vyzývat diskutující,
aby se legitimovali. Když odmítali, brutálně
proti nim zakročovala. Hrubě je napadala,
kopala a odvlékala do autobusů. Několik jed
notlivců se chtělo bránit tím, že si sedli na
zem. Policisté je ale prostě táhli k autobusům
po zemi. Diváci z chodníků počínání policie
provázeli skandováním „hanba, hanba“. Za
drženo bylo 47 účastníků, kteří byli dovezeni
na policejní úřadovnu ve Školské ulici. Tam
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byli podrobeni výslechu a postupně propuš
těni. Poslední zadržený odešel v 9 hodin
večer.
Brutálním zásahům policie byli vystaveni i
dva zahraniční novináři. Reportéru americké
tiskové kanceláře AP policie vyhrožovala, že
bude z Československa vypovězen, korespon
dentu britské agentury Reuter policista vytrhl z
ruky zápisník. Žurnalisté se proti jednání poli
cie ihned ohradili. V jejich prospěch interveno
vala později i mezinárodní novinářská organi
zace z Londýna protestním dopisem čs. mi
nisterstvu zahraničí.
Po sedmé večer byl už zase na Václavském
náměstí klid. Dodatečně se zjistilo, že policie
mařila účast na shromáždění v některých přípa
dech už den před tím, v jiných od časného rána
24. září. Známí signatáři Charty byli pod ost
rahou, stoupenci Nezávislého mírového hnutí
a jiných občanských iniciativ byli zadržováni v
bytech. Několika zájemcům z venkova byl
znemožněn odjezd vlakem. V jiných případech
byli jednotlivci bezdůvodně povoláni na policii
k výslechu a drženi v úřadech až do večera, jen
aby nemohli na Václavské náměstí. Došlo i k
tomu, že ojediněle byli lidé pod různými
záminkami zdrženi v zaměstnání.
Vládní úřady prostě oznámily, že shromáž
dění nebylo povoleno, že nikdo o povolení
nepožádal, proto bylo považováno za narušení
veřejného pořádku.

roce 1983 organizoval podpisovou akci proti
rozmístění sovětských raket na území Česko
slovenska. Za to mu soud nařídil nucené psy
chiatrické léčení. Po propuštění štvanice proti
Pukalíkovi neustávaly. Byl pohřben 27. září v
Blansku; mezi osmdesáti smutečními hosty
byli přátelé z Prahy, Brna, Ostravy a Olo
mouce. Za účast na březnové katolické manifes
taci v Bratislavě bylo na Městský národní
výbor povoláno na dvacet osob, zahájeno s
nimi přestupkové řízení a uloženy pokuty.
Některým účastníkům dal samosoudce Okres
ního soudu v Bratislavě peněžité tresty. Lud
mila Haribanová z Ružíhodolu, Miroslav
Toth z Baty a dr. Bernadetta Otruová z Brati
slavy dostali pokuty po 2 000 Kčs, Ladislav
Simko a ing. Karol Nagy byli odsouzeni
podmíněně na dva měsíce.
Jaroslav Popelka z Brna byl 27. září po jed
nadvaceti týdnech vězení propuštěn na svo
bodu. Byl odsouzen za rozšiřování letáků, v
nichž připomínal, že v Československu nedo
jde ke skutečné přestavbě, dokud neustoupí
konzervativní, neschopní a často zkorumpo
vaní funkcionáři. Dne 3. října byl 321etý
Popelka zadržen opět, když večer z okna
brněnského obchodního domu Centrum vyho
dil spoustu letáků dřívějšího znění a s výzvou,
aby brněnští občané přicházeli každé úterý a
pátek do středu města a pokojně tak vyjádřili
nespokojenost s nynějším vedením strany a
státu a s pomalým postupem přestavby. 5.
října byl Popelka vzat do vazby a 7. října
odsouzen samosoudcem Městského soudu v
Brně, dr. Drahomírem Drápalem, k šesti
týdnům odnětí svobody nepodmíněně. Dvě
ženy — Simona Hradílková a ing. Eva Vidlářová — chtěly před soudem rozvinout trans
parent s nápisem Propusťte Slávka Popelku,
ale byly zadrženy a surově dovlečeny do poli
cejního auta. V době líčení s Popelkou byl
záměrně vyzván k vyšetřování na Bezpečnost
Petr Cibulka, Jana Sabatu ohrožovala skupina
civilistů a vyhrožovala mu násilím, jestliže se
zúčastní soudu. V Brně se v pátek sešlo v
České ulici asi 17 osob, které při rozchodu
volaly Propusťte Slávka Popelku.
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
oznámil, že policie znemožnila účast na pouti
v Šaštíně dr. Jánu Černogurskému, biskupu
Korecovi, dr. Františku MikloŠkovi z. Brati
slavy a dr. Václavu Bendovi a katolickému
knězi Václavu Malému z Prahy.
V jiných oznámeních Výbor odsoudil po
stup policie proti organizátozům sympózia
Československo 88: byl znemožněn přístup do
bytu chartisty Jana Urbana, před domem
zadrženi Rudolf Battěk, Eva Kantůrková,
Ladislav Lis, Karel Srp a Jožka Skalník z Jaz
zové sekce, a Emanuel Mandlera z Demokra
tické iniciativy. Policie je zadržela, dvě hodiny
vyslýchala a propustila. Zabavila jim emblém
sympózia, který se skládá z obrysu hranic
Československa a z červeno-modro-bílé trikolory.
V Lodýně a ve Frankfurtu nad Mohanem
byla uveřejněna výroční zpráva Amnesty Inter
national, která uvádí, že v Československu,
pokud se týče souzení disidentů — nastalo
mírné zlepšení, ale domovní prohlídky, zastra
šování angažovaných politicky či nábožensky
pokračuje. Na 450 lidí je každý rok vězněno za
pokus opustit republiku bez souhlasu úřadů.
K těmto případům letos přibyl 311etý dřevoru
bec Daniel Mráz. Chtěl 28. června přejít do
Rakouska, kde žije jeho manželka s dvěma
dcerami. Úřady mu opětovně zamítly žádost o
vystěhování. Senát obvodního soudu pro
Prahu I. za předsednictví dr. Milana Hodouška odsoudil Daniela Mráze 20. září na osm
měsíců vězení nepodmíněně.

„Podle všech zákonů logiky by opakování
toho, co se stalo v Mnichově, mělo být nemysli
telné. Ti, kdo odpovídají za dějiny lidstva, však
nemyslí vždycky v kategoriích Kantovy logiky.
Proto si nejsem jist, že lze možnost nového
Mnichova bezpečně vyloučit. Žiji, jak víte, v
Izraeli a pociťuji to tím akutněji.“
Václav Havel, dramatický spisovatel, Praha:
„Myslím, že z Mnichova vyplývá jedno prosté
poučení: že se nevyplácí ustupovat před ná
silím.“
„Je to samozřejmě možné, i když v dnešním
světě mi to připadá méně pravděpodobné než v
třicátých letech. Z mnoha různých důvodů,
mimo jiné i dík poučení z Mnichova."
Dr. Ladislav Hejdánek, univ. profesor,
Praha: „Situace střední a východní Evropy po
druhé světové válce byla logickým vyústěním
Mnichova: nová velmoc rozšířila sféru svého
vlivu a svých zájmů směr na východ. Má-li mít
budoucí celoevropská politika nějaký zásadní
smysl, musí znamenat skutečné odčinění Mni
chova, jeho důsledků.“

„Což si nedovedeme představit, že při nějaké
eventuální budoucí vlně odporu a nechuti k
potížím s evropskými spojenci a oživeného izolacionalismu by Spojené státy mohly nechat
západoevropské spojence v obdobné situaci
jako dva z nich nechali v roce 1938 nás?“
Ota Hora, býv. poslanec, Ottawa, Kanada:
„Nikdy se nesmí kapitulovat a žádný stát nesmí
být ke kapitulaci donucen. Všechna jednání se
musí vést za spolurpráce a za souhlasu státu, o
němž se ve sporu rozhoduje."
„Za současného duchovního a mravního
stavu dnešního světa se obávám, že se situace
podobná mnichovské tragédii může opakovat a
také proto, že se mnohé státy z nedávné histo
rie nepoučily.“

Karel Kaplan, historik, Mnichov: „Po pade
sáti letech se mnoho změnilo, ale nezbytnost
obrany demokracie zůstává stále aktuální.
Zkušenosti Mnichova právě potvrzují, jak se
taková historická slabina či nedůslednost vy
mstí.“

„Svět se za padesát let natolik změnil, že
nevznikne situace, alespoň myslím a doufám,
obdobná roku 1938, a že demokratické státy se
neocitnou před rozhodováním o osudu svého
spojence."
Dr. Mikuláš Lobkowicz, univ. profesor,
Mnichov: „Mnichovská dohoda ukázala, a) že
Českoslos'ensko neuspělo a včas spravedlivě
nevyřešilo otázku svých menšin; b) že uvolnila
cestu k útoku totalitního systému a tak připra
vila druhou světovou válku; c) že byla před
zvěstí tragických událostí z roku 1948 a 1968. Z
toho je třeba vyvodit poučení, a) že menšiny se
mají respektovat, nejen z morálních, ale i prag
matických důvodů; b) že se nevyplácí ustupo
vat totalitnímu systému; c) že nikdy se
nespoléhat na přítele.“

„Přirozeně, že si to dovedu představit.
Demokratický systém nechrání, opakuji, ne
chrání své vůdce před slepotou a zbabělostí.“
Marie Provazníkova, bývalá náčelnice Čs,
obce sokolské, dnes 981etá, žijící v Altamont,
stát New York: „Všechna poučení z mni
chovské konference je možno shrnout v jednu
větu: žádná smlouva, žádné závazky nezabrání
tomu, aby silnější moci obětovaly menší svým
vlastním zájmům, pokud se my malí nespojíme
k obraně.“

„Nejen si to mohu představit, ale jsem
přesvědčena, že v situaci, o které píšete, bude
každá země rozhodovat podle svých vlastních
zájmů.“
Dr. František Schwarzenberg, někdejší čs.
diplomat, univ. profesor: „V prvé řadě je zapo
třebí si znovu uvědomovat stálou platnost
(Pokračování na straně 6)
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Anketa k mnichovskému
diktátu 1938
(Pokračování ze str. 5)
Palackého varování před nebezpečím rozpínavých sousedů. Prvním poučením pro budouc
nost by tedy mělo být poznání nutnosti těsnější
spolupráce středoevropských států a národů —
doufejme, že v rámci dobrovolného sdružení
všech tou dobou již nekomunistických svrcho
vaných států celé Evropy. Druhým poučením
pro nás je poznání, že národovectví nesmi být
přeháněno až k opovrhování každým, kdo
mluví jinou řečí či dokonce k nenávisti proti
každému, kdo není z vlastní krve.“
*
„Obávám se, že úcta ke smlouvám, úcta k
mezinárodnímu právu či prostá slušnost v
mezinárodních stycích dnes nejsou na vyšší
úrovni, než byly za časů Mnichova.“

