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Pravda, spravedlnost
a mír

K novým obzorům
Vánočními svátky dospívá rok k
svému přirozenému zakončení; zim
ní slunovrat znamená nejkratší den v
roce a vrchol zimy — pak už se den
opět dlouží. Týden mezi vánocemi a
Novým rokem je dobou bilancí a
úvah. Loni touto dobou nadcházel
rok takzvaných osudových osmiček;
výročí pro náš národ radostných či
tragických. Data, končící osmičkou,
jsou v našem cítění obestřena až
mystickou září něčeho osudového.

Stará rabínská moudrost praví, že
svět, aby mohl přežít, musí se pevně
držet pravdy, úzkostlivě střežit spra
vedlnost a usilovně pěstovat mír.
Tato moudrost platí v nemenší míře
pro Československo. Masaryk si jí
byl vědom bezvýhradně. Nad veřej
ným životem první Československé
republiky stála jako svědomitý rádce
a přísný soudce. Komunisté ji od
února 1948 obrátili naruby.
V republice, jejíž velký státní znak
nese heslo „Pravda vítězí“, se stala

OLGA VALESKÁ

Proto jsme se lom, na prahu osmič
kového roku 1988, s nadějí a oba
vami ptali, co tento rok našemu
národu přinese. Srdce doufalo v něco
radostného, rozum se tomu bránil, a
na dně duše se chvěla obava z mož
ného zklamání.
Dnes už známe odpověd, a pod
planoucími světly vánočního strom
ku můžeme s uspokojením konsta
tovat: Ano, rok 1988 vstoupí do
dějin, připojí se k řadě významných
osmičkových výročí. Neboť náš ná
rod našel sám sebe.
Jako když se mlha protrhá, a tam,
kde do té chvíle nebylo nic než šedá,
neprostupná zed, spatříme širokou
krajinu a vzdálené vrcholky hor.
Jako když první jarní den zvedne
Mavtělrv sněženek n-»4
sněhu a da zaznít prvm písni skři
vánka — tak působil rok 1988 na
český národ.
Generace, která rostla a dospívala
k rozumu pod dusivou tíží komunis
tického útlaku, pozvedla hlavu a
upřela oči ke vzdáleným obzorům.
Pochopila, že přítomnost je jen bod
na přímce, spojující minulost s bu
doucností; poznala, že náš národ má
minulost, z níž může čerpat hrdost a
sílu, a že má budoucnost, kterou
může utvářet vlastníma rukama.
Projevilo se to při slavné březnové
národní pouti k svátku blahoslavené
Anežky České, tiché a pokorné
patronky naší země, která zosobňuje
onu neúnavnou a obětavou práci, jíž
je možno dosáhnout velkých vý
sledků, a spojuje nás se slavnou
minulostí, z níž všichni pocházíme.
Vědomí společných duchovních tra
dic se stalo posilou v zápase o demo
kracii.
Srpen byl další zastávkou na cestě
našeho národa k sobě: deset tisíc
převážně mladých lidí demonstro
valo na Václavském náměstí za svo
bodu a skandovalo jméno zakladate
le demokratického Československa,
prezidenta Masaryka. Mladí lidé,
kteří chtějí změnu nynější situace,
kteří chtějí začít znova, nevolají po
opakování experimentu „pražského
jara“, nýbrž po hodnotách a jisto
tách toho, co se osvědčilo: demokra
cie první republiky.
I pro nás, kteří se v exilu hlásíme k
masarykovskému odkazu humánní
demokracie, to byl den památný.
Pražská demonstrace rozptýlila oba
vy, že my zde a oni tam se navzájem
pomalu odcizujeme, podali jsme si
ruce přes velikou dálku, přes Želez
nou oponu, objevili jsme společnou
základnu a společný ideál.
A vývoj pokračuje. V Českoslo
vensku vznikají občanská hnutí a
iniciativy, odhodlané čerpat z demokratickcýh tradic prvního česko
slovenského státu. Formulují se
požadavky, objevuje se konkrétní
politický program, žádá se politická
pluralita, suverenita a svoboda. Na
půl milionu lidí nalezlo odvahu
(Pokračováni na str. 2)
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„Celní válka“ na československých hranicích
Klobouk dolů — tentokrát si
českoslovenští „vládní soudruzi“
opravdu pospíšili. Svůj slib, že „vý
voz nedostatkového zboží bude k 1.
listopadu podstatně omezen", splnili
s pouhým čtrnáctidenním zpoždě
ním. Zato však po svém.
V pondělí 14. listopadu byla do
budovy Federální vlády svolána mi
mořádná tisková konference. Tisko
vý mluvčí Ústřední celní správy
ČSSR, vrchni celní ředitel Jan Vítkovský, slavnostně oznamuje, že „na
četné žádosti našich občanů“ byla
přijata závažná opatření — nové
celní předpisy. V platnost vstupují
15. listopadu.
... nejprve to příjemné. Dosud
mohly být čs. občanům zasílány tzv.
bezcelní baličky v hodnotě zboží do
tří set korun. Tato částka je nyní
zvýšena na pět set korun. Balíčky
však v žádném případě nesmějí obsa
hovat zboží, které musí být pro
cleno.

... následuje méně příjemné. Do
sud mohli čs. občané i zahraniční
návštěvnici vyvážet zboží do hod
noty jednoho tisíce korun. Nyní
pouze do pěti set korun. Přitom jde
opět pouze o zboží, na které není sta
noven celní poplatek.
... závěrem to nejdůležitější. Je
zakázáno vyvážet — následuje dlou
hý seznam, který by si vyžádal
zvláštní přílohu našeho listu a to jen
ve zkratce: Prakticky veškeré potra
viny, zboží osobni hygieny, prádlo,
oděvy, výrobky ze zlata a stříbra,
gumárenské výrobky, automobily,
motocykly, mopedy a jízdní kola —
a to vše včetně náhradních dílů,
vodoinstalační, elektroinstalační a
plynoinstalační materiál, elektrovýrobky včetně ledniček, televizorů,
magnetofonů, dále sklo, porcelán,
kompjútry, starožitnosti, stavební
materiály a vlastně skoro všechno.
... následuje další dlouhý seznam
zboží, k jehož vývozu je třeba

zvláštního povolení. Opět pouze ve
zkratce: Potraviny neuvedené v prv
ním seznamu — až na malé výjimky
poživatin okamžité spotřeby. Dále
záclony, pletené ošacení pro dospělé,
ložní prádlo, kožené rukavice, spor
tovní potřeby, lovecké zbraně a stře
livo, gramofony, svítidla včetně křiš
ťálových lustrů, smaltované nádobí,
pletací stroje a vlastně veškeré tzv.
ležáky, nebo zboží, které na trhu
beztak není. Pro vývoz tohoto zboží
je stanoven celní poplatek ve výši sto
procent maloobchodní ceny. Tedy,
návštěvníku, kup — a na hranicích
zaplať ještě jednou.
... dovoz. Od cla jsou osvobozeny
osobni počítače, mikropočítače a
barevné televizory. O 50 procent se
snižují celní poplatky za motorová
vozidla, videorekordéry a videopřehrávače, dále za videokamery a zvu
kovou reprodukční techniku. Při sta
noveni výše celních poplatků se i
(Pokračování na straně 2)

první obětí komunistické diktatury.
Lidé lžou straně a vládě, protože se
nejprve báli o krk a dnes se bojí, aby
za pravdu nešli do žaláře, a mají
strach o živobytí a budoucnost
svých dětí. Strana a vláda lžou lidu,
protože nemají odvahu říkat mu
pravdu.
Ale zat ímco pravda osvobozuje, lež
se neobejde bez ochrany násilím.
Čtyřicet let komunistického režimu
vydává nevývratné svědectví o zákonistosti tohoto vztahu mezi lží a
násilím. Moc strany stojí na aparátu
vyzbrojeném k tomu, aby násilím
potlačil každého, kdo hledá, chrání a
mluví pravdu. Oč jiného šlo v pátek
41 Iwropadn když Státní bezpcč
nost rozbila pražské mezinárodní
symposium o Československu v ev
ropském kontextu 1918-1988? Čes
koslovenští a zahraniční účastníci
chtěli hledat pravdu o významných
meznících v dějinách republiky od
jejího založení. Komunistický režim
znova dokázal, že se jí bojí jako čert
kříže.
Stejně tak se stala obětí komunis
tické diktatury spravedlnost. V
podstatném smyslu spravedlnost zna
mená, že se občanům dostává stejné
příležitosti uplatnit své vlohy bez
ohledu na to, čím se jeden od druhé
ho liší. Spravedlnost se sklání před
vší různorodostí.
Komunistický režim však rozdělil
československé občany na komunis
ty a nekomunisty. Straníci si jsou
více rovni než nestraníci. Uvnitř
strany, státního aparátu a společen
ských organizací nomenklatura na
víc vytváří hierarchii odstupňovaně
privilegovaných vrstev. Je to vý
směch spravedlnosti, který zároveň
korumpuje celou československou
společnost.
Formálně se spravedlnost rovná
rovnosti před zákonem a ochraně
této rovnosti právním řádem. Kde
to s podvracením této spravedlnosti
začalo, o tom svědčí perzekuce
nekomunistů den po únorovém
puči v roce 1948 — Bartolomějská
ulice, mučení a popravy a všechna
vězení a tábory nucených prací. Kde
to zatím končí, je trvalá diskrimi
nace, stíhání za činy, které jsou v
souladu s ústavou a zákony, ale
proti vůli a zvůli strany, a pocit
obecného bezpráví a nejistoty.
Komunisté tak vytvořili v zemi
revoltující podmínky, které jsou
čím dále tím méně snesitelné. Ne
spravedlnost zavírá dveře spořáda
nému vývoji a je výzvou k protes
tům vzpouře a revoluci. V Praze
to straně a vládě letos připomněli
demonstranti 21. srpna a 28. října.
V Československu není mír ani
doma, ani navřnek. Mír není jen
klid zbraní. Mír znamená dobrovol
nou, tvořivou a vzájemně prospěš
nou spolupráci. Strana a vláda
(Dokončení na str. 2)
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Výbory na obranu
Augustina Navrátila
V den olsav 40. výročí Deklarace o lidských
právech bylo ve svétě oficiálně oznámeno, že
vznikly Výbory na obranu Augustina Navrá
tila, autora „moravské petice“, kterou podepsalo na 600 000 českých a slovenských občanů.
Augustin Navrátil je toho času držen v psy
chiatrické léčebně v Kroměříži. Nedávno mu
byla povolena „pracovní návštěva“, směl odjet
domů, aby zajistil na zimu svá včelstva.
Doprovázeli ho lékař, ošetřovatel a řidič auta.
Navrátilovi lidé často telefonují a projevují
účast na jeho osudu. Výbor, který se před časem
ustavil na jeho obranu a s cílem usilovat o jeho
propuštění z léčebny (tento cíl podepřel svým
slovem i kardinál Tomášek), stal se nyní vzo
rem, jímž se řídili katolíci v mnoha zemích
světa. Založili Výbory na obranu Augustina
Navrátila ve Spojených státech, v Kanadě, v
Austrálii a v několika zemích západní Evropy.
Jejich snahu, dsíci propuštění Augustina Na
vrátila na svobodu, podporuje i Mezinárodní
společnost pro lidská práva. V sobotu odpo
ledne se sešlo v Olomouci na náměstí u sloupu
Nejsvětější trojice na dva tisíce občanů se svíč
kami v rukou, aby se y tiché demonstraci mod
lili za brzké propuštění Augustina Navrátila.
Ačkoliv se věřící chovali naprosto důstojně,
policie jich několik zadržela a většinu filmo
vala. Filmové záběry z této mlčenlivé, až
pietně působící demonstrace pořídili také
kameramani západních televizních stanic. V
neděli večer se snímky z Olomouce objevily na
obrazovkách západoněmecké televize.
V neděli 11.prosince se za Augustina
Navrátila modlili věřící u svatoštěpánské ka
tedrály ve Vídni. Den předtím ve Švýcarech,
v Bernu a Grossmúnsteru.

Pravda, spravedlnost
a mír
(Dokončeni ze strany 1)
vedou již po čtyřicet let proti českosloven
skému lidu studenou válku. Napřed ji vydávaly
za revoluci, po ní za budování reálného
socialismu a od prosince 1970 za „Poučení z
krizového vývoje ve straně a společností po 13
sjezdu KSČ“. Komunisté sklízejí, co zaseli. Lid
jim odvádí, jen co musí.
Stalinova hrozba vojenskou intervencí do
vládní krize v únoru 1948 hraničila s válečným
aktem.
Invaze Varšavského paktu a již dvacet let
trvající okupace Československa válečnými
akty jsou. Na tom nic nemění, že Dubček a jeho
soudruzi podepsali moskevský protokol a že
Národní shromáždění odhlasovalo příslušnou
smlouvu.
Dokud Sovětský svaz nestáhne z republiky
svou okupační armádu a civilní aparát porad
ců, dozorců a poručníků, kdo Čechy a Slováky
přesvědčí, že se mír opravdu vrátil do jejich
těžce zkoušené země?
Připomínáme si tuto rabínskou moudrost
před vánocemi, protože vánoce jsou svátkem
míru, spravedlnosti a pravdy. Těšíme se z ní ve
vztahu k Československu na konci tohoto
pohnutého roku, protože v něm Češi a Slováci
o ní vydali svědectví daleko výrazněji než kdy
koliv za posledních dvacet let. Promluvili k
moci, že mají dost lži, nespravedlnosti a násilí.
Zápas o pravdu, spravedlnost a mír, který
nastává, je zápas o život Československé
republiky. Nemůže skončit jinak než vítěz
stvím těch, kdo za pravdou stojí.