Dr. Eduard Táborský, bývalý tajemník pre
sidenta Beneše, univ. profesor, Austin, Texas:
„Mnichov je přímo klasickým dokladem toho,
že ústupky režimům, jež sledují expansivní
plány nejen že jejich výbojnost nezastaví, ale
jenom jejich útočnost posílí. Když západní vel
moci nechaly nacistické Německo beztrestně
porušit Versaillskou mírovou smlouvu remilitarisací Porýní a pohltit pak Rakousko, dospěl
Hitler zcela logicky k názoru, že Francie a
Velká Británie sotva budou ochotny pomoci
Československu udržet v jeho hranicích sudetské Němce, jejichž naprostá většina proje
vila přání žít ve společné říši se svými
soukmenovci.“
»
„...to jak se západní velmoci zachovaly ke
konci druhé světové války a v letech 1945-48,
když nechaly Sověty násilím zkomunizovat
státy střední a východní Evropy, vzbuzuje ve
mně pochyby, zda si západní velmoci opravdu
vzaly z mnichovského fiaska patřičné pona
učení.“
Dr. Josef Zvěřina, teolog, Praha: „...nejsem
politik a domnívám se, že má každý dělat, co
umí, jinak to dopadne tak, jak to tu dopadá.
Dříve jsem se domníval, že nemáme státníky,
jen politiky, ale nyní se marně bráním pochyb
nostem i o tom. Nicméně si dovolím jen stručně
odpovědět. Mnichovská konference neměla a
nemá žádný význam, byla jen katastrofou, kte
rou zavinila zbabělost a bezcharakternost.“
»
„Bohužel, poučen mnoha zradami minulosti
— jsem skeptický, že by tato zrada byla ne
zvratným poučením pro ty, kdo budou mít
před očima svůj prospěch, málo svědomí a hod
ně apologetiky.“

»
Příspěvky k anketě poslali ředitel Michal Pal
met za lorda Plumba, předsedu Evropského par
lamentu v Lucemburku, poslanec Dolní sně
movny Robert Rhodes James z Londýna,
předseda západoněmecké sociálně-demokratické
strany, poslanec dr. Hans Jochen Vogel z Bonnu,
univerzitní profesoři H. Gordon Skilling z
Toronta, Viktor V. M amateyz Athens, Georgia,
Frank Munk, Portland, Oregon, Karel Hrubý z
Basileje, Radomír V. Luza z New Orleansu,
Mojmír Povolný z Appletonu, Wiscontin a Vra
tislav Pěchota z New Yorku.
Došly příspěvky prince Schwarzenberga z
Vídně, z Prahy od Bohumila Janáta, Rudolfa
Battěka, Libuše Šilhánové, Jaroslava Opata,
Václava Malého, Jana Křena, Evy Kantůrkové.
Z Washingtonu přispěl dr. Jaroslav Drábek st., z
Hamburku Gabriel Laub, z Takoma Parku v
Marylandu Michal Šumichrast a ještě mnoho
dalších.

Iniciativa na sociální obranu
V soukromém bytě v Praze se sešli 8. října
občané, kteří chtěli založit novou skupinu na
sociální obranu lidí, diskriminovaných reži
mem pro nekonformní postoj. Do bytu vnikla
policie a všech 22 přítomných dopravila na
policejní ředitelství. Všichni byli v jedné
místnosti a čekali na výslech. Využili příleži
tosti a pokračovali v jednání, které policie pře
rušila. Ustavili Iniciativu na sociální obranu
(ISO), která bude pečovat o nespravedlivě
postižené případy. Při tříhodinovém výslechu
byli zadržení dotazováni, zda nechystali de
monstrace v den 28. října 1988. Po výslechu
byli propuštěni. Usek jejich činnosti byl zatím
opomíjen jak Chartou 77, tak Výborem na
obranu nespravedlivě stíhaných. Je to první
občanská iniciativa, založená... na policejním
ředitelství.
Nyní po zasedání ústředního výboru, jemuž
jsou občanské iniciativy trnem v oku, vzniká
situace, že režim bude i tuto novou iniciativu
potlačovat, a to právě v době, kdy bude její
ochranné činnosti víc a víc zapotřebí.

ČESKÉ SLOVO
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Palácová revoluce dogmatiků v Praze
(Dokončení ze strany 1)
Radě vzájemné hospodářské pomoci. Právě
takový je i případ Bohumila Urbana. Býval
ministrem zahraničního obchodu, ale pro
dokonalý neúspěch byl z federální vlády
propuštěn. Nyní povede Státní plánovací
komisi a jeho jmenováni do této funkce je pro
čs. národní hospodářství spíš ztrátou než
ziskem.
Do nového předsednictva ÚV KSČ, kde až
do říjnového zasedání byl jenom jeden člen pod
šedesát let věku, bylo povoláno pět nových
členů: Miroslav Zavadil, 561etý představitel
odborů, Miroslav Štěpán, 431etý pražský
tajemník strany, Karel Urbánek, 471etý tajem
ník pro organizaci, František Pitra, 56letýnový
předseda české vlády a Ivan Knotek, 521etý
předseda slovenské vlády. Věkově sice mladší,
jsou nicméně všichni názorově právě tak
ztrouchnivělí jako ostatní členové politbyra.
Mají za sebou typické kariéry aparátčíků a je
zcela vyloučeno, očekávat od nich nějakou
snahu o pokrok.
Kuriózní novinka v kuriózní situaci: v
Československu, jak známo, existuje Ko
munistická strana Československa a Komunis
tická strana Slovenska. Neexistuje Česká
komunistická strana. Nebude se zakládat, ale
nahradí ji cosi, čemu byl dán název Výbor pro
řízení stranické práce v České socialistické

republice. Co bude Výbor dělat, není známo,
ale nejspíš nic, protože do Výboru Jakeš
přesune přebytečné kádry z přebujelého
aparátu Ústředního výboru KSČ, kádry, jež se
energickou činností nijak neproslavily.
Jakešova říjnová palácová revoluce zasadila
zdrcující porážku zastáncům reformistického
úsilí. Rozhodující moc ve státě se nyní
soustředuje ve vedoucí skupině, k níž vedle
Miloše Jakeše náležejí Vasil Bilak, Jan Fojtík,
Karel Hoffman, Gustav Husák a Alois Indra.
Až na Husáka jsou to lidé, kteří v roce 1968
„pozvali“ sovětské oddíly do Prahy, aby
zardousily Pražské jaro.
Štrougalův náhlý pád zaznamenaly ve
zprávách všechny velké noviny ve světě.
Mnohé, většinou v Evropě, otřesné změny v čs.
stranickém a vládním vedení z nejrůznějších
úhlů komentovaly.
Významný západoněmecký deník Frankfur
ter Allgemeine Zeitung napsal: „Vedoucí
personál v Praze protřásli a hledme, Bifak stojí
tam, kde stál. (...) Bilak snad není v
československém vedení nejzatvrdilejší; dává
jen své pozdně stalinistické přesvědčení najevo
častěji, hlasitěji a s větším důrazem než druzí.
(...) Původně byl asi dlouho přesvědčen, že
nastoupí ve stranickém vedení po Husákovi.
Když byl spolkový kancléř Helmut Kohl v
březnu 1985 na Černěnkově pohřbu v Moskvě a

OBĚTEM KOMUNISTICKÉHO TERORU V ČESKOSLOVENSKU

V sobotu 8. října 1988 byl u mučednického
kříže v obci Alt Nagelberg u Gmůndu na
česko-rakouské hranici odhalen žulový kámen
s nápisem „Obětem komunistického teroru v
Československu“. Nápis je v českém, němec
kém a anglickém znění. Odhalení se konalo za
značné účasti bývalých politických vězňů z

Rakouska, Švýcarska, Spolkové republiky Něměcko, Itálie a Francie. Mělo tichý, důstojný
průběh. Žulový památník a bronzovou desku s
nápisem pořídily švýcarský exilový časopis
Nové obzory spolu se Světovým sdružením
bývalých Čs. politických vězňů a s dalšími
exilovými organizacemi.

Informační středisko pro Čechy a Slováky
poskytuje krajanům z Československa potřebné informace
týkající se
- daňových úlev a přiznání
- zákonného důchodového pojištěni
- možnosti spořeni s využitím státních
včetně pomoci při vyřizování důcho
podpor
dových záležitostí na úřadech
- zápočtu a registrace odpracovaných - možnosti financování vlastního bytu
nebo rodinného domku s využitím
let v Československu
- zákonného sociálního pojištění pro státních podpor
- možnosti obchodních kreditů pro
soukromé podnikající jedince
založení vlastni firmy s využitím stát
- sociálního zákona pro umělce a
ních podpor
publicisty
- finančního zajištění v případě invali - uloženi kapitálu
- otázek azylového práva a povolení k
dity
finančního zajištěni ve stářípobytu
- zákonného a soukromého nemo - otázek pracovního práva a pra
covního povolení
cenského pojištěni
- otázek, týkajících se žádosti o milost, urovnání vztahů a získáni německého
státního občanství

• Kromě toho Vám poradíme v otázkách pojištění všeho druhu a v otázkách
uloženi kapitálu
• V případě jazykových obtíží Vám také pomůžeme při vyplňováni úředních
formulářů a při koncipováni úředních dopisů
• Naše přísežná soudní překladatelka Vám provede a úředně ověří překlady
z češtiny nebo slovenštiny do němčiny
• Pro naši činnost je nezbytné nutný soustavný průzkum o postaveni naších
krajanů v sociálním pojištěni ve Spolkové republice Proto také my potřebu
jeme kontakt s Vámi.
telefon (089) 551 44 109
Úřední hodiny: středa 10 - 16 hodin
Stálá telefonní služba denně od 20 do 22 hod. Tel.: /089/ 84 11 641

Iduna Versicherungen, Bausparen, Investement
Československé odděleni
8000 Múnchen 2, Sonnenstrasse 23, 5. poschodí

IDUNA
Immer der richtige Rahmen

setkal se tam s československou delegací, bralsi
Bifak neustále slovo, zatímco Husák působil
unaveně a ministerský předseda Štrougal
zamlkle. Později se zdálo, že Bilakova moc
slábne. Loni ustoupil v ideologii a tím i v
církevní politice Fojtíkovi a letos na jaře
dokonce přestala slovenská „Pravda" otiskovat
jeho memoáry. (...) V Československu a
zahraničí se už očekával jeho pád. Přesto teddo
výslužby neodchází on, ale jeho protivník
Štrougal. Jakeš očividně jednasedmdesátiletého Bilaka potřebuje.“
Britský liberální Guardian očekává, „že
nejvyšší československé vedení odvolá v dalších
týdnech asi 200 vyšších státních a stranických
funkcionářů. Prý se formuje nová politická
linie, která odmítne vše, co by jen vzdáleně
vedlo myšlenky k roku 1968, připomínající v
mnohém Gorbačovovy reformy.“ GUAR
DIAN se také zmiňuje o Chňoupkovi. „V
Československu ho mnoho lidí nemělo rádo,
protože po invazi roku 1968 spolupracoval s
KGB. V poslední době se však prý až moc
přiblížil Edvardu Ševardnadzemu, který je
blízkým spojencem Gorbačova.“ Podle
GUARIANU „mají neoficiální kruhy v Praze
pocit, že Jakešův .proces konsolidace' skončí až
za dva roky. S možností sovětského tlaku ve
prospěch reforem se nepočítá, protože Kreml
má příliš mnoho problémů doma, než aby se
staral o Československo.“