K novým obzorům
(Dokončení ze strany 1)
připojit svůj podpis k požadavku náboženské
svobody. Zlomili kletbu onoho dlouholetého
pasivního postoje pod heslem „Já to sám
nevytrhnu“. Poznali, že záleží na každém.
Režim reaguje téměř v panice: obušky, psy,
zatýkáním a domovními prohlídkami, zastra
šováním všeho druhu. Ale sebevětší mráz
nemůže zastavit jaro, jednou probuzené. Může
je zadržet; avšak i ten nejtvrdší ledový krunýř
nakonec roztaje v jarním slunci. První kroky
jara jsou neviditelné — odehrávají se ve
hvězdné noci vánoční, kdy se zima zdá být na
vrcholí moci. To si připomínáme u rozsvíce
ného vánočního stromku.
Po léta to bylo jen doufáni, toužebné přání.
Letos poprvé je to konkrétní naděje a vyhlídka
do budoucnosti. Tím spíše, že ledy se zároveň
hnuly, poprvé v dějinách komunistické moci, v
několika zemích najednou: v Madarsku, v
Polsku, v baltských zemích. V tomto spole
čenství je sila.
Byl to požehnaný rok osmiček — a ukazuje
cestu.

ČESKÉ SLOVO
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„Celní válka“ na československých hranicích
(Dokončení ze strany 1)
nadále vychází z předpokládané ceny na
domácím trhu, přičemž je nutno předložit
doklad o způsobu získání prostředků k nákupu
tohoto zboží v zahraničí, příp. darovací listinu.
... ani slovo o vývozu oficiálním. 1 nadále se
bude vyvážet jak na Západ, tak na Východ (v
čele se Sovětským svazem) — a to bez ohledu na
to, zda jde o zboží „dostatkové“ nebo
„nedostatkové“.
Bez západních valut to prostě nejde a zrušit
smlouvy „bratrským zemím“ jaksi nelze. Tak
si, soudruzi, troufli na turisty. Na Poláky,
Východní Němce, Macfary a — světe div se — i
na ty ze Sovětského Svazu. Ať naši občané
vědí, že prázdné obchody způsobují jen a jen
nenasytní zahraniční návštěvníci. Kdyby jich
nebylo, bylo by všeho dost.
K tomu je třeba dodat, že „přijatá opatření“
stejně postihují jen někoho. Vyšší funkcionáři
— ať polští, madarští či východoněmečtí — si
to na oplátku dovedou zařídit. Sovětských
turistů zase není tak mnoho a příslušníků
„spřátelených vojsk“, dlících „dočasně" na
našem území, se — jak známo — netýkají
vůbec žádná opatření. Tak tedy, malý človíčku
— hlavně z Polska, kde je to ještě horší než u
nás — klidně zůstaň doma. Tady už nekoupíš
ani olejovky. Východní Německo je celkem
bez problému — jde jen o „přesun“ toho, co u
nás je a u nich momentálně ne — případně
naopak. A Maďarsko? Tam se přece mají lip
než my. Co tu chtějí kupovat? Tak, soudruzi,
máme to v suchu.
Úplně v suchu to však nebylo. Hned první
den platnosti nových celních předpisů došlo na
silničních a železničních přechodech do Madarska, Východního Německa a hlavně do Pol
ska k „celní válce“.
Chrabří českoslovensští celníci, podporo
vaní příslušníky Pohraniční stráže, zabavovali
zboží ve statisícovách hodnotách — a slavně je

„vraceli domácímu trhu". Mezinárodní vla
kové spoje měly až pětihodinové zpoždění.
Kolony aut, čekajících na celní odbavení, dosa
hovaly délky desítek kilometrů.

Odpověď na sebe nedala čekat. Východní
Německo zavedlo obratem prakticky stejná
celní opatření. Polsko reagovalo podráždě
nými komentáři v novinách, rozhlase a tele
vizi. V tisku Sovětského svazu se hovořilo o
„nebratrském" zásahu do slibně se rozvíjejí
cích turistických výměn. Československá „cel
ní perestrojka“ se dostala do palby kritiky. Jen
Maďarsko zachovalo zdrženlivost. Konec kon
ců, maďarských turistů se nová opatření příliš
netýkají. A chce-li kdokoli nakupovat v Ma
darsku, je vítán. Tam totiž platí obchodní
vztahy západního typu. Jen ty ceny jsou...
Oleje do „celního požáru" přilili i Bulhaři a
Rumuni, ačkoli v jejich případech se o „ná
kupní turistice“ hovořit nedá. Ale přece jen tu
a tam pár lidiček od nich zavítá do Českoslo
venska a je na hranicích obráno stejně nemi
losrdné jako ti ostatní. Jen na západní hranici
je poměrný klid. Ale přece jen pozor. Hned při
příjezdu do Československa dostane „valu
tový cizinec“ několikajazyčný seznam zboží,
které nesmí vyvézt. A pokud toho nedbá, je
mu zabaveno.
Vánoce jsou přede dveřmi a zdá se, že ten
tokrát bude mít československý občánek zase
po letech z Čeho nakupovat. Znovu zaplatí
zboží už jednou, nebo i víckrát zaplacené a
řekne si: Tak vida, že to jde — tohle měli udě
lat už dávno — jakým právem nám tu všechno
vykupovali — jak bysme k tomu přišli... A
„vládní soudruzi“ si zamnou ruce a pomyslí:
Chválabohu jsme zase zachránili jedny vánoce.
Bylo okolo toho trochu křiku, ale nějak to
přežijeme...
Jak dlouho, soudruzi? Do příštích vánoc?
(ifa)

Kurs koruny Tuzex a jiné
Od prvního ledna příštího roku bude zave
den takzvaný „jednosložkový kurs koruny“. V
současné době vychází oficiální směnný kurs z
fiktivního zlatého obsahu měn. Tento kurs, v
rozporu se skutečností, několikanásobně nad
hodnocuje československou měnu vůči volně
směnitelným měnám. V praxi se také k ničemu
nepoužívá. Všechny v praxi používané kursy
vznikají z kursu oficiálního, pomocí přirážek v
nejrůznější výši. Kurs se tedy skládá ze dvou
složek: oficiálního kursu a přirážky. Západní
cizinci dostávají za dolary či marky českoslo
venskou měnu v oficiálním kursu, zvýšeném o
75 procent. Českoslovenští občané, vyjíždějící
na Západ, musí ovšem marky či dolary kupo
vat za oficiální kurs, zvýšený na čtyřnásobek.
Pro jiné než turistické účely platí nepřeberné
množství obchodních kursů. Prakticky pro
každý jednotlivý kontrakt, pro každý druh
zboží nebo služeb, se zvláštními přirážkami
vytvářejí zcela individuální směnné kursy. Spo
lehlivý kurs, který by zasloužil tohoto jména
nebo alespoň kurs, který by byl použitelný ve
většině případů, prostě a jednoduše neexistuje.
Jednosložkový kurs od začátku příštího
roku na této situaci nezmění ani to nejmenší.
Odpadne pouze odvozování od fiktivního
kursu oficiálního. Státní banka bude vyhlašo
vat rovnou kurs, který bude odpovídat dneš
nímu turistickému kursu pro západní cizince.
Odpadne tedy jedna ze dvou složek — proto
nový název — jednosložkový kurs. O kursu
jednotném nemůže být ani zmínky. Českoslo
venští občané budou i nadále muset za západní
měny platit dvaapůlkrát více, než co za ně
západní cizinci budou dostávat. Stát bude i
nadále okrádat obě strany. A v rámci zahra
ničního obchodu budou pro československé
výrobce a podniky zahraničního obchodu platit
zcela individuální kursy, tak jako dosud.Zma
tek se nikterak nesníží a k pocitvému, ekono
micky odůvodněnému a jednotnému kursu to
není ještě ani první krůček.
Jednosložkový kurs je vlastně čistě technic
kou úpravou účetních předpisů. Státní admi
nistrativě ušetři trochu práce, ale na faktické
výši kursu — přesněji kursů — nezmění nic.
Tím se dostáváme k pověstem kolem Tuzexu a bonů. Tuzex je podnikem zahraničního
obchodu a bony jsou jakousi náhražkou cizích
měn. Výměnný kurs bonů dosud vycházel z
oficiálního, fiktivního kursu koruny a tomu
odpovídaly i nominální ceny v Tuzexu.
Jednosložkový kurs bude o 75 procent vyšší,
než tento fiktivní a nikdy nepoužívaný kurs.
Proto se, podle oficiálních údajů, budou o 75

procent zvyšovat nominální ceny v Tuzexu a o
stejné procento se zvýší i hodnota tuzexových
kont. Dokonce i bony v hotovost i se prý budou
v tomto poměru vyměňovat, aniž by bylo nutné
vykazovat způsob jejich nabytí.
Leccos hovoří proti obavám, ze kterých vzni
kají pověsti o skryté konfiskaci bonů a tuzexo
vých kont. Hlas lidu ovšem praví, že tento
režim nedělá nic, na čem by se neobohatil na

KAREL KÚHNL
úkor svých občanů. Tento argument, založený
na letité zkušenosti, nelze tak úplně pominout.
Není vyloučeno, že režim na to půjde oklikou.
Jedním z nepřímých důsledků dosavadních
nereálných kursů, na nichž je založena i oficiál
ní hodnota tuzexových bonů, jsou spekulační
výdělky vexláků. Stát nyní potichu rozšiřuje
prodej v Tuzexu za normální koruny, a to zcela
oficiálně v poměru šest ku jedné. V rozruchu
kolem jednosložkového kursu se tak státu
podařilo potichu legalizovat kurs bonů, platný
na černém trhu. Legalizace tohoto kursu ovšem
platí jen pro stát. Normální občan bony za tuto
cenu prodávat nesmí. Stát vytvořil nedostatek,
který automaticky plodí černý trh s přehnanými
cenami. A když poznal, že je i s celým svým
policejním aparátem proti černému trhu bez
mocný, rozhodl se na vlastní neschopnosti ještě
vydělávat. Proč mají spekulativní zisky shráb
nout vexláci, když je může shrábnout stát? Pervertovaný kruh socialistického hospodářství se
tak uzavírá neméně pervertovanou sponou
socialistické státní morálky.

V souvislosti se zavedením jednosložkového
kursu se objevily také fámy o měnové reformě.
Měnová reforma sama o sobě nemusí být nic
špatného, ba může být dokonce počátkem
ozdravění hospodářství. V Československu je
ovšem spojena spíše s představou nestydaté
krádeže. Na základě zkušenosti z roku 1953,
která se vryla do historické paměti Čechů a
Slováků, vznikla představa, že cílem měnové
reformy může být jedině oloupení obyvatelstva
státem. Z ryze ekonomického hlediska je
dnešní Československo v situaci přímo klasické
pro měnovou reformu. I podle oficiálních údajů
roste už téměř dvacet let celkové množství
peněz, které jsou v oběhu v národním
hospodářství, dvojnásobným tempem, než
národní důchod. Jinými slovy, peníze se stále
více a více stávají ničím nepodloženým kovem
čí papírem. Jejich skutečná hodnota, jejich
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reálná kupní síla, ani zdaleka neodpovídá
vyraženým nebo vytištěným číslům. Pořádek
může obnovit jedině měnová reforma, samo
zřejmě doplněná o radikální změnu hospodář
ské politiky. Tolik ekonomická teorie.
Měnová reforma je ovšem také ožehavou
politickou otázkou. Znamená vždycky ote
vřené přiznání neúspěchu dosavadní hospo
dářské politiky. A to nikoli neúspěchu ledaja
kého, ale totálního. Komunisté ovšem nemo
hou popřít sami sebe a tak ani v této situaci
nelze očekávat, že se zachovají logicky, podle
ekonomické teorie. Něco ovšem udělat musí a
tak se i tady, s nějvětší pravděpodobností,
vydají nějakou oklikou. Výsledkem měnové
reformy by byl pokles životní úrovně. Výs
ledkem zvolené okliky nemůže také být nic
jiného. Formou může být skryté či otevřené
zdražování, nedoprovázené růstem mezd. Mů
že to být také stagnace nebo dokonce snižo
vání mezd, pod záminkou nedostatku mzdo
vých prostředků v podnicích, převedených na
takzvané „samofinancování“. Kdyby tohle
všechno vedlo ke vzniku zdravého, fungujícího
hospodářství, bylo by dokonce možné se s tím
přechodně smířit. Problém je v tom, že právě
tato vyhlídka je s dnešním českolovenským
vedením čirou utopií.
Na rozdíl od tuzexových obav a strachu z
měnové reformy, jsou neurčité pověsti o kon
vertibilní koruně neseny pozitivním očeká
váním. Bohužel, jsou však tyto pověsti — na
rozdíl od obou negativních fám — zcela
nepodložené. Konvertibilita koruny nezávisí
na vůli nebo nevůli tajemnické kasty, která si
přivlastnila celé národní hospodářství. Musí k
ní být vytvořeny reálné podmínky a právní
předpoklady. Volná výměna peněz musí být
nejen legalizována, ale musí být také pod
ložena příslušným výkonem národního hospo
dářství. Pouhá legalizace volné výměny za
nynějšího výkonu československého národní
ho hospodářství by se rovnala ekonomické
sebevraždě. Ale žádný strach, nic takového se
nechystá. Řeči politiků a jejich ekonomů o
výhledové konvertibilitě koruny je klidně
možno zapomenout. Bohužel; protože to také
znamená, že se neschyluje ani k vytváření reál
ných podmínek konvertibility.
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george bush
Viceprezident Spojených států
George
Bush, až vystřídá 20. ledna v Bílém domě ve
Washingonu prezidenta Ronalda Reagana,
nastoupí do nejdůležirějšího úřadu na světě
jako zkušený, zasvěcený politik. Nové období
amerických dějin nenačne ovšem nepopsaným
listem. Po svém předchůdci zdědí mnohé
závažné problémy, z nichž je třeba jmenovat
především poměr Spojených států k Sovět
skému svazu. Tento poměr totiž ovlivňuje
mnohé další. George Bush se účastnil začátkem
prosince rozhovorů, které měl prezident Rea
gan s Gorbačovem, takže je informován přímo u
pramene. I s problémem sovětských satelitních
zemí je dobře obeznámen, vždyť navštívil
Polsko. Jak nedávno prokázal, má George Bush
na problém zemí ve středovýchodní Evropě
svůj názor — a také na Československo.