Jiný britský deník, Independent, píše o
Štrougalovi: „Nebyl to liberál, ale spíš
oportunista, který se sice dostal do popředí za
Pražského jara roku 1968, ale později prospe
roval i v náledujících bezútěšných desetiletích.
Teprve v posledních měsících konvertoval k
hospodářské reformě podle Gorbačovova stylu
a projevil přesvědčení, že ústřední plán
potlašuje řídící iniciativy a efektivnost. Netajil
se ani přesvědčením, že se úřady dopustily
chyby, když letos v létě zasáhly tvrdě proti
nekonformismu, který se toleruje v Madarsku,
Polsku a Sovětském svazu. Oportunistický
Štrougal se zřejmě přepočítal. Čím více se
vmanévrovával do zdánlivě nenapadnutelného
postavení Gorbačovova člověka, nejvyššího
advokáta perestrojky a glasnosti v Českoslo
vensku, tím méně byl přijatelný pro své kolegy,
zdiskreditované a v národě neoblíbené. (...)
Můžeme říci, že vládnoucí elita v Praze tento
týden ignorovala logiku gorbačovismuamožná
i přímé pokyny z Kremlu, jen aby si zachránila
vlastní kůži. Mohli bychom se tedy domnívat,
že země Varšavského paktu získaly v posled
ních letech překvapující autonomii. Avšak
skutečnost je paradoxnější, než aby takový
výklad dovolovala. Jestliže má mít perestrojka
v Sovětském svazu úspěch, musí zůstat
východní Evropa pravověrná, disciplinovaná a
prokazatelně loajální Moskvě. Neklid v které
koliv zemi sovětského bloku by hrál do rukou
kritiků vnitřní sovětské politiky. Gorbačov
proto nemusí být z událostí v Praze tohoto
týdne nešťastný.“
Vídeňský deník Die Presse: „Počet personál
ních přesunů v československém vedení překo
nal i Gorbačovovu akci z konce září v Moskvě.
Jakeš a Gorbačov využili pro zpevnění svých
mocenských pozic zasedání ústředních výborů,
ale tu je také jediná paralela mezi vývojem v
Československu a Sovětském svazu.(...) O
Štrougalově odchodu kolovaly pověsti už na
jaře. Nyní se tedy Jakeš svého konkurenta
konečně zbavil a dosáhl tím osobního vítězství.
Zda toto .vítězství' bude prospěšné i jeho
zemi, o tom můžeme v nejvyšší míře
pochybovat.“
La Libře Belgique v úvodníku: „Držitelé
moci v Praze jsou stále ještě pronásledováni
vzpomínkou na rok 1968 a dokud se jim bude
zdát, že by proces liberalizace mohl vést k
čemukoliv, co by připomínalo ,Pražské jaro',
nebude pro ně takzvaná .madarská cesta k
opatrnému pluralismu' existovat(...)“
„Podobně jako jejich východoevropští sou
sedé, kteří se opevnili svou nespornou hospo
dářskou výkonností, i československé řídící
složky, s argumentem, že jejich občané mají
vyšší životní úroveň než občané Sovětského
svazu, posílají do Kremlu stejný signál: každá
zpřátelená země si musí sama rozhodnout, na
základě svých konkrétních podmínek, jakým
tempem chce v rozvoji pokračovat. Existuje
však i rozdíl mezi sovětským a českosloven
ským přístupem, který si ve skupině kolem
Miloše Jakeše nikdo neuvědomuje: v Sovět
ském svazu přicházejí reformy shora, jsou in
spirovány vedením; v Československu naopak
je veřejnost po letech rezignace znovu netrpěli
vá, chce být slyšena a je ochotna vrhnout se do
nejmenšího otvoru ve zdi, chránící vládnoucí
režim před změnou.“

Číslo 10, říjen 1988

Cena Jaroslava Seiferta
Ivanu Divišovi
Nadace Chány 77 po rozhodnutí poroty
osmi českých literátů žijících v zahraničí a ve
vlasti už potřetí udělila 23. září — u příležito
sti nedožitých básníkových 87. narozenin —
Cenu Jaroslava Seiferta.
Po Dominiku Tatarkovi (za prozaickou tri
logii Písačky v roce 1986) a Ludvíku Vaculí
kovi (loni za jeho fejetony) byla Cena Jaroslava
Seiferta udělena básníku Ivanu Divišovi, žijí
címu již déle než 19 let v Západním Německu,
„za uměleckou hodnotu a svébytnost básnické
tvorby, a to především básnické sbírky Žalmy
(ROZMLUVY, Londýn 1986). Básně této
sbírky vypovídají naléhavým, básnicky vzruše
ným jazykem s osobitou obrazností o tragédii
českého osudu v Evropě. Ivan Diviš ztělesňuje
organickou souvislost mezi literaturou doma i
mimo domov, i kontinuitu s nosným prou
dem českého básnictví — jeho spirituální linií,
jíž — zejména v 50. letech — hrozilo násilné
přerušení.“
Laureát sám se domnívá, že „nad radostí, již
pochopitelně pociťuje, převažuje zadostiuči
nění. Je to zadostiučinění, jež poprvé rozlamuje železnou obruč předsudku, předsudku
typicky českého, arogantního a škodícího
národnímu celku, předsudku, který absolutně
neznají a nepociťují např. Poláci, Madaři anebo
Ukrajinci, předsudku populity doma vůči
všem, kdo z jakýchkoli důvodů z domova
odešli. Jen ve Spojených státech severoameric
kých žijí dnes dva miliony přímých emigrantů
anebo jejich dětí a vnuků — českého a slo
venského původu. Za hranicemi Polska žije
čtyři miliony Poláků! A tak výbornost anebo
menší výbornost sbírky Žalmy je odstíněna
průbojem, který udělení této ceny a v tomto
smyslu znamená.“ Autor sám se „s vysokou
mírou dobré víry domnívá, že porotci měli na
zřeteli právě tento zorný úhel a že jeho
vyměřením přispěli k průniku české kultury do
Evropy.“

Nové knihy, vydané v exilu
Nakladatelství ROZMLUVY, 18 Church Hill, Purley, Surrey CR2 3QN vydalo v srpnu 1988 knihy:
Ivan Diviš: PapoušCi místo. Záznamy snů z let
1905-1987. Stran 315. Cena 7.50 angl. liber.
Josef Skvorecký: Nápady Čtenáře detektivek. Repiml druhého .ocšírciiého vydání C*. spisovatele z
roku 1967. Stran 198. Cena 6 angl. liber.
T. R. Korder: Voegelin a Patoíka. Společným
nákladem spolku Aethenaeum z Oxfordu a naklada
telství Rozmluvy. Výběr záznamu průběhu bytového
filozofického semináře paralelní kultury v Českoslo
vensku. Stran 218. Cena 7.50 angl. liber.
Karel Macháček: Escape to England. Předmluva
Rt. Hon. Sir Bernard Braine DL,MP. Vydal The
Book Guild Ltd., Lewes, Sussex. Stran 290 včetně
ilustraci Cena 12.95 angl. liber. Autobiografie čs.
lékaře, bývalého příslušníka čs. západní armády.
Vladimír Škutina — Štípán Zavřel: Ukradený]ežíiek. Vydal Bohem Press, c/o Polygon Verlag, Postfach 1737, CH-8048 Zůrich. Cena 20 šv. fr. nebo
ekvivalent. Škutinova pohádka o tom, jak chtěl
Děda Mráz českým dětem ukradnout Ježíška a
kouzlo vánoc. Bohatě ilustroval Štěpán Zavřel, který
na letošním Mezinárodním veletrhu dětské knihy
(kde byl UkradenýJeidek prezentován) získal Cenu
za nejlepší ilustrace roku 1988.

ČESKÉ SLOVO

Kongres Společnosti pro vědy a umění

Podporujte nás — kupujte jen originál

Knihy k 28. říjnu 1918
Jaroslav Pecháček

Světové kongres Čs. společnosti pro vědy a
umění, pořádané každé dva roky — letošní se
konal ve dnech 15.-18. září v Chevy Chase v
americkém státě Maryland — jsou příležitosti
k setkání členů Společnosti a k poznání osob
ností, které se zajímají o československou kul
turu a z toho důvodu sjezdu se účastní. Jak
bývá zvykem, i letos poslal sjezdu zdravici pre
zident Spojených států R. Reagan. Guvernér
státu Maryland společně s primátorem Distrik
tu Columbia vyhlásili dny sjezdu za českoslo
venský týden. Pozvanými řečníky na banketu
byli ze State Departmentu člen sekretariátu
pro lidská práva a humanitní záležitosti a ředi
tel muzea aeronautiky.
Jádrem celého kongresu byl ovšem akade
mický program. Historie, politologie, litera
tura, uměni, náboženství, zemědělství, medi
cína, ekonomie, přírodní vědy, vojenství,
hudební věda, ženská studia, knihovnictví,
pedagogika, divadlo, kinematografie, linguistika, židovská tématika, čtení ze současné
české a slovenské tvorby a slovenská kultura
byly hlavní sekce, z nichž každá se skládala z
nějakých pěti individuálních přednášek. Zvlášt
ní sympozia a panely se věnovaly problémům
lidských práv, vztahům mezi Spojenými státy
a Československem, příspěvům Čechů a Slo
váků k rozvoji Severní Ameriky, Karlu Čap
kovi a jeho tvorbě, mladým členům Společnos
ti a devíti soudobým československým sklada
telům, kteří žijí v cizině. Mezi přednášejícími
byli členové Společnosti ze Spojených států,
Kanady, Austrálie, Spolkové republiky Ně
mecko, Švýcarska, Velké Británie, Dánska,
Belgie, Izraele, Holandska, Rumunska — a
dokonce i jeden nečlen z Československa.
Přednášky některých vědců byly čteny in
absentia.
Aktivních účastníků akademického progra
mu bylo na 180. Nebylo by správné uvádět jmé

na jen několika nejznámějších, a je bohužel
nemožné uvést jména všech. Rovněž ani neni
praktické vyjmenovat tituly všech přednášek.
Celý pořad sjezdu a stručné obsahy přednášek
byly vytištěny jako pěkně redigovaná brožura.
Na valné hromadě byla oznámena a potvr
zena jména nových čestných a zakládajících
členů Čs. společnosti pro vědy a uměni, mezi
nimiž jsou hudební skladatel Eugen Suchoň a
spisovatel Dominik Tatarka z Českosloven
ska.
Důležitou složkou kongresu jsou volby
nového výkonného výboru. Novým předsedou
výboru byl zvolen Igor V. Nábělek, profesor
audiologie a patologie řeči na Univerzitě Tennessee v Knoxville. Ve funkcích pokračují
tajemník, pokladník a redaktoři časopisu
SVU, na jiná místa, uvolněná ve výboru, byli
zvoleni noví lidé.
Novinkou na slavnostním banketu bylo
uděleni cen dvěma mladým členům, univer
zitním studentům, za nejlepší eseje s Českoslo
venskou tématikou. Dalšími dvěma cenami
byli vyznamenáni výtvarníci za originální díla.
Ceny, k jejichž udělení dala podnět místní
skupina SVU ve Washingtonu, byly letos udě
leny poprvé, ale nikoliv naposled. Budou se
udělovat na každém příštím kongresu.
Zatímci vlastní sjezdová jednání, zajímavá
výstava a filmová představení, se konala v
Chevy Chase, dva přidružené podniky, vý
borný koncert české hudby, zpívané česky
amerikými zpěváky, a banket se konaly na
území Distriktu Columbia.
Čtrnáctý světový kongres Čs. společnosti
pro vědy a umění měl hladký, důstojný
průběh. Byl pěčlivě organizován a dík za to
náleží washingtonské skupině Společnosti. Na
pořadu a obsahu příštího, 15. kongresu, se již
pracuje, ač zatím neni známo, kde se bude
konat.
(ZF)