Ve volební kampani navštívil Bush 19. října
městečko Fulton ve státe Missouri a promlu
vil tam ke studentům Westminsterské univer
zity. Přesně na tomtéž místě, kde Winston
Churchill 5. března 1946 pronesl známou řeč:
.... Od Štětina až po Terst spadla železná
opona, jež rozdělila Evropu na část komunis
tickou a svobodnou...“ Bush prohlásil: „Želez
ná opona stále ještě visí od Štětina po Terst,
ale je to rezavějící opona. Paprsky světla z
naší, západní strany, svobodné a prosperující
strany, pronikají na druhou stranu a září. Lidé
hledají pravdu tak jako nikdy. A lidé ve
východní Evropě a v Sovětském svazu samém
žádají víc svobody, víc místa na slunci. Je to
vážný problém,“ pokračoval Bush. „Lidé
chtějí vědět, proč neni chleba, proč nemají
svobodu, proč klesá průměrná délka života,
proč jsou veřejné služby tak špatné, proč je
zboží nekvalitní a proč je nedostatek. A tak,
sedmdesát let po Říjnové revoluci, marxismus
ztratil svůj třpyt,“
Bush je k současným změnám v Sovětském
svazu skeptičtější než i sám prezident Ronald
Reagan. Připouští, že Gorbačov má větší
zájem o reformy, než jeho předchůdci. „To je
slibné,“ pravil, „ale nesmi nás to ukolébat do
nějakého naivního sebeuspokojení. V žádném
případě nesmíme opustit náš princip udržovat
mír. založený na síle.“
Pražský samizdatový měsíčník T ' 1

viny si před volbami vyžádal od obou kandi
dátů na prezidentství odpovědi na tři otázky.
Na první otázku „Jaká bude Vaše politika
vůči východní Evropě, zvláště vůči menším
zemím?“ Bush odpověděl: „Uznání a povzbu
zování rozdílností, existujících mezi jednotli
vými východoevropskými zeměmi, bylo naší
politikou po mnohá léta. Tato politika bude
pokračovat. Vzhledem k této rozdílnosti vy
tvořili Východoevropané své vlastní formy
.glasnosti* a .perestrojky', mnohdy dlouho
před Sovětským svazem. Doufáme, že to, co
se nyní jeví jako nový pozitivní sovětský
postoj k reformám, vytvoří ještě příznivější
klima pro rozvoj původních reformních hnutí
ve východní Evropě."
Na další otázku „Jak zájem Spojených
států o zlepšeni styků mezi supervelmocemi a
o stabilitu ve východní oblasti ovlivní jejich
politiku vůči zemim ve východní Evropě,“
odpověděl Bush: „Spojené státy mají zájem na
rozšiřováni svobody ve všech zemích světa.
Legitimní touha východoevropských zemi po
svobodě jistě ovlivňují zdravotní stav supervelmocenských vztahů a stabilitu v oblasti.
Nepřijímám náznak, že Spojené státy nedbají
této touhy. Cilem naší politiky je vést dialog
se všemi složkami východoevropských společ
ností a s představiteli stejně jako se soukro
mými osobami a neoficiálními skupinami,
abychom povzbudili vývoj k větší demokracii
a k respektování lidských práv. Například při
návštěvě v Polsku jsem se loni v září setkal
dvakrát s představiteli Solidarity, včetně Le
cha Walesy a poté jsem na schůzkách s
dalšími představiteli opozice, polské vlády a
církve naléhal na národní smíření a inten
zivnější a otevřenější dialog."
Snad nejvážnější byla Bushova odpověď na
otázku: „Jaká bude Vaše politika vůči Česko
slovensku se zřetelem na to, že Spojené státy
za prezidenta Wilsona přispěly před sedmde
sáti lety ke zrodu první nezávislé Českoslo
venské republiky jako demokratického státu?“
Řekl: „Spojené státy doufají, že svěží
demokratické tradice mohou být kdekoli
obnoveny a přetvořeny v demokratické insti
tuce. Hlavní podnět k demokratické změně
musí nezbytně vzejít zevnitř každé země.
Spojené státy se nebudou vměšovat do vnitř
ních záležitostí žádné země, ale plně povzbu
zujeme vývoj demokratických institucí, zalo
žený na úsilí místních obyvatel a místních
představitelů.“

ČESKÉ SLOVO

Praotec Čech nebo Beneš (III)
Ve vážnějších vojenských učilištích této
doby je jaké povinná četba předepsána útlá
knížka „Umění válčit“. Jejím autorem je Sun
Tzu, čínský Clausewitz, který žil 500 let před
Kristem. Tento starověký vojenský teoretik
napsal, že nepřítele je nutno nejdříve psycholo
gicky podvrátit a že se pak jeho armáda vzdá
prakticky bez boje. Proti nepříteli, tvrdil Sun
Tzu, je třeba vést v zázemí podvratnou
činnost, útočit na jeho morálku, sabotovat
jeho ekonomiku a celou společnost korumpo
vat. Mezi nepřátelskými vůdci je třeba rozsé
vat neshody a nepřítele tak zničit bez boje.
Když jsem v květnu dopsal svůj komentář k
novým historickým tvrzením z Londýna a
odjinud (o tom, že Beneš „volky nevolky"
připravil Únor 1948 svou zahraniční činností
za války; že Beneš či američtí generálové zne
možnili Churchillův plán invaze na Balkán, že
se Beneš nesnažil přesvědčit Američany, aby
obsadili Evropu až po Odru včetně Moravy a
Slezska, jak to slibovala podivná mapa ame
rického časopisu „Newsweek" z 10. dubna
1944, že prý jeden náš historik přišel v americ
kých či britských archivech na dokumenty,
které svědčí o tom, že kdyby Beneš se Sikorským plně podporovali koncepci čs.-polské či
Podunajské federace, Sovětům by se prý nepo
dařilo proniknout do střední Evropy, protože
v tomto případě by se západní Spojenci prý
vylodili na Balkáně a shodili výsadkové jed
notky do Maďarska a Rumunska, kteréžto
státy s nimi vyjednávaly o obrácení fronty
proti nacistickému Německu v r. 1943 atd.),
přišel mně na mysl Sun Tzu a jeho teorie.
Když někdo tvrdí, že viděl určité dokumenty,
které neodpovídají tomu, jak se válka vyvíjela
(některé věci, jak jsem už uvedl, se dokonce
objevily ve spojeneckém tisku z uvedené
doby), neskrýval se za tím vším za války nějaký
jiný účel? Naši a jiní historikové si zřejmě
nedali práci zjistit, co měl generál Eisenhower
na mysli, když po válce napsal:
„V prvních dnech války, zejména v letech
1940 a 1941, kdy Velká Británie byla osamo
cena, Britové měli málo čím se bránit, s výjim
kou decepce. Uchylovali se tedy k kdejakému
druhu vytáčky, aby zmátli Němce, pokud jde o
vojenskou sílu, kterou měli, a co je důležitější,
7 t-rT,^ jnr -r. ... jim
„Ju

Vytáčky, decepce, válečná lest — v tom byli
Britové mistři v celé své historii, zejména však
za II. světové války, jak naznačuji různé decepční plány kolem invaze do Normandie z r. 1944,
o kterých se tu a tam píše v knihách různých
historiků a pamětníků II. světové války. Pře
kvapuje však, že až do poloviny sedmdesátých
let, kdy Britové pootevřeli své válečné archivy
(Enigma-Ultra, Činnost SOE atd.), nikdo tuto
decepci důsledně nestudoval a naši i jiní histo
rikové prostě ignorovali uvolnění tajných
archivů, ve kterých jsou zmínky o britské, do
té doby přísně utajené instituci „London Control Section“ (LSC), jejíž obdobou ve Was
hingtonu byla „Joint Security Control“ (JSC).
Pokud vím, jako první přišel na veřejnost
s podrobnostmi činnosti LSC—JSC britský
žurnalista Anthony Cave Brown už r. 1975 ve
své obšírné knize „Bodyguard of Lies“, jejíž
titul je založen na Churchillově výroku na
Teheránské konferenci, kde se jednalo o koor
dinaci decepčních operací v hlavních štábech
všech tří spojenců ve válce proti Hitlerovi. „Za
války pravda je tak vzácná, že musí být stále
obklopena tělesnou stráží lží“ (bodyguard of
lies).
LSC, čili instituci pro decepci nepřítele a
válečnou lest, dal Churchill zřídit krátce poté,
co se stal premiérem. Její činnost vyvrcholila r.
1943, kdy se v Londýně začala plánovat invaze
do Evropy. Jejím šéfem byl tehdy s titulem
„The Controller of Deception“ plk. John
Henry Bevan. Ten měl pravomoc zasahovat do
činnosti kteréhokoliv britského ministerstva a
prostřednictvím americké JSC se jeho ope
rační plány decepce prováděly i ve Washing
tonu. A co je pro nás důležité: na jeho pokyn
dokonce i F. D. Roosevelt a Churchill podni
kali určité kroky a činili různá prohlášení,
která měla zmást nacisty. Plk. Bevan samo
zřejmě pracoval ruku v ruce s britskou a ame
rickou tajnou službou a se spojeneckými
veliteli, kteří řídili podvratnou činnost v
zázemí nepřítele.
Plk. Bevan a jeho spolupracovníci vypraco
vali r. 1943 plán „Jael“, který měl Hitlera a
jeho generály zmást, pokud jde o americkobritské přípravy invaze do Normandie. Po
Teheránské konferenci byl tento plán decepce
a >álcčc>v Isu .uzáůer* a přejmenovali na
2 >dyguard". Některé části tohoto plánu

PERZEKUCE
Za petici, napsanou někdy v srpnu, byl v
říjnu zadržen a ještě je teď v prosince vězněn
Ivan Jirous, historik umění, básník a novinář,
otec dvou malých dětí. V petici reagoval Jirous
spolu s Jiřím Tichým a dalšími 250 signatáři
na otřesnou smrt vězně svědomí, Pavla Wonky,
v policejní vazbě v Hradci Králové. Wonkovu
smrt dodnes čs. úřady řádně nevysvětlily.
Jirous si v minulých letech odseděl v čs. věz
nicích už osm roků. Další, páté věznění, by
snad už nepřežil. Z toho důvodu se v Praze
ustavil 10. listopadu Výbor na obranu Ivana
Jirouse s posláním usilovat o okamžité propuš
tění tohoto významného pracovníka, který
stál u zrodu nezávislé české kultury v sedmde
sátých letech. Členy Výboru jsou Václav
Havel, Jan Brabenec, Zbyněk Hejda, Petr Pla
cák, Jiří Ruml, Martin Palouš a několik dalších
osob. Výbor vypracoval prohlášení, jež zaslal
na vědomí čs. tisku oficiálnímu i neofici
álnímu, sovětským novinám, polským časo
pisům, několika britským publikacím a tiskové
kanceláři Agence France Presse. Prohlášení
dostal i americký deník New York Times.
Použil je v článku, v němž označil Jirousův
případ za vážný. V té souvislosti napsal, že
někteří zasvěcení lidé považují policejní repre
se z poslední doby za náznak, že dojde k
soudnímu přelíčení s některými vedoucími čini
teli čs. opozice. Byla to zastrašovací akce.
Proces hrozí např. zatčeným aktivistům
Nezávislého mírového sdružení, jehož činnost
byla už jejich zadržením vážně narušena.
Dopisovateli New York Times řekl jeden z
organizátorů Hnutí za občanskou svobodu, že
jeho manifest podepsalo 122 signatářů, ale že
by se k němu připojily tisíce dalších, kdyby se
neobávali tvrdé reakce režimu. Na vznik
Výboru na obranu Ivana Jirouse upozornila i
Mezinárodní společnost pro lidská práva.
Ale zatím co se vleče vyšetření smrti Pavla
Wonky, trpí jeho bratr, Jiří Wonka. U
Okresního soudu v Pardubicích se konalo 22.
listopadu občansko-právní jednání v jeho věci.
Když se skončilo a Jiří Wonka odcházel, chtěli
ho zadržet dva příslušníci krajské správy SNB v
Hradci Králové. Důvod? Po propuštění z věz
nice v Hradci Králové podal Jiří Wonka na
vyšetřovatele dr. Josefa Nepovíma trestní
oznámení pro podezření z falšování některých

svědeckých výpovědí. Jiří Wonka odmítl s
příslušníky jít a ti přivolali pomoc dalších
příslušníků. Wonka si lehl na zem a omdlel.
Přišel k sobě, když ho příslušníci s pouty na
rukou nakládali do policejního auta. Potom
omdlel znovu. Přivolaná lékařka mu dala
injekci a ze stanice SNB byl dopraven do
okresní nemocnice v Pardubicích na psychia
trické oddělení. Druhý den ho lékař propustil
domů. Hrubé zacházení vyvolalo u Wonky sil
nou bolest ve starém zranění krční páteře.
Na Slovensku se v prvním prosincovém týd
nu rozšířil leták s výzvou ke katolíkům aby se
10. prosince zúčastnili bohoslužeb a v modlit
bách mysleli na lidi, vězněné za politické nebo
náboženské přesvědčení, za Ivana Polanského,
Hanu Marvanovou, Petra Cibulku, Františka
Líznu, Augustina Navrátila a další. Významní
mluvčí hnutí za občanskou svobodu na Slo
vensku se k výzvě připojili prohlášením, že by
morální váha iniciativy vzrostla, kdyby se k ní
připojili vyznavači všech náboženství a i lidé
nenábožensky založení, ale věřící v hodnoty
demokracie, svobody a tolerance.
V Brně je znovu předmětem nového proná
sledování Petr Cibulka, stíhaný pro pobuřo
vání. Poštovní úřady dostaly rozkaz zadržovat
mu korespondenci a odevzdávat ji vyšetřova
teli. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
upozorňuje Cibulkovy přátele — i v zahraničí
— aby zásilky posílali jinam. Cibulkova matka,
paní Věra, podala stížnost na příslušníka SNB,
za jehož přítomnosti se z bytu ztratilo skoro
patnáct set tuzexových bonů. Příslušník, podpraporčík Josef Pluhař, „o ničem neví" a nadří
zený kapitán Krchňák stížnost „odkládá“.
V Uherském Hradišti odsoudili pátera Fran
tiška Líznu za údajné šíření letáků na dva mě
síce nepodmíněně. Odsouzený se odvolal.
Závody v Praze dostávají dopisy, jxidepsané
primátorem, v nichž se žádají, aby jejich
zaměstnanci, kteří se zúčastnili manifestace 28.
října, byli vystaveni veřejnému projednání
jejich účasti na kolektivních shromážděních.
Iniciativa sociální obrany upozorňuje, že jde o
zastrašování veřejnosti a o porušení meziná
rodní smlouvy, kterou se Československo
zavázalo dodržovat a která vylučuje jakouko
liv diskriminaci v zaměstnání za politické či
náboženské projevy a za projevy přesvědčení.
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aby bylo jasno
vyšly najevo už za války nebo krátce po ní:
Např. Pattonova chimérní armádní skupina
(FÚSAG) ve Skotsku, která se „připravovala
na hlavní a rozhodující invazi do oblasti
Calais“; ve Španělsku na pobřeží bylo vypla
veno tělo mrtvého „britského důstojníka" s
plány na chimérnou invazi ve Středomoří atd.
Cílem těchto decepčních operaci nebyli však
jen Hitler a jeho maršálové. Jak A. C. Brown
vysvětluje, tato psychologická válka byla zamě
řena také na Canarisův Abwehr, na německou
protinacistickou opozici a na německý lid
vůbec. Spojenci mimo jiné naznačovali, že s
Hitlerem a nacisty nemíní vůbec jednat, že
Třetí říši mini zlikvidovat beze zbytků a že
budoucnost Německa závis! na tom, do jaké
míry bude německá veřejnost Hitlera podpo
rovat, případně jak proti nacistům bude nejen
slovy, ale i činy postupovat politická opozice,

KŘESOMYSL
se kterou měli Spojenci částečné styky např.
přes Švýcarsko a Španělsko. Z plánu „Jael“ či
„Bodyguard" jasně vysvítá, že anglo-americké
polemiky o invazi na Balkán byly většinou jen
decepce, jejímž cílem bylo povzbudit protiněmecký odpor v balkánských zemích a přimět
Hitlera, aby tam odvelel co nejvíce divizí jed
nak ze západní fronty, jednak z Ruska. To se
také stalo. Odhaduje se, že Hitler měl na jaře
r. 1944 na Balkáně a v Itálii asi 50 různých
divizí. Celá ta historická problematika ve věci
Balkánu, pokud jde o Brity a Američany, byla
více méně vysvětlena v časopise „Proměny“ v
polemice dr. Č. Ješiny s prof. Svitákem, pokud
jde o obsah knihy „Velký skluz“. Dr. Ješina
cituje Churchilla, který ve svých pamětech
napsal, že nikdy žádný plán invaze na Balkán
neměl. V pamětech, které vyšly po válce,
Churchill ovšem o činnosti LSC nepíše, pro
tože musela zůstat v tajnosti až do sedmdesá
tých let. Churchill, jak seriózní odborná
literatura uvádí, neměl dlouho důvěru v
úspěch masivní invaze do Francie, protože její
porážka by znamenala prodloužení války o
řadu let. Místo toho doporučoval menší
výpady proti Hitlerově Evropě, zejména do
Středomoří; počítal s tím, že to nacisty
vyčerpá do té míry, že se nakonec vzdají. Ame
ričané a někteří Britové však v to nevěřili
a přesvědčili Churchilla, že Němci musí být
poraženi jasně vojensky: v rozhodujících bit
vách na evropské pevnině.
A. C. Brown tvrdí, že válečná lest Spojenců,
pokud jde o Balkán (plán „Zeppelin“), byla tak
geniální, že zmátla nejen Hitlera a jeho gene
rály (maršál Rommel byl dokonce poslán do
Athén, aby tam organizoval novou armádní
skupinu a připravil ji na spojeneckou invazi),
ale i pozdější historiky II. světové války
(včetně našich)...
Jak to vlastně bylo s těmi spojeneckými
výsadkami v Maďarsku a Rumunsku? LCS a
různé jiné spojenecké instituce pro psycholo
gickou válku se zejména r. 1944 soustředily na
německé satelity, jako bylo Maďarsko, Ru
munsko, případně i Bulharsko. Účelem této
kampaně bylo přesvědčit tamní loutkové
režimy, aby začaly myslet na sebe a na to, k
jakým neblahým koncům je může přivést kola
borace s Hitlerem. Např. na adresu regenta
Horthyho adresovali Spojenci náznaky, že
jsou ochotni s ním tajně jednat, jestliže projeví
ochotu postavit se proti Hitlerovi. Horthy už
r. 1942 dospěl k přesvědčení, že si vsadil na
špatnou kartu, a novým předsedou vlády jme
noval záměrně anglofila Kallaye. Ten začal
přes Vatikán a později přes své osobní vyslance
v Turecku (Freye a Veréše) vyjednávat s Brity
o možnosti separátního míru. Styk s Brity
udržoval také pomocí tajné vysílačky, kterou
v budapešťském královském paláci obsluhoval
britský uprchlík z německého zajateckého
tábora pkl. Charles Telfer Howie. Kallay
žádal západní Spojence, aby poslali do Maďar
ska tajně letecky diplomatickou misi. Spojenci
tak učinili, avšak Kallay brzy zjistil, že šlo o
výsadek pracovníků tajné služby, kteří infor
movali Londýn o místní situaci, případně pro
váděli podvratnou činnost. Kallay je proto
brzy poslal domů. Velkého zklamání se dožil,
jak po válce napsal, když v době jeho jednání s
Brity londýnské „Times“ uveřejnily komentář
o tom, že „určité státy, včetně Maďarska, si
nesmí myslet, že se mohou zachránit opoždě
nými snahami opustit potápějící se loď". Kaliay nebyl daleko od pravdy, když po válce v
exilu tvrdil, že Londýn se tímto způsobem
snažil vyprovokovat Hitlera k vojenskému
zákroku v Maďarsku a jinde. Spojenecký tisk a
rozhlas hrály totiž v decepční operaci ..Body
guard“ důležitou roli. Jak víme. Hitler skuDokončení na dalši straní
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tečně v březnu r. 1944 nařídil okupaci
Madarska; a přesun nacistických divizí ze
západní Evropy na Balkán měl držet v Šachu
také Rumunsko a Bulharsko. Podle Browna
celá balkánská operace v rámci „Bodyguard“
byla velkým triumfem LCS a jak Hitler sám
později připustil, přispěla velkým dílem k
úspěchu invaze Spojenců v Normandii.
A. C. Brown píše, že LCS v Londýně měla
podíl také na plánu atentátu na Heydricha.

ABY BYLO JASNO
Pokud ještě žili gen. Moravec, gen. Ingr, dr.
Feierabend a dr. Slávik, vedly se ve Washing
tonu diskuse o II. odboji a o tom, kdo vlastně
přišel s myšlenkou provést na Heydricha aten
tát. Jedna strana tvrdila, že s iniciativou přišla
Moravcova organizace v Londýně, druhá
přisuzovala iniciativu dr. Benešovi. Ví se však
to, že když vedení domácího odboje dostalo z
Londýna o věci první informaci, protestovalo,
protože tušilo, že atentát na Heydricha vyvolá
velké krvavé represálie nacistů proti národu a
že to prakticky zlikviduje domácí odboj.
Vedoucí domácího odboje navrhovali proto,
aby terčem atentátu byl min. Emanuel Mora
vec. Příslušní čs. činitelé v Londýně však
odmítli plán změnit; zřejmě posledním slovo
ve věci měli Britové.
A. C. Brown (a s ním řada jiných britských
historiků) tvrdí, že s myšlenkou atentátu přišel
šéf britské tajné služby SIS Menzies a že na její
provedení trval i když jeho vlastní lidi tvrdili,
že to bude mít pro český národ a pro možnosti
odboje v českých zemích dalekosáhlé dů
sledky. Heydricha chtěl Menzies zlikvidovat,
protože ohrožoval pozici šéfa Abwehru, adm.
Canarise.
Dosud se vedou spory o tom, zda Canaris
byl v přímém styku s SIS. Je však nesporné, že
řada jeho podřízených byla členy protinacis
tické opozice a spojenecké věci přímo i
nepřímo pomáhala. Menzies sám na začátku
války, kdy Abwehr měl velké úspěchy, k
návrhu svých lidí, aby Canaris byl zlikvidován,
poznamenal, že „živý Canaris prospěje spoje
necké věci víc než mrtvý Canaris“.
Nutno ještě dodat, jak píše Brown, že v
době, kdy naši parašutisté připravovali atentát
na Heydricha, Heydrichova SD přišla na stopu
činnosti Moravcova „Franty“, Paula Thummela z Abwehru v Praze a zatkla jej. Jsou
náznaky, že Canaris o Thúmmelově činnosti
pro Moravce a Londýn věděl a že proto jeho
zatčení mohlo Canarisovi zlomit vaz. Ostatně
krátce před Heydrichovou smrtí byl Canaris v
Praze a projednával s Heydrichem a SD nějaký
kompromis. Podle Browna parašutisté, kteří
připravovali atentát, dostali pokyn, aby se
pokusili Thúmmela zachránit. Ale pokyn
přišel prý pozdě.
A pak je tu ovšem mapa z jara r. 1944, podle
které měli prý západní Spojenci postupovat až
k Odře a na Moravu. Průvodní článek,
přetištěný z britského „Observeru“ tvrdí, že
se na této okupační linii dohodli Roosevelt,
Churchill a Stalin v Teheránu (což neodpovídá
skutečnosti), a že podrobnosti měla v době,
kdy byl článek uveřejněn, projednávat Evrop
ská poradní komise (EAC, v Londýně. O pro
blematice této mapy uveřejnilo „ČS“ článek v
únoru 1987. Že šlo o decepci, tvrdil už Wenzel
Jaksch, který mapu uveřejnil r. 1963 ve své
knize „Europe’s Road to Potsdam“ (“Evrop
ská cesta do Postupimi“). Ostatně američtí
členové Evropské poradní komise se pozasta
vovali na jaře r. 1944 nad tím, že britský tisk
tyto nepravdy o EAC uveřejňoval, a po válce o
tom také otevřeně psali. Zřejmě o činnosti
LCS nic nevěděli. LCS dávala těmito články
Němcům, především německé opozici, na
vědomí, co může Německo v důsledku hitle
rovské politiky čekat. Ovšem účelem zmíněné
mapy mohlo být také sdělení těm vůdcům protihitlerovské opozice, kteří měli obavy ze
Sovětů, že západní Spojenci míní okupovat
téměř celé Německo, a tím je přimět k ještě
větší činnosti proti Hitlerovi. Mimochodem
tato mapa připomíná také podrobnosti jed
noho z vojenských plánů, které pod heslem
„Rankin“ připravil spojenecký hlavní štáb
(COSSAC) v Londýně v polovině r. 1943 pro
různé případy, např. pro případ, že se Třetí
říše pod tlakem zvenčí a s pomocí protihitlerovského odboje najednou zhroutí. Plán „Ran
kin C“ počítal s postupem Američanů, Britů a
Kanadanů aŽ na Odru!?
Ze všech těchto věcí vyplývá jedna věc: Není
všechno zlaté, co se třpytí. Každý dokument,
který se objeví ve spojeneckých archivech,
mohl mít za války různé pozadí: mohl odpoví
dat skutečně spojenecké strategii nebo byl jen
nástrojem válečné lsti. Proto je třeba různá
tzv. historická fakta znovu zkoumat a revido
vat. A zejména naši historici by měli počkat se
svým konečným úsudkem, až budou mít
přístup ke všem válečným archivům.