Kulturní zprávy z domova a z ciziny
Poklady Archívu České koruny jsou od po
loviny října vystaveny v Lobkovickém paláci
na Pražském hradě; je to šestnáct nejvý
znamnějších dokumentů českého státu z let
1158 až 1743 (mezi nimi Zlatá bula sicilská,
Majestát Rudolfa ii.j. Dokumenty jsou v ori
ginálu vystaveny naposled, příště se budou
vystavovat jen faksimilie. • Eugen Suchoň,
slovenský skladatel, oslavil 25. září osmdesáté
narozeniny. Suchoň účastí na mezinárodních
festivalech a operních scénách získal světovou
pověst. • V posledním zářijovém týdnu
přijelo do Prahy na pracovní schůzku devět
intendantů rakouského rozhlasu a televize. •
Dny britské hudby byly zahájeny 22. září kon
certem ve Smetanově síni v Praze, další z pade
sáti koncertů se budou konat i v Brně a
Bratislavě. • Západoněmecká televize začala
vysílat třináctidílný seriál Jakub sklář, což byla
poslední práce scenáristy Jaroslava Dietla pro
čs. televizi. • Rukopis románu Proces, který
autor, Franz Kafka, věnoval svému příteli

Nenechte si ujit vánoce
a Silvestr
s filmovým hitem roku 67/68
TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ
s Waldemarem Matuškou, M. Kopeckým, J.
Bohdalovou, J. Bejvlem a dalšími předními
českými herci, zpěváky a orchestry.
FILMOVÝ MUZIKÁL sestaveny z písni Karla
Hašlera, zasazený do překrásných motivů praž
ských uliček a zákoutí. Dobové kostýmy i
nákladná výprava tohoto celovečerního barev
ného filmu předčí Vaše představy Prahy na
počátku našeho století.
Videokazety dokonalé obrazové a zvukové kva
lity, nahrané přímo z filmu — žádná pátá kopie z
páté kopie!!!
Kazety v barevném knižním obalu v systému
VHS/PAL k okamžitému dodání, systém BETA/
VIDEO 2000 jen na objednávku
Cena kazety DM 60 plus poštovné (nebo ekviva
lent) Délka 81 min
K dostání pouze u smluvních firem PROART:
— v Rakousku BOHEMIA STORE, Petr Pastrňák. A-1070 Wien, Lindengasse 5 (poštou i na
prodejné)
— ve Švýcarsku: B Smetana — Postfach 67,
8360 Eschlíkon. Schweíz
— ve Skandinávii Bohemia Video, Box 3119.
183 03 Táby-Sveríge
v NSR, BENELUX. Anglie, Francie, Itálie. Aus
trálie u firmy PROART, D-8045 Ismaning b
Múnchen, P O. Box 12 32, West Germany
— v USA a Kanadě v syst NTSC (dokonalé kva
lity) u firmy ACTIVE-VIDEO, P O Box 1218
Snowdon, Montréal, Qué H3X 3Y3. Canada
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Maxu Brodoví, jenž rukopis zachránil krátce
před nacistickou okupací a odvezl z Prahy, byl
přijat v Londýně do dražby firmou Sotheby.
Očekává se, že vynese aspoň milión liber. •
Vzpomínkové slavnosti k 50. výročí skonu
Karia Čapka byly zahájeny 23. září literární
konferencí v Trenčíně. V Trenčanských Tep
licích, kam Čapkovi jezdili na léto, byla ote
vřena výstava literárních a výtvarných děl
bratří Čapků a jejich sestry Heleny. • Dny
čínského filmu v Praze byly zahájeny slav
nostní premiérou Ibiškové město, na pořadu
bylo ještě pět čínských filmů. • Pražský
komorní orchestr bez dirigenta se vrátil z
úspěšného měsíčního turné po Jižní Americe
1. října. • Exiloví zpěváci Jaroslav Hutka a
Vlastimil Třešňák účinkovali 17. září v Buda
pešti na koncertu, na který přijelo na dvě stě
posluchačů a tři účinkující z Československa.
• Český Krumlov se počátkem října vrátil do
středověku, ulicemi a na zámeckém nádvoří je
početný kompars chudiny, mnichů, měšťanů,

Finančná istota
so životnou poistkou
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 nemeni
Hodnota peňazí narastá bez platenia dani
Možnost výběru alebo póžičky na protihodnotu
Rozdielna splátka na pomoc pn Tvojom plánovaní

A čo viac, dnešné splátky by mohli byt menšie, keby si začal před
10 rokmi. 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

MASARYK

BENEŠ

HRAD

Studie, v níž autor na základě originálních
dokumentů představuje osobnost T G. Masary
ka ve zcela novém světle Stran 182.
Cena 7 am. dolarů nebo ekvivalent

Marie Provazníkové

TO BYL SOKOL
Paměti 98leté bývalé náčelnice Os obce sokol
ské. v nichž jsou zachyceny i významné dobové
události — jako právě 28 říjen 1918 Stran 252
Cena 15 am dolarů. DM 24
Vydalo a objednávky vyřizuje České slovo
Postfach 860604, 8000 Múnchen 86,
West Germany

Jaroslav Pecháček

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

řemeslníků i cikánských muzikantů, kteří
účinkují v televizním filmu Muž v soli,
natáčeném západoněmeckými, rakouskými a
slovenskými filmaři. Hrají umělci ze Spolkové
republiky, Španělska a Slovenska. • Česká
státní knihovna získala darem od Akademické
tiskárny ve Štýrském Hradci faksimilie osmisvazkového kompletu iluminovaných částí Bib
le Václava IV., jejíž originál je uložen v
Rakouské národní knihovně ve Vídni. •
Malířka Květa Pacovská získala na 3. bienále
ilustrací knih pro děti v Barceloně první cenu.
• Beethovenův festival se konal po 24. v Tep
licích, i tentokrát se sólisty ze Švédská, Francie
a Spolkové republiky Německo. * Režisér
Zorán Gospič natáči na Barrandově československo-jugoslávský koprodukčni film Atrakce
švédského zájezdu, jehož exteriéry se snímají
též v Jugoslávii a Spolkové republice Německo.
• Český publicista Rudolf Stróbinger vydal v
západoněmeckém nakladatelství Kasimir Kapf
Verlag knihu Schicksaljahre an der Moldau —
die Tschechoslowakei 70 Jahre einer Republik
(Osudová léta nad Vltavou, Československo,
70 let od vzniku republiky), populární vylíčení
moderních čs. dějin. • Letošní Nobelovu cenu
za literaturu dostal egyptský romanopisec,
77letý Naguib Mahfouz, autor v celém arab
ském světě proslavený. Asi deset jeho děl bylo
přeloženo do angličtiny. Mezi kandidáty na
Nobelovu cenu za literaturu se i letos uváděl
Milan Kundera. * Prix Musical de Rádio
Brno, pětidenní mezinárodní rozhlasová sou
těž na téma Žena a hudba, skončila 14. října. O
ceny se dělí Estonský rozhlas s polským, bra
tislavský rohlas a portugalský. Čenu získala i
rozhlasová britská BBC, španělský rozhlas a
bulharský. * 24. ročník bratislavských hudeb
ních slavností byl 14. října ukončen koncertem
Slovenské filharmonie pod taktovkou rakou
ského dirigenta Alexandra Radbariho. V závěru
večera se Slovenská filharmonie s|x>jila se Slo
venským filharmonickým sborem a chlapec
kým sborem k předvedeni díla Karla Orffa
Carmina Burana. • Národní galerie v Praze
hostila počátkem října Bernarda Krúmmela z
Institutu Matildenhóhe v západoněmeckém
Darmstadtu, projednávala s ním výstavu ně
mecké secese ve Valdštýnské jízdárně koncem
letošního roku a listopadovou výstavu českého
umění 20. a 30. let v Darmstadtu. Krúmmel
připomněl, že senzací v Darmstadtu byla v
roce 1980 výstava děl Alfonse Muchy, kterou
navštívilo na čtvrt miliónu lidi. * Světovou
koncertní premiérou mělo 11. října ve Smeta
nově síni v Praze oratorium Jakuba Jana
Ryby pro sóla, sbor a orchestr. Účinkoval
plzeňský rozhlasový orchestr a zpěvácký sbor
čs. rozhlasu. • V Martině uspořádala Matice
slovenská mezinárodní seminář o dalším vzdě
láváni knihovnických pracovníků.
FOGI AROVÝ ROMÁNY, vydané v zahraničí.
Hoši od fíobří řeky, Záhada hlavolamu, Stínadla se
bouří, Ta/emstvi telkého vonta doprodáváme se sle
vou. Cena každé knihy DM 20. Taktéž se slevou
prodáváme Foglar — dr. J. Fischer: Rychlé šípy, seši
tové vydáni se 47 vybranými příběhy obrázkového
seriálu. Cena 8 DM. Objednejte nebo navštivte
Knihkupectví Arkýř, Schelhngstrasse 20 (ve dvoře),
8000 Múnchen 40-Schwabing. Za pouhých DM 3.50
prodáváme i knihu rad táborníkům Můj turistický
eáptsnik. kterou napsal J. Foglar s K. Buderou.
Vydal Merkur v Praze.
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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 — VESNICKÁ KLUBOVÉHO RÁZU

Číslo 10, říjen 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, Knmml.
Týdenní Wanderkarte pro všechny lanovky
v létě 280 Sch
Česka kuchyně

Polopense od 26.- DM
DIVA IMMOBILIEN K. & V. DIVOKÝ. Segantinistr. 9.. CH-8049 Zúrich, tel 01/341 21 56

Malý oznamovatel

PŘEKLADY — TLUMOČENÍ
z češtiny do němčiny a naopak provádí a ověřuje
veřejně ustanovený a přísežný soudní překlada
tel a tlumočník s dlouholetou zkušeností (azylo
vé a trestní právo, listiny)
Dlpl. Verwaltungswlrt (FH)
ROLAND RICHTER
Stelnstr. 46,
8000 MOnchen 80
Tel. 089/48 65 79
Úředně ověřuji překlady.
Poskytuji porady při žádostech o propuštěni z
čs. občanství, při žádostech o německé státní
občanství, při zápočtu let oo Rentenversicherung Vysokoškolsky vzdělaná, přísežná soudní
překladatelka
ELIAN S O T T
Muslkantenweg 4, 6000 Frankfurt/Maln 1
Tel.: 069/44 64 20
od 17-19 hod. mimo soboty a neděle
Prosím o písemné nebo telef. spojení.

Překlady z češtiny do němčiny
a do angličtiny a z obou řeči do češtiny
provádí a úředně ověřuje
místopřísežný překladatel
LADISLAV SANTIAGO DE LA GRUZ
Guerickestrasse 21, óúúů MOnchen 4ú,
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 Limburg 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.: „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 NSFL 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 čestně" 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.