ČESKÉ SLOVO

Číslo 12, prosinec 1988

Masarykův slavný návrat do Prahy
Masarykův návrat z čtyřletého exilu do vlas
ti byl nepopsatelně nadšenou událostí, bylo to
triumfální vyvrcholení slavných dnů, jež naše
národy prožívaly od památného 28. října 1918.
Masaryk sám byl toho dne ve Spojených stá
tech, kde vyřešil některé problémy legií a sjed
nal novému státu desetimilionovou dolarovou
půjčku. Cestu domů nastoupil na naléhání čs.
vlády, která cítila, že jeve vlasti zapotřebí jeho
autority.
Z New Yorku odplul 20. listopadu 1918.
Dorazil 29. listopadu do Londýna, kde měl
rozhovory se členy vlády, novináři a spisova
teli, kteří ho podporovali v době války. Další
zastávkou byla Paříž, kde byl Masaryk přijat
presidentem Poincarém a seznámil ses minister
ským předsedou Clemencau. V Paříži jednal i se
státníky, o nichž předpokládal, že budou hrát
důležitou úlohu na mírové konferenci.
Poslední zastávkou na cestě domů byla Itálie,
kde v Řamě byl Masaryk přijat králem.
Na českou půdu vstoupil T. G. Masaryk 20.
prosince 1918 na nádraží v jihočeském Horním
Dvořišti. Tehdy o tom napsaly pražské
noviny:
„20. prosince 1918, před dvanáctou hodinou
přibyl do stanice Horní Dvořiště zvláštní vlak
s ministrem železnic Zahradníkem, básníkem
Macharem, plukovníkem Husákem, dr. Ště
pánkem a se synem prezidenta Masaryka,
Janem. Blíží se hodina, na kterou čekají
toužebně milióny českých duší. Napětí přítom
ných ve stanici se stupňuje od minuty k
minutě, srdce buší stále prudčeji, v tom zazní

signál — hromová rána nepůsobí takovým doj
mem — vlak prvního prezidenta Českoslo
venské republiky přejíždí hranice. Za nevý
slovného vzrušení a ohromného jásotu, který
se nesl přes celou zasněženou krajinu, vjel vlak
ve dvanáct hodin padesát osm minut, za zvuků
hymny ,Kde domov můj‘, do stanice.“
Noviny dále napsaly, že vlak měl patnáct
osobních a devět nákladních vozů, že před
Masarykovým vozem jelo tři sta legionářů —
sto padesát francouzských a sto padesát ital
ských. Bouřlivé, jásavé volání slávy Masarykovi
se rozléhalo nádražím, když prezident, svěží a
zdravý, rychlými kroky opustil vůz, za ním šli
generál Luigi Piccione, vrchní velitel spojenec
kých armád v Československu, francouzský
vyslanec v Praze Clemens Simon, britský plu
kovník Thomas Montgomery, v čele nejbližších Masarykových spolupracovníků Miro
slav Božinov, za války sekretář čs. ministerstva
zahraničí a jeho zástupce dr. Ivan Markovič.
Vřele byli pozdraveni Masaryk, dohodoví
hosté i legionáři.
Zvláštní vlak s prvním čs. prezidentem pak
vyrazil k triumfální cestě do Prahy. Podél trati
mávaly hloučky venkovských lidí, na želez
ničních stanicích davy zdravily Masaryka
národní hymnou, jásotem, zpěvem, potleskem.
Něco podobného nikdy před tím jižní Čechy
neviděly. V Kamenném Újezdu si početný zá
stup občanů vynutil proti plánu zastávku vlaku,
aby mohl preident Masaryk přijmout pozdravy.
Nejnádherněji přivítal a prvního občana nové
ho, mladého státu hlavní město Praha. Krátce

Shromáždění občanských Iniciativ
Počasí bylo nepříznivé, chladné a deštivé, ale
nálada shromáždění, které se konalo v sobotu
10. prosince odpoledne na Škroupovu náměstí
v Praze, byla jásavá. Shromáždění, svolané
nezávislými občanskými iniciativami k uctění
40. výročí podpisu Univerzální deklarace lid
ských práv, úřady povolily. Bylo to první svo
bodné shromáždění v Praze po dvaceti letech.
Zahájeno bylo hymnou, k níž první tóny udala
KubiA.v.“. R. !o to : jojí nrvnf veřejné
vystoupení po dvaceti letech. Uvítací projev
pronesl jménem Charty 77 spisovatel Václav
Havel. „Naše země se začíná probouzet ze své
dlouhé dřímoty,“ pravil a pokračoval: „Snažte
se chápat dnešek jako první krok státní moci k
uznání nezávislých iniciativ jako legitimních
hnutí. Jedno je jisté: situace je otevřená a
záleží na nás všech, jak se vyvine. My skutečně
nejsme řemeslní pachatelé neklidu. I my
chceme pracovat v míru, ale chceme, aby práce
měla smysl. Navrhuji, abychom se pokusili
vdechnout této demonstraci historický vý
znam a udělali z ní důležité gesto pro občan
skou svobodu, politickou spravedlnost a de
mokracii v naší zemi.“ Potleskem odměnili
posluchači Havlův závěrečný výrok: „Když
jsem před třemi týdny ve věznici v Ruzyni
uvažoval, jak dlouho si mě tam nechají, kdyby
mi byl někdo řekl, že budu snídat s francouz
ským prezidentem a následující den mluvit na
povoleném veřejném shromáždění, byl bych
mu řekl, že si dělá legraci.“
Na řečnickém pódiu se střídali ke krátkým
projevům zástupci dalších občanských inicia
tiv. Za nezávislé mírové sdružení Jana Petrová
označila situaci státu za neuspokojivou, ať jde
o poměry politické, hospodářské, kulturní
nebo ekologické. „Tato skutečnost se nedá
změnit umlčováním lidí, kteří na to poukazují.“
Václav Malý z Výboru na obranu nespraved
livě stíhaných přečetl jména dvaceti politic
kých vězňů, o jejichž propuštění na svobodu se
Výbor zasazje. Mluvčí Charty 77 Bohumír
Janát vyzýval vládu, aby občanům uvolnila
prostor k svobodnému a rozumnému životu.
Všechny projevy byly sledovány s napjatou
pozorností a ve vhodných momentech často
přehlušovány voláním „Svoboda — Ať žije

Charta — Masaryk — Masaryk — Propusťte
politické vězně.“ Byla přečtena a zvednutím
paží schválena rezoluce s těmito požadavky:
propuštění politických vězňů, akční svoboda
pro nezávislé občanské iniciativy, uveřejnění
Deklarace a její propagace ve školách, lidová
účast na přípravě nové ústavy, „vážná jednání“
s církvemi o plné náboženské svobodě.
Na shromáždění přišlo — podle ČTK 1800
lidi, pudle
kiui^ Urí ět/ř;_
až pět Lišíc LuL Ale l'1' pí !" lýi ' ttm. ■■
vůbec podařilo tento svobodný projev na úřa
dech vymoci. Havel sám k tomu řekl, že bez
statečných lidí, kteří se účastnili demonstrací
na Václavském náměstí v srpnu a v říjnu, by
bylo k sobotní manifestaci nedošlo. Uniformo
vaná policie se na Škroupovu náměstí neuká
zala. Civilní policisté byli přítomni, ale neza
sahovali. Když se hlasovalo o rezoluci, byli
účastníci filmováni. V průběhu shromáždění se
minutou ticha uctila památka obětí katastro
fálního zemětřesení v Arménii.
Shromáždění trvalo hodinu, jak bylo naří
zeno, a prodloužilo se jen o pět minut. Mnozí
lidé ovšem zůstali na náměstí i ještě potom,
aby mohli mluvit s Havlem, Battěkem, Janátem a se zástupci jiných iniciativ, od nichž
všech si dávali podpisovat knihy, pohlednice.
V hovorech mezi sebou projevovali posluchači
obdiv k lidem, jimž před chvílí naslouchali a
kteří všichni pobyli i léta v žalářích za to, co
mohli ten den veřejně obhajovat a propagovat.
Jaké důvody přiměly úřady k povolení
demonstrace? Dohadů je několik. Disidenti
sami se domnívají, že největší vliv na povolnost úřadů měla návštěva francouzského prezi
denta Mitterranda. Jiná názorová škola soudí,
že to způsobil vliv Sovětů. Člen politbyra
Alexander N. Jakovlev byl minulý měsíc v
Praze a veřejně naléhal, aby se připustila
výměna různých názorů, „ať se vám to líbí
nebo ne“.
V Praze se konalo oficiální fórum u příleži
tosti 40. výročí Deklarace lidských práv. Tři
disidentští pracovníci — Martin PalouŠ, Karel
Srp (z Jazzové sekce) a Ladislav Lis — se
pokusili fóra zúčastnit, ale nebyli vpuštěni.

POJIŠTĚNÍ NÁVŠTĚV Z ČSSR
či jiné země. Jisté Vám přijde vhod možnost uzavřít výhodné pojištění
na nemoc, úraz a úmrtí, event. převoz nemocného či zemřelého na náklady
pojištovny (i nad stáří 85 let). Pojištění od 0.22 šv.Fr na osobu a den!!
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po jedenácté dne 21. prosince vjížděl zvláštní
vlak s lokomotivou, vyzdobenou květinami a
chvojím, zvolna do Wilsonova nádraží. Na
uvítanou hřměly salvy děl, hlaholily všechny
slavné pražské zvony, bylo slyšet jásot sta
tisíců v pražských ulicích. Nádražními prosto-

JOŽKA PEJSKAŘ

rami se rozléhaly tóny národní hymny, hrané
kapelou pražské posádky. Vlak se zastavil a po
chvilce vystoupil Masaryk a za napjatého slav
nostního ticha prošel k uvítacímu salonku.
Vyšel mu vstříc ministerský předseda, dr.
Karel Kramář, podali si ruce a vřele se objali.
Za české spisovatele uvítal prezidenta Alois
Jirásek: „Vítám Vás nejen za své druhy a
družky, ale také za všechen náš národ, v jehož
jménu české spisovatelstvo promluvilo loňské
ho roku za dusného ticha obecné zamlklosti.“
Masaryk odpověděl: „Umělce a učence poklá
dal jsem vždy za vůdce a vychovatele národa.
Chceme pracovat po vašem boku a s vámi. Je
to pohádka, ale i skutečnost. Bratři a sestry,
každý — mocný i slabý, mladý i starý — může
přispívat svou prací k vytvoření pravé de
mokracie.“
Když vyšel před nádraží, spatřil Masaryk,
kam se podíval, hlavu na hlavě, nekonečné
tisíce rozjásaných tváří. Špalír krojovaných
sokolů s obtížemi udržoval pořádek. Ve vy
zdobeném autu, provázen legionáři a sokoly,
nastoupil Masaryk cestu Prahou. Na rampě
Národního muzea tisíce šohajů a šohajek v
národních krojích s jásotem vnášely radost na
Václavské náměstí, zaplněné po obou stranách
desetitisíci dělníky a úředníky z pražských
továren, závodů a dílen. Všichni provolávali
Masarykovi slávu a mávali mu na uvítanou. Za
krátké zastávky u Národního divadla pohleděl
Masaryk poprvé po čtyřech letech zase na Hrad
čany, své budoucí sídlo. Když se na další cestě
průvod přiblížil Staroměstské radnici, zdravily
jej fanfáry z Libuše. Jménem města Prahy oslo
vil prezidenta Masaryka významný člen Mafie,
dr. Šámal: „Město Libušino leží v celé své kou
zelné kráse preJ Vámi. A tu i z oka Vašeho
vytryskne slza pohnutí a občan Tomáš Masa
ryk, syn prostého kočího, dnes první občan a
hlava státu přizná sám sobě: ,Pro tento lid,
pro tuto Svatou půdu, žádná obět ve světě není
dost velká.“ Prezident Masaryk na tuto zdra
vici odpověděl: „Pochopil jsem, co jste chtěl
říci: budu-li bydlet tam nahoře, myšlenkami
budu zde dole mezi vámi, neboť jsem z lidu
vyšel. Vláda musí být z lidu, s lidem a pro lid.“
Průjezd Mikulášskou třídou, která byla vyhražena studující mládeži z Prahy a středních
Čech, byl nekonečnou, neutuchající melodií
bujarého provolávání slávy a hlasitého nadšení.
O půl čtvrté odpoledne dorazil průvod k par
lamentu. Masaryk vykonal přehlídku setniny
28. pluku a provázen Františkem Tomáškem,
předsedou prvního čs. Národního shromáž
dění, vešel do zasedací síně sněmovny. Všichni
poslanci i hosté povstali a vítali ho potleskem.
Předseda Tomášek ve slavnostním projevu
ocenil Masarykovy zásluhy a závěrem řekl:
„Pane prezidente, způsobem triumfálním, tak
jako dosud nikoho, vítá Vás český lid na ces
tě Prahou. Přišel jste mezi nás, abyste vykonal
ústavní povinnost. Když před pěti týdny osvo
bozený národ prohlásil usnesením tohoto sboru
republiku, nebyl nikdo na pochybách, kdo
bude prezidentem.“ Po nové vlně burácejícího
potlesku poslanců přečetl předseda Tomášek
slavnostní formuli prezidentského slibu. Masa
ryk pevným, zvučným hlasem prohlásil: „Sli
buji.“ Shromáždění poslanci a čestní hosté
zapěli Kde domov můj. Na to se ujal slova
Masaryk: „Dámy a pánové, bratři. Prosím vás,
přijdte zítra o druhé hodině na Hrad, abyste
vyslechli první prezidentské poselství.“
Toto poselství druhý den Masaryk doprovo
dil dlouhým projevem, uvedeným citátem z
Komenského Kšaftu umírající matky Jednoty
bratrské: „Věřím i já, že po přejití vichřic hně
vu...“ Promluvil o minulosti, vylíčil činnost,
která vedla k osvobození, nastínil zásady, jimiž
se má nový stát řídit a mezi cíli uvedl „světové
i naše poměry vyžadují pronikavé reformy
sociální. Demokratická rovnost vylučuje všeli
ké vykořisťování... Demokracie není pano
váním, nýbrž prací, zabezpečení spravedlnosti
pro všechny." Masaryk naléhal na poslance,
aby zásady, které stanovil, dodržovali a ne
opouštěli. „Slibujeme,“ odpověděli, povstali a
po chvilce zamyšlení vzdali Masarykovi znovu
úctu.
Večer šel prezident T. G. Masaryk do
Národního divadla na slavnostní představení
Libuše. Při příchodu i při odchodu byl zdraven
ovacemi.