Poplatek do 30 slov 20 DM, za dvojí otiš
tění 30 DM, pro zámoří US dol. 15, při
dvojím otištění US dol.20. Poplatek za
šlete zároveň s objednávkou. V odpově
dích uvádějte na obálce zřetelně značku
tučně vytištěnou s následujícím číslem.
Jinak nemůžeme zaručit doručení. Uzá
věrka 25. předcházejícího měsíce.
Zn.: „Předpoklad serióznost“ č. 6-IX-88 — Pro
svou přítelkyni, 62letou, inteligentní, štíhlou
Cechoameríčanku, žijící v USA přes 30 let,
finančně nezávislou, se smyslem pro domác
nost, kulturu a cestováni, hledám přítele týchž
zájmů.
Zn.: „štastle je v nás" č. 8-IX-88 — Ing..
31/172, vo Viedni, bez závázkov, štihlej 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.: „Odvážné štěstí přeje" č. 11-IX-88 —
Necht se mi ozve inteligentní, čestná, bez
závazků, do 50 let, která chce být šfastná a
nebojí se světa Chci Té pro celý život, vánoce
přicházejí, čas letí. Jen seriózně, foto nutné,
vrátím.
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 čestnosti Aidičský průkaz
žádoucí.
Zn.: „Ohlas" č. 13-IX-88 — 54letá Češka z
Austrálie hledá ke společnému životu muže v
Německu.
Zn.: „Móžeme robit čokolvek“ č. 17-IX-88 —
Qlnviri cm.hpnri 97 a 37 r nraz-nvití hladaió
sponzora kdekolvek v Kanadě alebo Austrálií.
Dobří ludia pomožte neštastným konečne začat
žit. Nebudete lutovat
Zn.: „Okolí Mnichova" č. 18-IX-88 — Hledám
zaměstnání — jsem řidič, umím 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. 2ijeme na jihu
BRD úplně sami a je nám moc smutno. Ozvěte
se. prosím, zkouška nic nestojí.
Zn.: „Pro rodiče a kluky“ č. 20-IX-88 — 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
robností na Box 795, Port Elgin, Ont. NOH 2CO,
Canada nebo 519-832-9114
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.: „Svobodný“ č. 31-IX-88 — Nekuřák.
30/170, pět let v Austrálii, hledá svobodnou
katoličku bez závazků, nekuřačku. pro společný
život.
Zn.: „Výzva“ č. 1-X-88 — Míla Řeháková,
bývalá servírka z Park Hotelu, žijící asi v NSR, at
zavolá 0221/43 93 91.
Zn.: „Spoločné vianoce“ č. 2-X-88 — Dobré
situovaná blondýna. 38 ročná, hladá inteligentného nefajčiara. Som dobrá gazdiná, milujem výlety do prirody, ráda cestujem. Nemám
záujem o zkracované existencie. Foto nutné.
Zn.: „Léta běží, vážení“ č. 3-X-88 — Jsme tři —
36-46-56 let. Tudíž, pánové, máte z čeho vybírat,
ale kdo zaváhá, na toho se nedostane Žijeme v
USA.

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

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

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

zahájení zimní sezóny od 2. XII.
Pište česky.
Zn.: „Rehabilitace“ č. 23-X-88 — Vaši nemoc
nou páteř dá opět do pořádku a migrény Vás
zbaví speciální metodou dle dr 2aloudka (re
flexní masáže) rehabilitační pracovnice, dříve z
Karlových Varů, nyní v blízkosti Mnichova
Domluva telefonicky pod č. 08031/71 455
Zn.: „Hledám au pair" č. 24-X-88 — nebo pani
k tříletému dítěti v Mnichové Báze DM 440 nebo
podle dohody plus jídlo a pokoj, separátní
jídelna Nejradéji na dlouhou dobu od jednoho
roku výš Pracuji v nepravidelných směnách.
Zn.: „Jižní část Německa" t. 4-X-88 — Inženýr
49/175, v dobrém postavení, bez závazků, pevné
ho charakteru, hledá intel. a spolehlivou ženu,
která má smysl pro rodinný život.
Zn.: „Jsem v BRD“ č. 5-X-88 — Prý hezká
26/168/56, stihlá, tmavé, dlouhé vlasy, bez
závazků — hledá muže k vážnému seznámeni.
Zn.: „USA—FL.“ č. 6-X-88 - Hezká, šikovná,
česká blondýnka — 35/164/55, chce Tebe učinit
štastným Nejraději z Floridy, neni však podmín
kou.
Zn.: „Uvařím, upeču...“ t. 7-X-88 — a nejen to.
Hledám teplo domova a partnera kolem 60.
intel., čestného, bez závazků, kdekoliv. Téměř
polovinu života, stráveného na Západě — pro
zbytek toužím po harmonickém souzvuku dvou
zralých lidi. Pošli, prosím, foto.
Zn.: „Pouze seriózně“ č. 8-X-88 — Pro mou
přítelkyni (hezkého, mladistvého vzhledu, akadem vzděláni) hledám dobře vzdělaného, kulti
vovaného muže (47-58 let) pro nový začátek,
event. sňatek Pište ruský, německy nebo ang
licky.
Zn.: „Najde se?“ t. 9-X-88 — Češka. 54letá,
drobné postavy, středoškolačka, dobrá kuchař
ka, žijící v Austrálii, hledá muže v NSR ke spo
lečnému životu Odpov. jen vážně míněné.
Zn.: „Ruku mi dej" č. 10-X-88 — 33/168, blondák dva rokv žijící v USA hez oroblémů až na
jeden Jsem sám Cekám Té odkudkoliv.
Zn.: „Z Evropy i zámoří" č. 11-X-88 — 34/182.
vysokoškolák, žijící po delší dobu v Bavorsku,
hledá upřímnou a inteligentní divku-ženu k
vážnému seznámeni. Zájmy: cestováni, příroda,
sport, umění. Foto vítáno.
Zn.: „Náhrobní kámen" č. 12-X-88 — 174x36
x65, hledá upřímnou evropskou květinu k bytí,
žiti a společnému uvadáni.
Zn.: „Vzájomna pomoc“ t. 13-X-88 — Potře
buje niekto — je jedno v ktorej krajině — polnohospodársky založený typ so střednou školou
strojařskou ako nástupců pro svoju firmu ale
bo farmu? Tel.: sobota, nedefa — Rakusko
077225864
Zn.: „Prodám" č. 15-X-88 — Bronz bystu
Masaryka, porc hlavu Dvořáka. Hus v Kostnici
(Brožík, repr. na plátně ca 1900), rus. Ikonu ca
1880, sokolskou přezku (orig.), sbírku kap
hodinek, Lolek, originál, olejomalba, 50x40
Telef 089/497684
Zn.: „Čs. zlatý dukát“ č. 16-X-88 — Prodám
čs. zlatý dukát prvního ražení z r. 1923 Cena dle
dohody.
Zn.: „Doufám...“ č. 17-X-88 — Hledám věři
tele. který by poskytl půjčku pro zakoupení
menši restaurace krajanovi, žijícímu v USA
Uvedte podmínky.
Zn.: „Hodiny angličtiny" č. 18-X-88 — V Mni
chově mohu dávat soukromé hodiny angličtiny.
Mám VŠ diplom.
Zn.: „Poezie podzimu" č. 19-X-88 — Sympapatickou partnerku asi do 58 r., přející kultuře a
přírodě by rád poznal vyskoškolák ze Švýcar,
střední postavy, obdobných zájmů. Event. foto
vrátím.
Zn.: „Z kterékoliv země“ č. 20-X-88 —
Svobodný Cecho-Američan, 40/179, hledá part
nerku. Na věku tolik nezáleží
Zn.: „Tyto vánoce ve dvou" č. 21-X-88 —
37/172 Moravanka se smyslem pro rodinný
život, kulturu, sport, cestováni — hledá touto
cestou muže stejného založení pro dny sváteční
i všední, nejradéji z Mnichova nebo okolí.
Zn.: „Jeden pro druhého" č. 22-X-88 —
Češka, čekající v Rakousku na vystěhováni do
zámoří, středoškolačka, 49/167, dobrá kuchař
ka, všestranných zájmů, zejm o spokojený
domov — by se ráda seznáimila s intel. mužem
ve věku 50-60 let, nejradéji z Austrálie, není však
podmínkou. Upřímné, určité odpovím Prosím
foto, které vrátím.
Zn.: „KANADA—QUEBEC" č. 25-X-88 — Pro
soukromé podnikání v Kanadě (provincie Quebec) hledám spolehlivého obchodního spo
lečníka nejraději v oboru transport, ubytováni,
pohostlnstvi, Prosím jen o seriózní nabídky.
Zn.: „Cash only" č. OB-176-VII-88 — for sále
European restaurant In San Franclsco Bay
Arey, 35 seats, lunch/dlnner, 65.000 am. dol.

ČEMU SE DOMA SMĚJÍ
Proč se soiétští atleti na olympiádu v Soulu
tak usilovné pachti za zlatými medailemi? Mají
to přísné nařízeno. Kreml potřebuje zlaté
medaile , aby mél čím zaplatit za dovoz ame
rické plenice.
»

Sešli se v záhrobí vojevůdcové Caesar, Džingischán a Napoleon. Povídali nahoru dolů a
Caesar si posteskl: „Kdybych byl mél letectvo,
jaké existuje dnes, dobyl jsem celý svét. “ Džingischán: „Kdybych byl mél atomovou bombu,
rozbil jsem svét na cimpr campr. “ Napoleon se
zamyslil, vzpomnél si na Den čs. tisku a prohlá
sil: „Kdybych byl mél Rudé právo, dodneška by
se nikdo nedovédél, že jsem to u Waterloo pro
hrál.“
*
Lod s výpravou čs. turistů do Číny ztrosko
tala. Na opuštěný ostrov dorazili dva trosečníci,
novomanželé. Uvítal je přísný hlas vedoucího
výpravy: „ Kdepak jste tak dlouho byli? S kým
jste to mluvili? Vždy! lod se přece potopila už
včera večer. “
»

Československo prodélalo po válce nékolik
revolucí. V roce 1948 ji délali délnici a inteli
gence jen civěla. V roce 1968 ji délala inteligence
a délnici jen civěli. Ted délají revoluci důchodci
a — civí všichni.
*
Víte, že JZD Slušovice skupuje jedovaté
houby? Prý se z nich bude dělat lepidlo na
známky. Začne se příspěvkovými známkami do
průkazů KSČ.
Na mezinárodním archeologické kongresu se
sešli u kávy Francouz, Angličan a Čech. Začala
řeč o tom, jaké národnosti byl Adam. „Nu, beze
sporu Francouz,“ mínil delegát z Paříže. „Jen
si uvědomte tu jeho vybranost chování, umě
lecký sklon, fíkový list... “Angličan připustil, že
na této charakteristice něco je, ale Adam byl
Angličan. „Byl to gentleman, pánové, gentle
man. Bez váhání nabídl žebro, aby byla
stvořena žena. “ Český delegát jen mávnul
rukou. „Oba se mýlíte. Adam musel být Čech,
protože nikdo jiný na světě si při svém holém
zadku nemůže myslet, že je v ráji. To si může
myslet jenom Čech. “
ar

Na sovchoze si chtěli kádrováci ověřit, jak je
prostý lid oddán straně. Zavolali mužika.
„Ivane, kdyby ti strana nařídila, že musíš
přestat kouřit, přestal bys?"
„Inu, kdyby to nařídila strana, přestal bych,
co bych nepřestal?“
„A kdyby ti strana nařídila přestat pít?“
„Inu, to by bylo horší, ale kdyby to nařídila,
přestal bych. “
„A kdyby ti nařídila přestat milovat ženy?"
„Ach, soudruzi, to by bylo moc zlý. Ale
kdyby to nařídila, přestal bych. “
„A kdyby ti strana nařídila obětovat pro ni
život, udělal bys to?“
„Ale udělal, soudruzi, udělal. Kdybych
nesměl kouřit, pit, milovat ženy — co by to bylo
za život. Ten bych obětoval. “

*

Synáček přišel ze školy s vysvědčením. Tatí
nek nad vysvědčením jásá: „ Taková nádhera —
samé jedničky odshora dolů a úplně bez pro
tekce. To hned musím zavolat dědečkovi na
ministerstvo.
»

„Soudruhu," oslovi chodec v Brně strážníka
SNB, „vy jste intelidentní člověk, který zná své
okolí. V'y mi jistě můžete říci, kde tady bydlí
soudruh Ryba. “
Polichocený orgán s úsměvem odpovídá: „To
víte, že to tu všechno dobře znám. Soudruh
Ryba bydlí na konci této strany ulice v roháku.
Jmenuje se Vokoun. “
»
Který je nejzbožnější národ v Evropě? Beze
sporu Rumuni. Postí se sedm dní v týdnu a
večer zapalují svíčky.