Číslo 12, prosinec 1988

Národ potřebuje lži
Přes veškeré proklamace ís. tisku o zvyšo
vání informovanosti obyvatelstva, má lež stále
zelenou. Lidé sice o mnohých faktech, o kte
rých se dříve zcela mlčelo, informováni jsou,
ale lživě. Desinformace jsou snad produko
vány s ještě větší důsledností, než kdy
předtím. Výrobcem desinformací je Vnitřní
správa ministerstva vnitra a životního pro
středí, tiskový odbor StB, který zařazuje své
produkty do všech masmédií jako informace.
Kromě desinformací politického charakteru
dnes především jde o vysvětlování příčin
nedostatkového zboží na trhu, to se totiž
týká každého občana. Proč je základní zákoLENKA SKRABÁNKOVÁ
nitostí výroby desinformací to, aby nic nebylo
tak, jak ve skutečnosti je, o tom se můžeme
jen dohadovat, ale pravda se zásadně nepři
pouští. Není-li materiál, tisk musí psát o tom,
že nejsou peníze. Nejsou-li peníze, píše se o
tom, že není materiál. Jaký je v tom rozdíl z
ideologického hlediska, to snad nevědí ani
výrobci těchto výmyslů. Když není dost
hygienických vložek pro ženy, tisk musí psát
o tom, že vložky vykupují madarští turisté, a
aby desinformátoři potvrdili, co říkají, ještě
dodají čísla: Madaři prý z republiky odvezli za
1,9 milionů Kčs zboží, protože vložky jsou v
Madarsku třikrát dražší. Stejně tomu tak je v
případě zubní pasty a servítků. Českosloven
skými vložkami je však zásobován Sovětský
svaz. Stejně tak toaletním papírem, domácí
tisk však musí psát o zastaralém výrobním
zařízení papíren, které je příčinou nedostatku.
To je sice částečně pravda, ale skutečností je,
že nikde ve střední Evropě není tak hustá
papírenská výroba, jako právě v Českoslo
vensku.
Při nedostatku obuvi se musí hovořit o
nedostatku pracovních sil ve fabrikách, při
tom však v bratislavských televizních „Aktua
litách“ byla zveřejněna (asi omylem) informa
ce, že sovětští novináři z „Trudu“ navštívili
Závody 29. augusta v Partyzánském a pochvá
lili dodávky obuvi na sovětské pulty — je to
9,5 milionů párů ročně (což představuje polo
vinu nrodukce tak velkého závodu). Přitom
na tiskové besedě v nedůstatků uuuvi na
domácím trhu se hovořilo o tom, ze v prodej
nách chybí 5-6 mil. párů obuvi. Při nedo
statku jízdních kol se mluví o zastaralé výrobě,
ale kola značky „Favorit" lze koupit kdekoliv
na Západě. Nedostatek cementu prý způso
buje zastaralá výroba, přitom zastaralost
cementáren se projevuje jen v tom, že chrlí
škodlivé emise do ovzduší, nikoliv v tom, že
by produkovaly méně. Cement se vyváží do
Rakouska a do SSSR, stejně tak jako nedo
statkové stavební dřevo.
Při nedostatku bytů se hovoří o nedostatku
pracovních sil ve stavebnictví, přitom tisíce
čs. stavařů pracují v SSSR na Progresu a v
Krivojrogu. S elektrickou energií se doma
musí šetřit, hovoří se o tom, že čs. průmysl jí
spolyká takové množství, že je nutné postavit
ještě tři atomové elektrárny, ale současně se
elektrická energie „vyváží“ do Rakouska.
Bylo by nebezpečné domnívat se, že s
perestrojkou v SSSR klesnou nároky tamějšího trhu, nároky Sovětů naopak rostou,
dodávky se ani v budoucnu tenčit nebudou,
ani kdyby domácí trh byl tak podvyživen jako
v bývalém zemědělském ráji — Rumunsku,
kde lidé, žijící na nejúrodnější půdě Evropy,
nemají co jíst.

Na pomoc Arménii
Z Prahy odletělo 11. prosince letadlo se
záchranáři. Byli to Členové báňské záchranné
služby z Příbrami a z Kladna, lékaři záchranné
služby z Prahy a z Kladna, záchranáři Horské
služby s lavinovými psy. V transfúzních sta
nicích po celé republice se odbírala krev pro
oběti zemětřesení. Četné podniky posílají
peněžité dary. Ve městech se organizoval sběr
šatstva, obuvi a přikrývek. Koordinační cen
trum v Praze všechny darované věci probralo,
expedovalo na letiště, kde se ve zvláštní hale
balily do kontejnerů, v nichž byly expedovány
do postižených oblastí. Dne 12. prosince koor
dinační centrum oznámilo, že sběr vynesl přes
sto tun šatstva a věcí a že další sběr prozatím
ukončuje. Je totiž třeba koordinovat nejenom
sběr v Československu, ale i rozdělování zási
lek v Arménii, což je ještě stále spojeno s tech
nickými obtížemi. Zvlášť letecká doprava
naráží na problémy, které se odstraňují jen
pozvolna.
Nezávisle na sbírkách věcných darů se bu
dou z Československa do postižených oblastí
Arménie vysílat záchranáři. Nadále se bude
též pokračovat v akci dárců krve, transfuzní
stanice budou podle potřeby otevřeny.

ČESKÉ SLOVO
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smlouvě připojila. Eden odmitl a stavěl se
proti uzavření této smlouvy. Eden uvedl dva
důvody, že Anglie má dohodu s Amerikou
neuzavírat během války smlouvy s jinými stá
V prosinci 1943 prezident Beneš přijel do Moskvy a podepsal tam smouvu o přátelství, vzá ty, a že stejná dohoda ji zavázala se Sovět
jemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Sovětským svazem. ským svazem v rozhovorech s Molotovem v
Po podepsání smlouvy Beneš měl několik rozhovorů se Stalinem a zahraničním ministrem Červnu 1942. Beneš nepovažoval tyto argu
Molotovem o mezinárodních otázkách, které se dotýkaly zájmů Československa. Jak smlouvu, menty za přesvědčivé a nebyl ochoten pone
tak i Benešovy rozvohory někteří lidé ostře kritizují a odsuzují jako původ všeho zla, jež chat osudy Československa na rozhodování
v pozdějších letech Československo postihlo. Tento článek zkoumá důvody, které podnítily velmocí po válce, které by dávaly přednost
cestu Beneše do Moskvy a předkládá argument, že uzavření smlouvy Československu nezpůso svým zájmům bez dostatečného zřetele na
bilo žádné škody a naopak mu poskytlo možnost obnovit demokratický řád, jak existoval před zájmy malých států. Dále: Roosevelt neměl
válkou.
námitky, proč se tedy Eden odvolával na
dohodu s Amerikou?
Prezident Beneš považoval za nejvyšší cíl
cet let k společnému postupu proti Německu.
Zatímco Angličané a Beneš se dohadovali o
svého života obnovit Československou repub Smlouva též obsahovala ustanovení, že žádná
smyslu a účelu smlouvy mezi Českosloven
liku jako samostatný stát a zabezpečit jeho ze smluvních stran nebude zasahovat do
skem a Sověty, válečná situace prodělávala
svobodu proti novým nebezpečenstvím. Za vnitřních záležitosti jiných států.
podstatné změny. Od porážky u Stalingradu
války prvním nepřítelem bylo Německo, které
Postup Anglie byl Benešovi podnětem uzav německá armáda byla na ústupu. V červenci
Československo okupovalo, jeho lid zotroči
řít se Sověty podobnou smlouvu. Když anglo1943 došlo k veliké bitvě v prostoru města
lo, a představovalo největší hrozbu i pro
sovětská smlouva byla vhodná a žádoucí pro
Kursk a Němci utrpěli další drtivou porážku.
budoucnost. Československo samo nemělo sil
Anglii, pak by podobná smlouva byla jistě
Koncem listopadu sovětská vojska se přiblí
se ubránit proti německé přesile a muselo hle žádoucí i pro Československo. Jako předsta žila na vzdálenost 100 km od Karpat. Na
dat a získat spojence, kteří byli stejně ohro vitel státu, který měl k disposici jen několik
ženi a tudíž měli stejný zájem uzavřít obranné
tisíc vojáků, Beneš neměl nic jiného než jen
spojenectví s jinými státy. V té době obecně
prostředky diplomacie, jimiž by mohl pomoci
ČESTMÍR JEŽINA
převládal názor, že bylo možné odvrátit dru obnovit samostatnost a upevnit bezpečnost
hou světovou válku, kdyby proti Německu
Československa. Kdyby neučinil nic, tak by
západě spojenci se vylodili na Sicílii a v Itálii,
bývala stála koalice západních velmocí a
taková pasivita byla považována za zanedbání
ale invaze přímou cestou přes Francii k
Sovětského svazu hned od počátku.
povinné péče o stát.
Německu nebyla ještě dostatečně připravena,
Obecně též převládal názor, že Němci měli
V březnu 1943 Beneš předložil sovětské
aby mohla být zahájena v roce 1943. Jevila se
natolik sil a houževnatosti, že i po porážce by
vládě tři otázky, zda by byla ochotna uzavřít
tudíž možnost, že Rudá armáda pronikne do
se opět rychle postavili na nohy a znovu se
s československou vládou smlouvu o vzá
střední
Evropy a vojensky ji ovládne dřív, než
stali hrozbou ostatním národům Evropy.
jemné pomoci ještě před ukončením války,
se západní mocnosti dostanou na kontinent.
Churchill přímo napsal, že na konferenci v
uzavřít tuto smlouvu v duchu smlouvy, již
Za těchto poměrů Beneš vypracoval a 22.
Teheránu v listopadu 1943 „my všichni jsme uzavřela s Anglií, a uzavřít trojstrannou
srpna Sovětům poslal návrh smlouvy, podle
se hluboce obávali moci jednotného Němec smlouvu o vzájemné pomoci mezi Polskem,
které obě strany se zavazovaly: poskytovat
Československem a SSSR v duchu angloka“. Tento názor sdíleli Roosevelt i Stalin, a
jedna druhé vojenskou i jinou pomoc v
Beneš nečinil výjimku. Tvrzením Vojtěcha
sovětské smlouvy. V podstatě to znamenalo,
současné válce proti Německu; nevstupovat
že takové smlouvy by vytvořily řetězový
Mastného, že Beneš „hrubě přeháněl údajně
během války v žádná jednání s hitlerovskou
pakt, zavazující čtyři státy, to jest ČSR, Pol
věčnou hrozbu Německa a v důsledku toho i
vládou; v době poválečné neprodleně poskyt
potřebu ochrany ze strany Ruska“ vůbec
sko, Anglii a Sovětský svaz společně odporo
nout jedna druhé veškerou vojenskou i jinou
neodpovídá situaci a veřejnému mínění v
vat jakékoliv nové hrozbě ze strany Německa.
pomoc v případě, kdyby jedna z obou stran
západních státech tehdejší doby. Taktéž ne
Sovětská vláda odpověděla 21. dubna, že by by
byla zavlečena do válečných akcí s Němec
správné je Mastného tvrzení, že politika Beneše
la v zásadě ochotna tyto otázky projednat,
kem; jednat ve shodě se zásadami vzájemného
bude-li československou vládou takový návrh
projevovala nacionalistické vášně, farizejský,
respektování a plné mezinárodní svrchovanos
úzkoprsý nacionalismus a jeho zaujatost vůči
učiněn.
ti, jakož i nevměšování do vnitřních záleži
Za tohoto stavu Beneš odletěl počátkem
Němcům. Je otázka, zda se pan Mastný
tostí druhého státu; vyvíjet v měřítku co
května do Ameriky, kde informoval Roose
domnívá, že německý nacismus bylo hnutí za
možná
nejširším své hospodářské styky. Ten
velta o svém úmyslu uzavřít smlouvu se
lidská práva a svobodu národů.
to souhrn obsahuje všechny zásadní body
Sověty. Ve zprávě čs. vládě v Londýně Beneš
Během roku 1942 Beneš a Jan Masaryk
navržené smlouvy. Sovětský svaz je potvrdil
napsal, že Roosevelt „vzal to na vědomí se
přesvědčovali Angličany, že by bylo i v jejich
a přijal.
zjevným uspokojením a uznával, že k Rusku
vlastním záimu zajistit si vliv ve státech
Otazka, zda smlouva má či nemá být pro
vyviioúm Evropy a luúiz podporovat jejich
postupujeme správné a ze Roosevelt sam „se
vedena,
byla dána na pořad jednání konfe
u^ouu, auauy. akiigucaiie vsaK vždy odmitali
chce brzo sejít se Stalinem“.
rence zahraničních ministrů čtyř velmocí
učinit nějaké definitivní sliby či závazky. V
Po návratu do Londýna měl Beneš v červnu
(Británie, Ameriky, Sovětského svazu a Číny),
květnu 1942 však uzavřeli spojeneckou smlou
tři rozhovory s ministrem zahraničí Edenem,
konané v říjnu 1943 v Moskvě. Když Eden se
vu se Sovětským svazem, zavazující je na dva
během kterých navrhl, aby se Anglie k této
tu zmínil o dohodě s Molotovem, že Anglie a
Sovětský svaz během války neuzavřou smlou
vu s jinými státy, Molotov prohlásil, že žádná
taková dohoda nebyla ujednána a nabízel se
připomenout Edenovi různá fakta. Eden ustou
pil od svého argumentu a prohlásil, že nyní,
prezident Mitterrand krátce promluvit k „vy
Ve dnech 8. a 9. prosince navštívil oficiálně
kdy se seznámil s obsahem navrhované smlou
Československo francouzský prezident Fran braným studentům“ na Komenského univer vy, nemá námitky a že „je to dobrá smlouva“.
zitě. Mitterrandovi projevu o lidských právech
cois Mitterrand — byla to první návštěva fran
Tím padly obě námitky, které Eden vznášel v
couzského prezidenta od doby, kdy Českoslo
naslouchalo 125 účastníků, z toho studentů
rozhovorech s Benešem.
bylo — 26. Protože vznikly pověsti, že se chce
vensko vzniklo. Byla druhým článkem ve
Po návratu do Londýna Eden požádal své
Mitterrand setkat s Alexandrem Dubčekem,
francouzské politice „otevření na Východ“,
poradce na ministerstvu zahraničí, aby vypra
horlivá bratislavská policie učinila potřebná
kterou Mitterrand začal uskutečňovat minulý
covali návrh, jak dosáhnout urovnání sporu
opatření. Uvalila na Dubčeka v pátek 9. pro
měsíc návštěvou Sovětského svazu. Po Česmezi Polskem a Sovětským svazem. Poradci
since domácé vězení. Nesměl z domu, ať se
koslovesnku v ní bude pokračovat návštěvami
vypracovaný návrh obsahoval doporučení, aby
podíval, kam se podíval, všude strážníci. Ven
v Polsku, Bulharsku, Madarsku a Východním
Británie se připojila k sovětsko-českoslovenmohl až zas v sobotu.
Německu.
ské smlouvě. Eden toto doporučení odmítl
V pátek odpoledne navštívil prezident Mit
Ve čtvrtek na slavnostním banketu na
pravě tak jako v červnu odmítl pozvání
terrand kardinála Tomáška v Arcibiskupském
Pražském hradě francouzsk mluvil o změnách,
Beneše, aby se Británie připojila.
paláci na Hradčanech. Dal se informovat o
jimiž Evropa prochází, a Husákovi i Jakešovi
Koncem listopadu (1943) Churchill, Roo
životě církve v Československu a o tom, jak by
připomněl, že Francouzi nikdy nebyli lhostejní
sevelt a Stalin se poprvé sešli na konferenci v
k událostem v Československu a že hostitelé si
mohla Francie pomoci zlepšit situaci. Ná
Teheránu. Stalin se tu dověděl, že invaze do
vštěva trvala něco přes půl hodiny.
jsou jistě vědomi dojmu, který ve Francii zane
Francie bude zahájena 1. května 1944, tedy o
Na tiskové konferenci před odletem bilan
chalo Pražské jaro.
pět měsíců později. Nikdo však nemohl
coval Mitterrand svou návštěvu; řekl, že byla
V pátek ráno přijal Mitterrand na francouz
zaručit, že vylodění západních vojsk bude
úspěšná, že dala podnět k hospodářským a kul
ském velvyslanectví ke snídani osm zástupců
úspěšné. Všechna jednání byla vedena ve
turním projektům, že otevřela možnost zřídit
nezávislých občanských iniciativ, aby se dal
velmi přátelském duchu a vzájemná důvěra
v Praze franouzské kulturní středisko. Prezi
jimi informovat o stavu lidských práv v
mezi spojenci se zdála pevná.
Československu. Snídaně, stanovená na půl
dent se též zmínil o svém ranním setkání se
Eden sám sdělil Benešovi, že při jednáních v
zástupci nezávislých občanských iniciativ.
hodiny, trvala hodinu a deset minut. Prezident
Moskvě byla otázka československo-sovětské
♦
projevil obavy, zda jeho návštěva neposílí kon
smlouvy zcela vyjasněna a nebyly více žádné
zervativní kurs čs. vedení. V živé rozpravě
Dva redaktoři pařížského deníku Le Figaro
překážky, aby smlouvu uzavřel. Beneš tedy
zastánci lidských práv žádali, aby Francie kon
využili zájezdu do Prahy a interviewovali
počátkem prosince jel do Moskvy, aby tam
trolou svých investic zabránila tomu, že by se
Miloše Jakeše. Z Jakešových odpovědí uvádí
smlouvu podepsal. Odjížděl tam s vědomím a
me několik citátů — otázky si z nich lze
promrhaly, jako se to stalo v Polsku. Stěžovali
souhlasem exilové vlády, jakož i v plném
si na francouzskou diplomacii, která na
snadno domyslit:
dorozumění s oběma západními velmocemi.
porušování lidských práv upozorňuje příliš
„...Alexandra Dubčeka považujeme u nás za
Všechny zásadní body smlouvy byly již
bázlivě. Přečetli hostiteli jména 20 politických
soukromou osobu. Osobně jsem přesvědčen,
předem dohodnuty. Beneš tedy jel do Moskvy
vězňů se stručným vylíčením jejich případů.
že v politice žádnou významnější úlohu hrát
smlouvu jen podepsat, nikoliv ji vyjednávat.
Varovali před osou Berlín — Praha — Bukunebude. Dnes je jiná doba, než byla před dva
Beneš přijel do Moskvy 11. prosince a týž
rešť, která by byla protigorbačovská a proti
ceti lety...
večer Kalinin jako předseda presidia Nejvyšglasnosti a perestrojce. Mitterrand se projevil
...Rehabilitace obětí nezákonností v pádešího sovětu SSSR pořádal na jeho počest
jako politik o Československu dobře informo
stých letech byla provedena v šedesátých
hostinu v Kremlu, kde Beneš mluvil se Stali
letech. Uvedu příklad: soudruh Husák, který
vaný. Ptal se, jak vypadá každodenní život
nem a Molotovem. Informace o jejich rozho
disidenta. Vysvětlili mu, že by na to bylo
byl více než devět let vězněn, se stal gene
voru nebyly uveřejněny. Druhý den byla
zapotřebí mnohem víc času, než. mají, ale jeden
rálním tajemníkem strany a je prezidentem
smlouva podepsána v té formě, jak byla
mu dal názorný příklad: „Ted snídám s fran
republiky.
předem dohodnuta. Vojtěch Mastný tvrdil, že
couzským prezidentem, ale dole v šatně mám v
...Bylo přijato zásadní rozhodnuti, a to neje
Beneš a Stalin se dohodli, že „nazítří podepíší
kabelce kartáček na zuby a pastu, protože
nom pro tuto manifestaci, ale obecně. Na
spojenectví, čímž vytvořili fait accompli ještě
Václavském náměstí se pořádají jen veliká
nevím, kde budu za hodinu."
před tím, než mohlo dojít k politickým
shromáždění celonárodního, celostátního vý
Část pátečního dne byla vyhrazena oficiální
diskusím". Toto tvrzení je naprosto nenávštěvě Bratislavy, kde měl — mimo jiné —
znamu.“
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Smlouva se Sověty
Dokončení
správné, Beneš a Stalin žádné fait accompli
nevytvořili. Ke smlouvě byla připojena tak
zvaná polská klausule, která dávala Polsku
možnost přistoupit k této smlouvě, jestli pro
jeví takové přání. Po uzavření smlouvy došlo
k politickým rozhovorům o mezinárodních
otázkách, které však neměly vůbec žádný vliv
na obsah smlouvy. Mezi smlouvou a rozho
vory tudíž nebyla vůbec žádná spojitost.
Československá státní rada v Londýně jako
sbor představitelů politických stran v exilu
15. prosince přijala resoluci, kde vyjádřila
„svou plnou jednomyslnou podporu presi
dentu republiky", vyslovila díky ministerské
mu předsedovi Srámkovi a ministrům Masa
rykovi a Kupkovi za jejich práci, vykonanou v
této věci, a připomenula, že smlouva odpoví
dala duchu anglo-sovětské smlouvy z května
1942.
Tentýž den zahraniční ministr Eden učinil
prohlášení v parlamentě, že „vláda Jeho
Veličenstva vítá tuto dohodu proti německé
agresi (...) a doufá, že tato dohoda by se
mohla stát vzorem pro uskutečňování zásad,
vyslovených v Deklaraci čtyř mocností". O
něco později (28. prosince) Eden zaznamenal
tento svůj názor: „Kdyby se polsko-ruské
vztahy vytvořily jako česko-ruské vztahy,
proč bychom si měli dělat starosti?“ Eden
tedy dvakrát přímo a jednou nepřímo přiznal,
že čs.-sovětská smlouva byla dobrý diploma
tický krok.
Tento názor sdíleli i jiní významní politi
kové a historikové. Churchill napsal 5. ledna
1944, že „Beneš je moudrý člověk“. Anglický
historik Wheeler-Bennett soudil, že Beneš,
Masaryk a čs. vláda postupovali „prozíravě“,
vlivný americký publicista Walter Lippmann
mínil, že Sovětský svaz se touto smlouvou
ztotožnil „se zásadami vzájemného respekto
vání nezávislosti a svrchovanosti, jakož i ne
vměšování se do vnitřních záležitostí druhého’
státu", a Ladislav Feierabend, přísný posuzovatel Benešovy politiky, napsal:
„Napadat smlouvu samu bývalo by bývalo
poletilé. Smlouva podle obsahu byla pro Česko
slovensko velmi důležitým a příznivým aktem.
Uznávala presidenta Beneše a československou
vládu v Londýně, a tak vylučovala, že
komunisté v Moskvě, ač sovětští nebo českoslo
venští, mohli se souhlasem Kremlu utvořit
nějakou protivládu. Smlouva také zaručovala,
že se Moskva nebude míchat do našich vnitř
ních věcí a zavazovala Sovětský svaz k
přátelské a spojenecké politice vůči Českoslo
vensku po válce. Celé čs. i mezinárodní poli
tické prostředí smlouvu příznivě přijalo a délka
jejího trvání odpovídala platnosti britskosovětské smlouvy. “
Smlouvu stejného obsahu uzavřely se Sově
ty Anglie a Francie a komunisté se tam nedo
stali k moci; Polsko, Jugoslávie, Rumunsko,
Bulharsko, Madarsko a Albánie žádnou tako
vou smlouvu se Sověty neuzavřely a ve všech
těchto jemích komunisté se zmocnili vlády
dřív, než v Československu. Kuba taktéž ne
uzavřela žádnou smlouvu a komunisté se
dostali k moci. To jsou další důkazy, že
smlouva sama nebyla příčinou, jež komu
nistům umožnila zmocnit se vlády.
Eden vyjádřil tento názor: „Fakt, že /zá
padní armády/ neobsadily Prahu znamenal, že
Rudá armáda měla možnost silou prosadit své
kreatury do vedení.“
Všechna fakta shora uvedená potvrzují, že
Beneš jednal s vědomím a souhlasem exilové
vlády a Státní rady, jakož i v plné dohodě s
Británií a Amerikou. Smlouva obsahovala
podobná ustanovení jako smlouvy, které se
Sověty uzavřely Británie a Francie. Obsah
smlouvy byl dohodnut předem a Beneš v
Moskvě nic podstatného nezměnil. Velká
většina odpovědných politiků a historiků
považovala tuto smlouvu za prozíravý a
moudrý diplomatický čin. Beneš si přál, aby
Británie se připojila, ale Eden to odmítl. Pol
ská klausule, připojená ke smlouvě, dávala
Polákům možnost se připojit, takže smlouva
Polákům v ničem nepřitížila a neublížila jejich
zájmům.
Největší význam smlouva měla pro
československý lid: znemožnila Gottwaldovi a
komunistům v Moskvě ustavit sebe jako
protivládu a převzít moc v Československu již
v květnu 1945. Dala československému lidu
možnost budovat demokratický, svobodný a
nezávislý stát. Prezident Beneš zasluhuje úctu a
čest za tento diplomatický úspěch. Nebyla to
jeho vina, že československý lid nebyl schopen
tohoto úspěchu využít ku svému prospěchu a
blahu.