Dva velitelé SNB se hádají, kdo z nich má
hloupějšího zástupce. Protože se nemohou do
hodnout, zavolají oba zástupce ke zkoušce.
První velitel pošle svého zástupce do prodejny
masa pro tři porce zmrzliny. Zástupce srazí paty
a odejde. Druhý velitel pošle svého zástupce k
sobě do bytu, aby se tam podíval, jestli náhodou
není doma. Také ten srazí paty a odejde. Oba
zástupci se setkají na chodbě: „Poslyš, ten náš
starej je ale pitomec. Představ si, že mě poslal do
prodejny masa pro zmrzlinu. Copak neví, že je
neděle? "
Ten druhý: „Náš starej je ještě blbější. Poslal
mě k sobě do bytu, abych se podíval, jestli není
doma. Copak tam nemůže zatelefonovat?

Číslo 10, říjen 1988

Hledáme zkušené inženýry a techniky
pro základní a detailní plánování projektů u
MSRT, autom a El-techniky u chemických a
jiných průmyslových zařízení Podmínky: zna
lost němčiny a pasiv, techn. angličtiny, svobod
né podnikání, zkušenost v plánování
Kopie Vašich vysvědčení, chronologický popis
dosavadní činnosti v něm. jazyku s uvedením
min. hodinové sazby, termínu možného začátku
práce u významných německých a švýcarských
podniků zašlete na adresu:
M. Hrabak, Ing Búro fůr MSRT und E-Technik
Wallstr 54. D-7890 Waldshut.Tiengen 1.
Postrádáte-li kliď, lasy, vodu, čistý vzduch,
navštivte nás. Nabízíme Vám českou kuchyni,
ubytování v útulných pokojích se snídaní
za 20 DM
Týdeh dovolené s plnou penzi za 259 DM
Víkend pátek - neděle 80 DM s plnou penzí
Na Vaši návštěvu se těší a zve
Jaroslav Holub
GaststMtte „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.

Nabízím
100 % a okamžité financování nemov
itostí (bytů, domů, pozemků firem)
100 % zajištění v případě nemoci, neza
městnanosti, stáři či jiné pracovní ne
schopnosti;
Půjčky a pojištování všeho druhu.
Zdeněk Kedroutek
Kurfůrstenstr. 16
8034 Germerlng b. MOnchen
Tel.: 089/841 40 18
POJIŠTĚNÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
Pozor, novlnkal
Nabízím pojištění řidičského průkazu pro řidiče
z povolání a také řldiče-amatéry
Informace podá:

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

Nabízím
kolekce 60*42 cm 14 kusů reprodukcí - 120 SFr
nebo 60*42 cm 5 kusů reprodukcí 60 SFr
(na dobírku - zabaleno v roli).
Dále možnost těchto reprodukcí již v rámech
pod sklem, katalog zašlu.
Objednávky na adresu:
REPRO — BILDER REISNER V.
Postfach 105
CH-8623 Wetzlkon, Schwelz
V malebné předalpské krajině
ALPENGASTHOF RABENKOPF
(8113 Rled bei Kochel am See, tel. 08857/208)
má pro hosty moderní, hotelové ubytování s
výbornou restaurací, s vídeňskou a českou
kuchyní (oceněnou odbornými časopisy).
Možnosti horolezeckých a lyžařských tur. vý
letů a rybaření. Vhodné prostředí pro prázdni
nový pobyt na zdravém vzduchu.
Jen 65 km. od středu Mnichova. 20 km od
Garmisch-Partenkirchenu.
Vyžádejte sl nabídku, rádi posloužíme.

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

ANTIKVÁRNl I NOVÉ ČESKÉ KNIHY
PRODÁVÁ A KUPUJE

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

Hledáme obchodní zástupce ve všech zemích
světa i v USA k rozšířeni exportních zájmů
Pište na adresu:
AMERICAN GOLD INVESTMENT Corp.
DENVER
P O. Box 1563 Wheat Ridge
Colorado 80033. U S A

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

ČESKÉ S1OVO

Na Západ jednou za tři roky?
Čs. televize vysílala koncem září tiskovou
besedu s ing. Janem Stejskalem, předsedou
Státní banky československé, který na otázku,
jak to vypadá s cestováním čs. občanů na
Západ, odpověděl: „Už se blýská, ted jde o to,
aby ještě zapršelo.“ A dodal, že se uvažuje o
zrušení formy devizových příslibů, kde každo
ročně je ze 180 tisíc žadatelů uspokojena jen
pětina. Rovněž se má v budoucnosti zrušit
„vycestování na pozvání“, kteří by snad mohlo
být nahrazeno čestným prohlášením. V kaž
dém případě však od příštího roku bude platit
zásada, že čs. občané budou moci cestovat na
Západ každé tři roky. Jakým způsobem a za
kolik — zůstalo nezodpovězeno. A tak tedy
zatím — alespoň do konce tohoto roku —
mají zájemci o cestu na Západ pět možností:
1. vycestovat s některou ze stávajících
cestovních kanceláří, což je pro většinu téměř
nemožné. Malá nabídka — vysoké ceny.
2. Cestovat na tzv. devizový příslib Státní
banky československé. Oficiálně je uspokojena
jen pětina žadatelů, přičemž žádosti těch, kteří
v uplynulých sedmi letech už na Západě byli,
jsou vyřazovány (až na jisté výjimky — pozn.
red.).
3. Nejčastější způsob — pozvání „blízkých
příbuzných“. Poslední dobou se projevila
určitá velkorysost, a to „blízké příbuzenství“
čs. úřady neberou tak doslovně. Jsou dokonce
známy případy, kdy byly kladně vyřízeny i
pozvánky od známých. Naproti tomu jsou
známy případy, kdy ani blízcí příbuzní vyces
tovat nesměli. Zdůvodnění zamítnutých žá
dostí je vždy stejné — „není v zájmu
republiky...“
4. Od 15. listopadu minulého roku přibyla
další možnost cest na Západ. Státní bance
československé, Obchodní a Živnostenské
bance, mohou být ze Západu poslány peníze
určené (výslovně musí být uvedeno) k vycesto
vání toho kterého občana (plné jméno, datum
narození a adresa bydliště) na Západ. Na den a
osobu to musí být 20 amerických dolarů, nej
výše trojnásobek této částky. Takto poslané
peníze se smějí použít jen na jednu cestu —
nelze je rozdělit na více cest — případně ne
spotřebované prostředky musejí být po ná
vratu nabídnuty Čs. státní bance k odkoupení

za tuzexové poukázky. Chce-li dárce umožnit
obdarovanému více cest do zahraničí, musí to
výslovně uvést už při poukazování. V případě,
že je obdarovanému cesta na Západ čs. úřady z
nějakých důvodů znemožněna, má být dar —
po odečtení manipulačních poplatků — zaslán
zpátky. Současná praxe ukazuje, že tento
systém, který čs. hospodářství přináší malé, ale
přece jen zisky z příslušných poplatků, zatím
funguje téměř spolehlivě.
4. Od 1. dubna tohoto roku je tu další
novinka. Čs. občané smějí mít vlastní, tedy
soukromá devizová konta. A tato konta
mohou být založena i jiným, než dosud obvyk
lým způsobem úspor z diet při služebních
cestách. Kdokoli může, pochopitelně jen ze
Západu, složit prostředky v devizové měně k
založení devizového konta na jméno toho
kterého čs. občana — počáteční vklad 500
amerických dolarů, každý další nejméně 20
amerických dolarů. Pochopitelně může být
použito kterékoli volně směnitelné měny v
uvedené hodnotě. Rovněž čs. občan může
tímto způsobem založit devizové konto. Musí
však prokázat původ prostředků, které hodlá
uložit (notářsky ověřené prohlášení dárce,
příp. osobní přítomnost dárcova). Pokud jsou
peníze posílány ze zahraničí, musí být na pou
kázce uveden jako důvod založení devizového
konta. Prostředky na kontě jsou pak dále
běžným způsobem zúročovány ve složené
měně a majitel může podle svého uvážení v
rámci jejich výše např. cestovat kamkoliv na
Západ. Opět platí, Že na osobu a den musí
vyzvednout 20 dolarů, nejvýše trojnásobek.
Dále může ze svého konta hradit náklady na
léčení v zahraničí, nákup léků, tiskovin a
výrobků, které nemůže běžným způsobem
zajistit ani TUZEX. Vlastnictví devizového
účtu ovšem neopravňuje automaticky k cestě
na Západ. I tady platí, že poslední slovo má
Oddělení pasů a víz SNB — tedy Ministerstvo
vnitra.
To všechno však platí jen do konce tohoto
roku. Jak to bude vypadat dál, neví zatím
zřejmě ani předseda Státní banky Českoslo
venské, ing. Jan Stejskal. Ze všeho nejspíš
bude všechno jinak, přičemž v podstatě
všechno zůstane při starém.