DĚKUJEME TĚM PŘEDPLATITELŮM,
KTEŘÍ JIŽ VYROVNALI PŘEDPLATNÉ
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LIDÉ A OSUDY
Dr. Josef Zvěřina z Prahy, tajemník kardi
nála Františka Tomáška, jeden ze zakladatelů
Charty 77, se dožil významné pocty. Západoněmecká univerzita v Tůbingenu, založená v
roce 1477, mu udělila čestný doktorát. Slav
nostní obřad se konal 30. listopadu, bohužel
bez účasti poctěného, protože čs. úřady nejen
dr. Zvěřinovi nezaručily, že se bude moc z
Tůbingenu vrátit domů, ale dokonce mu
odňaly na cestě do Polska cestovní pas. Ve velké
univerzitní aule, zaplněné tisíci studenty, po
zpěvném úvodu a po projevu prof. Maxe Secklera zástupce fakulty v laudatiu o dr. Zvěřinoví
četl za uctivého, užaslého lichá, že byl vězněn
za druhé světové války i po únoru 1948. Když
byl přečten latinský diplom, prof. dr. Rabas z
Říma přečetl německý děkovný projev dr. Zvě
řiny. Ten se přihlásil za žáka tůbingenské školy,
zdůraznil její vliv na přírodní vědy, filozofii a
teologii ve světě a ocenil její význam pro
současný duchovní život v Čechách. V dalších
částech dr. Zvěřina napsal: Mou vlastí není
východ, ale střed, srdce Evropy: srdce, které
krev nejdříve přijímá, aby pak vydalo nový
život, jak dokazují příklady české gotiky a
baroka. V současné době dochází navzdory
marxistickému monismu k obratu proti racio
nalismu a pozitivismu i v našich zemích, přiro
zeně jen anonymně. Tento obrat se odehrává v
přírodních vědách a ještě více ve filozofii, v níž
Jan Patočka a jeho žáci překročili hranici mezi
filozofií a teologií a filozofický pojem pravdy
přiblížili jeho bliblickému obsahu. Dalším pro
blémovým okruhem v tomto prostoru je svo
boda, přičemž se pociťuje rozdíl mezi svobo
dou od něčeho a svobodou k něčemu.
Poslání moderní teologie vidí dr. Zvěřina
takto: Teologie na pozadí reality vězeňských
zdí už není vševědoucí učitelka a panovnice, a
není ani služebnice, nýbrž musí sestoupit ze
svého trůnu a stát se sestrou a průvodkyní
všech lidí. Láska utváří nového člověka, nové
společenství, kulturu a civilizaci, základ univer
zálního ekumenismu.
Dr. Zvěřina také vyslovil myšlenku, že od
univerzálního ekumenismu je jen krok ke smíru
mezi těmi národy a lidmi, kteří si ublížili, také
za druhé světové války a po ní, i mezi Čechy a
Němci. „..Co se Stalo nesmí rikdy opako
vat... Máme velké poučení: osvobození ještě
neznamená vždy anebo hned svobodu. Se vší
rozhodností musíme my, osm milionů křesťanů
v naší zemi, vytvořit nové bratrství, novou
budoucnost.“
Diplom s čestným doktorátem přijal dr. Zvě
řina v Praze, kde mu jej odevzdali diplomaté ze
západoněmeckého velvyslanectví v Praze.