Drobné zprávy z domova
Brno. V městě probíhá rozsáhlá podpisová
akce, žádající Národní výbor, aby byl nynější
třídě Vítězství vrácen její původní název Masa
rykova třída, jak ji běžně nazývá většina
občanů.
Praha. Od 1. října jsou v oběhu nové dvace
tikorunové bankovky, s portrétem J. A.
Komenského.
Praha. Ve Václavské pasáži bylo 29. září
uvolněno 229 čtvr. m kancelářských prostor
bývalého ministerstva elektrotechniky pro
přeměnu na čtyři byty.
Harmanec. Papírny uvedly 23. července do
provozu stroj na výrobu suroviny pro toaletní
papír, jehož by v říjnu mělo být na trhu dost.
Senica. V Borském Mikuláši se 14. září roz
trhl dálkový tranzitní plynovod v délce 17
metrů a vytvořil kráter 31x15x6 m. Oprava
trvala šest dní.
Plzeň. Dne 18. září odpoledne vypukl požár
v divadle J. K. Tyla. Zničeno bylo zadní
jeviště, část hlediště a dvě scénické výpravy.
Skoda se odhaduje na milión Kčs.
Praha. Letos 1. října oslavilo 40 let trvání
konzervatorium pro zrakově postiženou mlá
dež, což je jediná škola tohoto zaměření v
Evropě. .
Lipník nad Bečvou. Ráno 1. října se v
úseku Drahotuš vykolejilo 10 těžkotonážních
vagonů s uhelným prachem. Vagony poškodily

čtyři výhybky, 200 m trati, stožáry a signali
zační zařízení. Doprava byla přerušena. Opra
vy se zúčastnilo i Železniční vojsko.
Česká Skalice. V rekreačním středisku je
nová restaurace. Není veliká, ale originální:
byla zřízena ve Vysloužilém letounu IL-62,
který byl přivezen z Ruzyně.
Trnava. Před 750ti roky povýšil uherský
král Bela IV. Trnavu na královské město, které
už předtím bylo důležitou křižovatkou a
tržním střediskem.
Brno. Na sedm tisíc občanů začalo v září
navštěvovat jazykové školy, zájem je přede
vším o angličtinu. Je bohužel nedostatek učeb
nic — a kvalitní křídy.
Kremnice.K stému výročí narození grafika
Martina Benky byla vydána pamětní stříbrná
stokoruna, ražená podle návrhu Jána Kulicha.
Brno. V republice je téměř 111 000 ošetřo
vatelů dojnic, na každého ošetřovatele připadá
15 krav. Získat od krav 100 litrů mléka vyža
duje denně čtyři hodiny ošetřovatelovy práce.
Praha. Po zrušení výroby malých moto
cyklů Babet a Pionýr byl omezen dovoz, na
čemž vydělávají pracovníci Mototechny, kteří
dají motocykl tomu, kdo je ochoten zaplatit.
Plzeň. V obchodním domě Prior uvítali 21.
září před polednem stomiliontého zákazníka.
Praha. Spotřeba brambor v Čechách klesla
ze 103 kg v roce 1970 na 75 kg nyní. Příčinami

RESTAURANT HIRSCHGARTEN
Návštěva jedné z nejkrásnějších výletních restaurací zůstane pro Vás zážitkem
K naší staročeské a myslivecké kuchyni

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

Restaurant
685 Sutter/Taylor
(415) 441-5678
jsou změněné požadavky konsumentů, kteří
žádají polotovary. Je tu ovšem i skutečnost, že
koncem jara brambory se nedostanou.
Púchov. V Lednických Rovniach bylo 30.
září otevřeno sklářské muzeum, jehož 3500
exemplářů dokumentuje vývoj slovenského
sklářsrví od 13. století.
Český Těšín. Na trati v Třinci vrazila 2.
října ráno osobní souprava na konec nákladní
ho vlaku. Strojvůdce osobního vlaku byl
usmrcen, vlakvedoucí těžce zraněna a šest
cestujícíh bylo ošetřeno.
Brno. Neuvážené snížení dovozu a značné
výkupy turistů z Východního Německa a
Madarska zavinily nedostatek dámských hygie
nických vložek.
Tábor. Reka Lužnice musí denně pohltit 40
tisíc kubíků odpadových vod místní aglome
race. Zlepšení přinese čistírna vod, až bude...
Znojmo. V okolí kostela sv. Hippolyta v
Hradišti odkryli v sedmi vrstvách stará pohře
biště, našly se předměty a mince z 11. a 17.
století.
Žilina. V obci Terchová byla 29. září vy
hlášena Malá Fatra za národní park o rozloze
26 400 ha. V oblasti roste očianka stopkatá,
která se jinde na světě nevyskytuje a paperovec
alpinský, který se udržel od doby ledové.
Prunéřov. V elektrárně dokončili přestavbu
20 let starých megawattových bloků, které
budou příště vyrábět i teplo.
Praha. Večerní Praha uveřejňuje seznamy
občanů, kteří dlouhodobě neplatí nájemné.
Výše dlužných částek jde do tisíců.
Bratislava. Staří kominíci odcházejí do
důchodu a noví nejsou, mladí o tohle řemeslo
nemají zájem.
Ostrava. Výškové domy — stejně jako v
Praze — jejichž vnější plášť ze struskobetonu
byl postižen „tepelným šokem“, se rozpadají.
Odborníci nemají zkušenosti s opravami.
Košice. V Ostrovanech objevili archeolo
gové sídliště ze starší doby železné s taviči pecí
a železnými předměty. Našly se i hrnčířské
pece z doby kolem roku 200.
Česká Lípa. V Kunraticích se 29. září uvol
nila 30ti metrová, 50ti tunová mostnice nově
budovaného mostu a zřítila se. Nedošlo ke
škodě.

Cákáte návštěvu z ČSSR
alebo iného Státu?
Iste Vám príde 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.: /617/ 647-0135
Služba 24 hodin denne, 365 dni do roka
Česká restaurace podhůří bavorských Alp hledá
slušného a pracovitého číšníka nebo servírku za
výhodných platových podmínek v mladém a
veselém pracovním kolektivu Základní jazykové
znalostí němčiny jsou podmínkou
Nástup 20 prosince
nebo podle dohody.
Písemné nabídky na adresu:
Gasthaus Wlldbachklause. Bgm -Martin-Str 7
D-8964 Nesselwang-Reichenbach
Tel: 08361/795

Opět v prodeji domy ve Španělsku
od 60.000 sFr.
Zajistíme financováni na 50 procent ceny,
výborná možnost celoročního podnájmu.
AGENTUR PAZDERA. Kreuzplatz 20.
CH-8008 Zůrich, Švýcarsko
tel.: 00411-932 32 22

DIALOG
nová knižní 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 88. 8000 Miinchen 40
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Na skvěle organizované olympiádě v Soulu
čs. sportovci nesplnili očekávání
Zraky celého sportovního světa — a tentokrát nejen sportovního — byly od 17. září do 2.
října upřeny k jihokorejské metropoli Soulu, kde rekordní počet devíti a půl tisíce sportovců
ze 160 zemí všech světadílů bojoval na 24. letní olymipádě o největší poctu, jakou může
sportovec získat — o olympijské prvenství. A třeba hned v úvodu říci, že to byly olympijské
hry naprosto zdařilé, snad nejlepší v historii vůbec. Jelikož však Severní Korea soulskou
olympiádu bojkotovala (přidala se k ní: Kuba, Etiopie, Albánie a Nicaragua — na poslední
chvíli odřekl účast Madagaskar), byly v Soulu po celou dobu obavy, aby tu nedošlo k
nějakým teroristickým akcím, jako tomu bylo před šestnácti roky v Mnichově. Korejská
bezpečnost však byla ostražitá a vše dopadlo podle přání pořadatelů.

Jak se ani jinak nedalo očekávat, soulská
olympiáda potvrdila vzestupnou formu všech
sportovních odvětví a tak jsme na olympijských
kolbištích viděli celou řadu nejen olympijských,
ale i světových rekordů. Absolutními vítězi se
stali reprezentanti SSSR, před Východním
Německem a Spojenými státy. Bohužel, v
deseti případech byl tu sportovcům dokázán
doping (v Los Angeles před čtyřmi roky
dopovalo 13 olympioniků), z nichž nejvíce nás
mrzela diskvalifikace nejrychlejšího světového
sprintera, Kanaďana Bena Johnsona, který v
nejatraktivnějším finále protrhl cílovou pásku
na 100 m ve fantastickém světovém rekordu za
9,79 s.

Jak však Čechoslováci?
Ačkoli heslem zakladatele novodobých
olympijských her Pierra Coubertina bylo
„Velké je vítězství — ještě však větší přátelství
všech“, olympijské hry byly a jsou dodnes jedi
ným a skutečným měřítkem sportovní vyspě
losti jednotlivých národů. A tak, když ten
nedělní podvečer 2. října na soulském Olym
pijském stadiónu dohasínal olympijský oheň a
sportovci si řekli: „Hasta la vista a Barcelona“
— „Nashledanou za 4 roky v Barceloně“, byla
to jistě chvíle zamyslet se nad tím, jaké ovoce
tu přinesla ta dlouholetá příprava čs. sportovců
na tento vrcholný světový podnik.
Čs. sportovci získali 3 zlaté, tři stříbrné a
dvě bronzové medaile a v pořadí rekordního
počtu 160 národů obsadili 17. místo.
A to znamená, že (pokud jde o počet olym
pijských prvenství) lepší naposled byli na
slavné mexické olympiádě 1968, kde (pře
devším zásluhou Věry Čáslavské) získali 7
medailí z kovu nejdražšího.
Na první pohled by se tedy zdálo, že start
čs. olympioniků v Soulu můžeme považovat za
úspěšný. Ale — bohužel — není tomu tak.
Přiznejme si, jsme zklamáni, čekali jsme víc.
Vždyť celá řada čs. sportovců při soulské
„maturitě“ propadla, neodvedla to, co se od
nich očekávalo.

Skvělí tenisté

Nemůže být nejmenších pochyb o tom, že
nejúspěšnějšími čs. olympioniky v Soulu byli
tenisté. Vždyť zlato, stříbro a bronz je snad
maximum, co mohl i ten největší optimista
očekávat.
Velkou radost nám udělal především Milo
slav Mečíř, kterého první olympijský turnaj po
64 letech zastihl ve velmi dobré formě. Vždyť
jak ostatně napsal soulský deník „The Korea
Herald“, „Miloslav Mečíř po semifinálovém
triumfu nad letošním wimbledonským pře
borníkem Švédem Stefanem Edbergem (3:6,
6:0, 1:6, 6:4 a 6:2), rozehrál ve finále s
Američanem Timem Mayottem struny své
rakety přímo k virtuozitě, a to co od druhého
setu předváděl, to nebyl obyčejný tenis, ale

ní semifinalisté, a druhé místo čs. děvčat Jany
Novotné a Heleny Sukové (které v semifinále
vyřadily západoněmeckou dvojici Steffi Gráfová-Claudie Kohdeová), musíme si dát otáz
ku: „Kdo už byl v Soulu z čs. olympioniků
lepší, úspěšnější, než tyto čytři tenisté?
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Pribilince a Jana Železného byla lehká atletika
na olympiádě po tenisu druhým nejúspěš
nějším čs. sportem.
Zlato a stříbro střelců

V dobré tradici v Soulu pokračovali i spor
tovní střelci. Ani s nimi sice nemůžeme být
docela spokojeni (zklamáním byly např. výko
ny mistra světa Petra Kůrky z Plzně, o ženách
ani nemluvě), ale i toto sportovní odvětví
naštěstí zachránili před neúspěchem dva muži:
žatecký rodák Miroslav Varga a člen RH Brno
Miloslav Bednařík. Člen pražské Dukly Miro
slav Varga vyhrál dva dny před svými 28. naro
zeninami střelbu libovolnou malorážkou vleže
a Miloslav Bednařík (narozen 30. ledna 1965 v
Olomouci) obsadil ve střelbě soutěže „trap“,
neboli ve střelbě na baterie druhé místo a
získal stříbrnou medaili.

Lohyňa zmírnil debakl zápasníků
Určitě ne lehcí atleti
Ti sice získali zlatou a stříbrnou medaili, od
totálního neúspěchu je však zachránili dva
borci: Jozef Pribilinec a Jan Železný. 6. čer
vence 1960 v Kremnici narozený člen banskobystrické Dukly Jozef Pribilinec i v Soulu
potvrdil, že na velkých mezinárodních závo
dech je na něho spolehnutí. Ve stylu hvězd
světového chodeckého sportu si v jihokorejské
metropoli vyřídil „římské účty z r. 1987“ se
slavným italským reprezentantem Mauriziem
Damilanim a za nejlepší čas olympijské historie

Osmou medaili čs. reprezentantů v Soulu
získal v předposlední den olympijských her
rodák ze ZlatýchMoravců (u Nitry) 13. dubna
1963 narozený (člen RH Praha) Jozef Lohyňa,
,který v soutěží zápasníků ve volném stylu
váhové kategorie do 82 kg. obsadil třetí místo.
To však příliš mnoho nezmění na tom, že čs.
zápasníci — ať už v řeckořímském stylu nebo
volnostylaři — v Soulu ztroskotali. Nikdo z
nich nedokázal navázat na skvělé úspěchy
nynějšího kouče Jiřího Ševče, Kubáta, Kormaníka či olympijského vítěze z mnichovské
olympiády r. 1972 Vítězslava Máchy.

Favorit neuspěl

1:19,57 hod. získal olympijské prvenství na 20
km.
Kromě J. Pribilince zasluhuje z čs. lehkých
atletů absolutorium už jen mladoboleslavský
rodák, 16. června 1966 narozený oštépař Jan
Železný. Ten sice za pěkný hod 84,12 skončil v
olympijské soutěži až druhý, byl však právem
nazýván smolařem. Vždyť oštěpařskou soutěž
v Soulu svými vyrovnanými výkony vedl téměř
až do konce, nakonec ho však svým posledním
hodem šťastně o 16 cm přehodil finský objev
Tapio Korjus. Větší smůlu tedy Jan Železný v
Soulu mít nemohl. Nakonec útěchou mu může
být, že z Koreje odjel domů jako držitel
olympijského rekordu, neboť už v kvalifikaci
dosáhl 85,90 m.
Ostatní čs. lehcí atleti — bez výjimky — v
olympijských bojích neuspěli. Pro ty mladší,
nezkušené, byla olympijská scéna nad jejich
fyzické i psychické síly, ti zkušení už nebyli ve
formě a zdá se, že jejich sportovní dráha končí.
Mám v prvé řadě na mysli mistra světa v hodu
diskem Imricha Bugára (skončil 12.), jeho
přítele z diskařského kruhu Gejzu Valentu
(obsadil 6. místo) a koulaře Remiho Machuru
(dosáhl 20,57 m a skončil v Seoulu 5.).
Všichni tři byli před čtyřmi roky ve vrcholné
formě svého života, nesměli však na olympiádu
do Los Angeles, a tak je vlastně komunistický
režim svým bojkotem připravil o sportovní
slávu, kterou nyní v Soulu chtěli získat, ale to
už bylo pro ně pozdě. Přesto zásluhou Jozefa

Nejhůře v Soulu obstáli moderní pětibojaři
v čele s Milanem Kadlecem, kterému se jako
držiteli stříbrné medaile mistrovství světa
dávaly šance na to, že se dostane na stupně
olympijských vítězů. Bohužel, nestalo se tak,
tento 291etý kladenský rodák neuspěl ve čtvrté
disciplíně — ve střelbě — a tak o medaili
nemohlo být ani řeči. Skončil až 11.
Upíná pošetilost byla věřit, že se v olympij
ských bojích v Soulu mohou prosadit judisté.
NejlepŠí z nich Jiří Sosna jel sice do Soulu s
vizitkou třetího nelepšího Evropana váhové
kategorie do 95 kg, ale tento úspěch datující se
z r. 1986 na to ještě nestačil, aby 281etý člen VŠ
Praha mohl hrát důstojnou roli, — o ostatních
není třeba ani vůbec diskutovat.
A co box? Ty tam jsou časy, kdy čs.
rohovníci v olympijském ringu něco zname
nali. Július Torma, J. Zachara, Bohumil
Němeček — to byli nějací pašáci (se zlatými
medailemi), ale rádoby jejich nástupci — i
Michael Franěk — to nejsou rohovníci meziná
rodního formátu.
Palčivý bod — vodáci
Ať už to byli čs. veslaři či reprezentanti
rychlostní kanoistiky, všichni v Soulu hráli
trapnou roli. Snad nemělo vůbec cenu je na
olympijské hry posílat. Přiznám se, že na jejich
olympijské kolbiště jsem jezdil nerad. Byla to
skutečně bída a utrpení. S jinými Čechoslo
váky jsme tu museli vzpomínat na slavné doby
čs. kanoistického a veslařského sportu, kdy
zlaté medaile z olympiád vozili domů světoví
borci jako Holeček, Brzák, Kudrna, či pokud
jde o veslaře Kozák, dr. Schmidt, Mejta, Jin
dra, Lusk či jak se ti všichni jmenují. Výkony
Jiřího Ptáka, Milana Škopka či kajakáře Attily
Szaba a dalších jen potvrdily, v jak hluboké
krizi čs. vodácký sport je.
A pokud by šlo o plavce, byl to úplný ne
smysl vyslat je do Soulu. Jestliže si někdo mys
lel, že Ondřej Bureš, Robert Wolf, Pavel
Vokoun, Alexander Marček budou mít v
Soulu naději kvalifikovat se do finále, tak byl

DOBŘE VAŘÍ—DOBŘE SLOUŽÍ

úplně bláhový. Vždyť po útěku osmi nej
lepších čs. plavců v posledních šesti letech jako
Marcela Géryho, Josefa Hladkého a dalších čs.
plavecký sport není na tom dobře a nějakou
dobu to potrvá, než bude tato mezera
zaplněna.
Vzpěrači a cyklisté na ztracené vartě

Při každém vstupu do olypijské haly vzpěračů jsme v Soulu jen vzpomínali na všechny ty
úspěchy H. Zdražily, Zaremby a dalších
Čechoslováků, kteří ve světě proslavili jméno
čs. vzpěračského sportu. Uvědomili jsme si
však, že do této galerie nepatří dnešní repre
zentanti, ani Jiří Zubrický, ve kterého se při
nominaci vkládali tak velké naděje.
Cyklistika — alespoň dráhová — ta se může
pochlubit velkými úspěchy — i olympijskými
— a jména Anton Tkáč, Jiří Daler Či nebožtík
Ladislav Fouček — to byla světová esa. Ale ti,
co přijeli do Soulu: všichni bez rozdílu — sil
ničáři či dráhaři (až snad na Vratislava šustra z
klubu Favorit Brno, který byl ve sprintu pátý)
neměli na olympiádě co pohledávat.
Od stolních tenistů toho nikdo nemohl moc
očekávat, neboť už předem bylo jisté, že první
olympijský turnaj tabletenistů bude doménou
asijských hráčů a hráček. Přesto třeba říci, že
čs. přebornice Marie Hrachová z Vítkovic — i
když na medaili „neměla“, si v Soulu nevedla
špatně, její hra se korejským divákům líbila.
Ve sportovní gymnastice „zaspalo“ Česko
slovensko světový vývoj — především v mužské
gymnastice. Děvčata sice (na rozdíl od mužů)
na olympiádu přiletěla, na místě samém se však
mohla přesvědčit, jak zaostávají za „ostatním
světem“. V Soulu ještě nejlépe obstála 17letá
Sparťanka Iveta Poloková, která se jako jediná
z čs. gymnastek probojovala do finále ve cviče
ní na bradlech a skončila šestá.
V „kolektivních sportech“
ještě nejlepší házenkářky

Ten, kdo viděl prvá dvě utkání čs. házenkářů (mužů) se Španěly (20:17) a s Maďary
(19:16), dá mi zapravdu, když řeknu, že
Marešovi svěřenci předváděli velmi hezkou,
přitom však účelnou házenou, a tak jsme
věřili, že v Soulu budou bojovat o medaile. Pak
však přišlo osudné utkání s Korejci, ve kterém
Čechoslováci vysoko prohrávali, dokázali však
v závěru vyrovnat. Ve chvíli, kdy zápas právě
konči’ by! jeden r domácích házenkářú faulo
ván, rozhodčí ještě nařídil sedmimetrový
trestný hod, kterým Korejci porazili čs.
družstvo (29:28). A to byl v Soulu házen
kářský konec. Od té chvíle výkon čs. reprezen
tantů stále klesal. Vrchol nemohoucnosti se
pak dostavil v zápase o páté místo se Švédy,
kdy čs. tým hrál házenou bez vtipu a nápadu, v
hlemýždím tempu, a co hlavní: bez zájmu,
nebojoval a tak přišel velký debakl (18:27).
Čs. děvčata skončila v olympijském turnaji
házenkářek o stupínek lépe, než muži, tedy
pátá, ale jejich zápasy v „soutěži útěchy“ s
Pobřežím slonoviny (34:12) a s Číňankami
(26:21) poukázaly na to, že mohly hrát
klidně o medaile. Ale systém hodnocení ve
skupině (kde měly při stejném bodovém zisku
s reprezentantkami Koreje a Jugoslávie — kte
rou porazily 21:17 — nejlepší skóre, ale
zápas s USA — 33:19 — se jim do toho
nezapočítával) je připravil o to, že se do boje o
medaile nedostaly.
Čs. basketbalistkám, které si účast na olym
piádě v Soulu zajistily pěknými výkony v kvali
fikaci, se před odletem do Soulu dávaly nadě
je na dobré umístění. V úvodu v Soulu prohrá
ly sice s obhájkyněmi olympijského prvenství
a s pozdějšími vítězkami Američankami
(81:87), ale třeba říci, že nehrály špatně.
Jejich výkon však s přibývajícími zápasy olym
pijského turnaje měl klesající tendenci, až
dospěl ke hře hodné příslušníka krajského pře
boru.
V celku lze směle říci, že těch hezkých a
radostných chvil (pokud jde o start čs. spor
tovců) jsme v Soulu skutečně moc neměli. A
ani ta bilance: tři zlaté, tři stříbrné a dvě bron
zové medaile, není valná.
Zrcadlo olympijských medailí

VAŠATA

M. Mečíř
tenisové umění. Tenisový koncert, na který
měli vlastně diváci přijít ve společenském
úboru, jako když jdou do koncertní síně." A
tato slova jsou bezpochyby pro Mečíře (který
vyhrál finále nad Mayottem 3:6, 6:2, 6:4,
6:2) velkým vyznamenáním. A tak po skončení
utkání mu v hledišti soulského dvorce
zanotovala malá čs. kolonie: „Zlatou, zlatou —
tu já mám nejradši."
A když pak k tomuto triumfu Mečíře při
dáme jeho bronzovou medaili, kterou spolu s
Milanem Šrejbrem získali v deblu jako poraže

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

vašataX

^»íšata; ^ušauX

vaútaX

^'vaíataX

1. SSSR (55 zlatých, 31 stříbrných a 46
bronzových); 2. V. Německo (37-35-30); 3.
USA (36-31-27); 4. Korea (12-10-11); 5. NSR
(11-14-15); 6. Maďarsko (11-6-6); 7. Bulharsko
(10-12-13); 8. Rumunsko (7-11-6); 9. Francie
(6-4-6); 10. Itálie (6-4-4); 11. Čína (5-11-12);
12. V. Británie (5-10-9); 13. Kenia (5-2-2); 14.
Japonsko (4-3-7); 15. Austrálie (3-6-5); 16.
Jugoslávie (3-4-5); 17. Československo (3-3-2);
"18. N. Zéland (3-2-8); 19. Kanada (3-2-5); 20.
Polsko (2-5-0); 21. Norsko (2-3-0); 22. Ho
landsko (2-2-5); 23. Dánsko (2-1-1); 24. Brazí
lie (1-2-3); 25. Finsko (1-1-2); 25. Španělsko
(1-1-2); 27. Turecko (1-1-0); 28. Maroko (1-0
2); 29.-31. Portugalsko, Rakousko, Suriname
(po jedné zlaté) atd.
K. Drážďanský