JAROMÍR VEJVODA, hudební skladatel a
dirigent, zemřel na Zbraslavi 13. listopadu ve
věku 86 let. Nespočitatelně proslulejší než Vejvodovo jméno, které vám při prvním čtení asi
mnoho neříká, byla jeho první skladba, polka

Škoda lásky. Napsal ji v roce 1928. Do anglosas
kého světa pronikla pod názvy Beer Barrel
Polka nebo Roli out the Barrel. Za druhé světo
vé války byla šlágrem britských a amerických
vojáků. Zpívali ji v kasárnách, zátiších, na
bojištích a měli ji v oblibě prostí vojáci jako
důstojníci, měl ji velmi rád Dwight E. Eisenhower i jako generál i jako prezident, ale z hloubi
duše ji nenáviděl britský maršál Motgomery
(rušila ho ze spánku). Šlágr, zpívaný na frontách^se pochopitelně zpíval i v bezpečném
zázemí. V letech války byla Škoda lásky popěv
kem miliónů. Zpopulárněla i jinde. Ve Finsku,
západním Německu, Rakousku, Švýcarsku ji
znali jako Rosamunde, v Brazílii jako Barro de
chop. Byla několikrát použita v amerických fil
mech, válečný film bez ní nebyl prostě mysli
telný. Londýnský řidič autobusu byl tak
přesvědčen, že je to britská skladba, že když
prohrál sázku, přijel někdy v roce se svým jednoposchodovým autobusem do Prahy. Vejvoda
dostal za Škoda lásky (anebo Barro de chop či
Rosamunde a především Beer Barrel Polka)
několik cen, některé i v cizině. Písniček složil
víc a ačkoliv si nemohl stěžovat, že „nechytly“,
ani jedna — ať to bylo Hřejte, já ráda tancuju
nebo jiná — nemohly překonat popularitu
Škody lásky. Vlastně se dá říci, že počtem pro
vedení, různých nahrávek a vydání, je to nejhra
nější skladba z celé české hudební literatury.
Vejvoda pocházel z hudebnické rodiny (otec
byl kapelník, strýc byl kapelník, on sám byl
kapelník), takže i jeho syn — inu, jak jinak — je
kapelník a taky hudební skladatel.
PANÍ ANNA PEJSKAŘOVA z kaliforn
ského Fallbrooku oslavila v těchto dnech
kulaté životní výročí, k němuž jí upřímně bla
hopřeje redakční a vydavatelský kruh Českého
Slova, i jménem čtenářů. Všichni společně
jsme Aničce povinováni vděčností a díky,
neboť byla přes dvacet let nezištnou adminis
trativní duší našich novin (jako byl jejich
redakční duší její manžel). Když se Anička
vdávala, činila tak v domnění, že si bere za
manžela Jožku Pejskara. Až později zjistila, že
se také provdala za České Slovo. Přijímala na
ně objednávky a předplatné, ručně tiskla
evnedovala novinv. ndnovídala na dopisy, posílala upomínky... Bylo toho
mnoho, co Anička měsíc co měsíc neúnavně
dělala. Za tu neocenitelnou práci si zaslouží,
abychom jí vzpomněli, popřáli zdraví, štěstí,
dlouhá léta a ujistili, že ji máme rádi. Mnogaja
(red.)
Ijeta, Aničko!
JAN FILÍPEK, hotelový podnikatel a autor
několika knih z Palm Springs v Kalifornii, do
vrší 31. prosince 75 let života. Před válkou byl
v Kooperativě tajemníkem dr. Feierabenda,
pozdějšího ministra. Za války byl nacisty ža
lářován, po puči utekl přes Anglii a Austrálii
do Ameriky.

Informační středisko pro Čechy a Slováky
poskytuje krajanům z Československa potřebné informace
týkající se
- zákonného důchodového pojištění - daňových úlev a přiznání
- možnosti spoření s využitím státních
včetně pomoci při vyřizování důcho
podpor
dových záležitosti na úřadech
- zápočtu a registrace odpracovaných - možnosti financováni vlastního bytu
nebo rodinného domku s využitím
let v Československu
- zákonného sociálního pojištění pro státních podpor
- možnosti obchodních kreditů pro
soukromě podnikající jedince
založení vlastní firmy s využitím stát
- sociálního zákona pro umělce a
ních podpor
publicisty
- finančního zajištění v případě invali - uložení kapitálu
- otázek azylového práva a povolení k
dity
pobytu
- finančního zajištění ve stáří
- zákonného a soukromého nemo - otázek pracovního práva a pra
covního povoleni
cenského pojištění
- 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 obtíži Vám také pomůžeme při vyplňování úředních
formulářů a při koncipování úředních dopisů
Naše přísežná soudní překladatelka Vám provede a úředně ověří překlady
z češtiny nebo slovenštiny do němčiny.
Pro naši činnost je nezbytné nutný soustavný průzkum o postaveni našich
krajanů v sociálním pojištěni ve Spolkové republice. Proto také my potřebu
jeme kontakt s Vámi.
telefon (089) 551 44 109
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 oddělení
8000 Můnchen 2, Sonnenstrasse 23, 5. poschodí
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IDUNA
Immer der richtige Rahmen

Konference
o Středním východu
Od 6. do 8. prosince se v Praze konala kon
ference o Středním východu jako „neoficiální
vzor pro budoucí oficiální konferenci". Pořa
datelem byla Čs. společnost pro mezinárodní
vztahy. Účastníků bylo asi padesát, nejpočet
něji byla zastoupena Organizace pro osvobo
zení Palestiny (PLO). Z Izraele kromě dvou
malých delegaci komunistů a socialistické
Mapam přijela známější postava kontroverz
ního profesora Avishala Margalita, který je
aktivistou ve hnutí „Mír nyní". Významné
izraelské politické strany nebyly zastoupeny
— bud nepřijely nebo ani nebyly pozvány.
Zklamáním byla neúčast bývalého amerického
prezidenta Jimmyho Cartera. V poslední chvíli
odřekl účast bývalý israelský ministr zahraničí
Abba Eban, který při zářijové návštěvě Prahy
slíbil, že přijede. Zúčastnili se bývalý americký
ministr spravedlnosti Ramsay Clark a bývalý
britský ministr námořnictva Christopher Mayhew. Konference jednala za zavřenými dveřmi,
takže o jejím průběhu není mnoho známo.
Usnesla se na dopisu generálnímu tajemníkovi
Spojených národů Javierovi Perezovi de Cullar. Byl požádán, aby Spojené národy svolaly
konferenci o Středním východu. Zatímco se v
Praze na konferenci debatovalo o míru na
Středním výchdou, byl v Sýrii na návštěvě čs.
ministr obrany Milan Václavík — a že ten v
Sýrii spíš jednal o zbrojních dodávkách než o
míru, lze mít za jisté.

Uprchlíci nebudou zločinci
Zákon, podle něhož jsou zločinci čs. občané,
kteří zůstávají v cizině bez povolení čs. úřadů,
je zastaralý a naléhavě vyžaduje novelizaci, řekl
v rozhlase komentátor Zdeněk Tomeš, když
referoval o oficiálním fóru v Praze, na němž
bylo vzpomenuto výročí Deklarace lidských
práv. Tomáš se odvolával na několik řečníků,
kteří dosavadní zákon kritizovali. Rovněž je
zapotřebí nových zákonů o shromažcfvacím
právu, svobodě tisku a svobodě slova. Veřej
nost si začíná zvykat, aby se důležité nové
zákony prodebatovávaly.

Vánoční gratulace
Všem členům, příznivcům a přátelům, kteří
také rento rok na nás pamatovali a přispěli,
abychom mohli zpříjemnit vánoční svátky sta
rým, nemocným čs. uprchlíkům a Čs. dětem v
uprchlických táborech v Evropě, vyslovujeme
upřímný dík. Přejeme jim veselé vánoce a
„štěstí, zdraví, dlouhá léta“ v Novém roce 1989.
Národní rada žen
svobodného Československa, New York
»
Pěkné, spokojené vánoce a svobodu v No
vém roce 1989 přejí všem
Marie a Vladimír Krajinoví,
Vancouver, Kanada
*

Pohodu o vánočních svátcích a splnění našich
tužeb v Novém roce 1989, zdraví a radost všem
Čechům a Slovákům, doma i v exilu, přeje
Líba Drobílková
Newark, USA

*
Ota a Liduna Horovi z Ottawy přejí pěkné
vánoce a všechno nejlepší v Novém roce 1989
všem přátelům a známým. Ota — toho času po
srdečním záchvatu 4. listopadu, lituje v ottawských nemocnicích, lituje, že mu zdravotní stav
nedovolil poděkovat na četná blahopřání, která
dostal 26. listopadu k 79. narozeninám. Ještě
víc lituje, že na příkaz lékařů musí ustat ve své
veřejné činnosti, která byla náplní jeho života
přes šedesát let. Vyslovuje bratrský dík všem,
kteří mu v jeho práci za svobodu Českoslo
venska byli nápomocni.
»
Jožka a Anička Pejskařovi z kalifornského
Fallbrooku všem přátelům a známým přejí
veselé vánoce a hodně zdraví a úspěchů v
Novém roce 1989.
*
Pěkné vánoce a požehnaný příští rok všem
přátelům doma i v exilu přejí
Zdeněk a Drahulka Slavíkovi,
Toronto
*
Požehnané vánoce všem vlastencům doma i za
hranicemi přejí Dr. Josef Hašek, Nicholas a
Eliška Coolidge a Alexandra, Jan Hašek,
Cornelia, Františka a Alexander.

Požehnané vánoce a hodně spokojenosti a
zdraví v roce 1989 přejí odběratelům Českého
slova v Kanadě
P. a L. Stanislavovi,
Calgary, Alta, Kanada

Číslo 12, prosinec 1988

Půlstoletí od smrti
Karla Čapka
Před padesáti lety o vánocích zemřel Karel
Čapek. Bezmála čtvrt roku po podepsáni mni
chovské dohody, jež znamenala zborcení
systému hodnot, v něž věřil a které pomáhal
budovat. Pár měsíců poté, co ho skupina fran
couzských spisovatelů navrhla na udělení
Nobelovy ceny.
V „Nástinu dějin české literatury“, jenž byl
v padesátých letech učebnici pro střední
Školy, je Čapek zmíněn pouze drobným pís
mem na několika řádcích. Režim mu vyčítal
„prvky maloměšťáctví, projevující se ve filo
zofické koncepci jeho tvorby, které ho vedly
k podpoře Masarykovy politiky a jeho ab
straktního humanismu, což objektivně zname
nalo zaujetí postoje proti revoluci“. Režim
mu nemohl zapomenout esej Proč nejsem
komunistou. V pozdějších letech vzal režim
Čapka na milost (mrtví se nemohou bránit) a
vydal převážnou Část jeho díla; nadále ho však
— jak jinak — interpretuje s výhradami.
Karel Čapek vystudoval filozofii v Praze,
Berlíně a v Paříži a rozhodl se pro novinář
skou práci, neboť nejlépe vyhovovala jeho
širokým zájmům. Po krátkém čase v Národ
ních listech, s nimiž se rozešel pro jejich protimasarykovskou politickou linii, nastoupil v
roce 1921 do redakce Lidových novin, kde
pracoval až do své smrti.
První prózy psal se svým bratrem Josefem,
významným malířem české moderny. Karlo
vým prvním samostatným dílem je soubor
povídek vzniklých za I. světové války — Boží
muka; následují Trapné povídky, v nichž
Čapek naznačuje možnost různého výkladu a
hodnocení události, jejíž smysl zůstává otev
řený. Tento relativismus se vine celým
Čapkovým dílem.
V tomto období vznikla rovněž kniha,
která ovlivnila vývoj celé české poezie, pře
klady francouzských básníků od Baudelaira po
Apollinaira — Francouzska poezie nové doby.
V letech 1920-27 se Čapek věnuje dramatic
kým a románovým utopiím (RUR, Továrna
na absolutno, Véc Makropulos, Krakatit).
Vždy tu jde o vynález a jeho neblahé důsledky
pro lidstvo; technický pokrok předbíhá vývoj
lidské morálky, techniku lze zneužít proti
zájmům člověka. Čapek odmítá pokusy o
radík^lní nřerv^pnf cvěr-v
nv"
bození od práce — na základě rpchr^-působilo na lidstvo blahodárně. Obává se, že
technická civilizace ubíjí v člověku to nejzák
ladnější, totiž lásku. Věří však, že to láska
vyhraje.
V dalším tvůrčím období převažují sbírky
próz psaných pro noviny. Mezi tvorbou
žurnalistickou a beletrií je tu plynulý pře
chod. Pro noviny — na motivy denních zpráv
— vznikly Povídky z jedné a z druhé kapsy.
Zde se Čapkův relativismus projeví často
pochybností, zda je člověk oprávněn soudit
svého bližního. V této době vydává i své
cestopisné fejetony a knížky, v nichž se
věnuje prostým věcem lidského života —
práci, radostem a zálibám; píše také prózy,
věnované dětem.
Následuje románová trilogie HordubaL, Povétroň, Obyčejný život. Jednotlivé romány jsou
samostatné, osoby a místa se neprolínají, děje
na sebe nenavazují; v trilogii je spojuje společný
problém — totiž možnost poznání druhého
člověka, mnohotvárnost vnitřního světa jedince
a snaha o jeho pochopení.
Poslední období Čapkova života a tvorby je
poznamenáno neblahým politickým děním,
událostmi v sousedním Německu. Jeho postoj
vůči fašismu byl logickým vyústěním jeho
politických zásad, jeho morálky. Neměl rád
systémy, které si osobovaly recept na štěstí pro
lid, patent na absolutní pravdu. Vždyť právě ve
jménu absolutních pravd se lidé nejčastěji
vraždí. Dával přednost systému, ve kterém je
možno polemizovat, konfrontovat názory, v
němž panuje tolerance a maximální míra osobní
svobody, kde je soukromí hájeno a názor
jedince svátý.
Nacismus je popřením zásad demokracie,
svobody a humanismu; proti takovému režimu
je nutno bojovat. Zde už neplatí pluralita
výkladu věcí. Humanista Čapek vytáhl do boje
proti hnědému moru, proti totalitě (Válka s
mloky, Bílá nemoc. Matka). Zde už relativis
mus ustupuje jednoznačnému postoji na obra
nu demokracie.
Současný československý režim v upocené
snaze obhájit před lidmi právo na existenci,
přisvojuje si velké osobnosti našich dějin; hlásí
se k Husovi i k Chelčickému, k Havlíčkovi i k
Dvořákovi — po několikaletém váhání přisvo
jil si také Karla Čapka a není daleka doba, kdy
si přisvojí i T. G. Masaryka. Mrtví se nemohou
bránit. V jejich díle, v jejich životě však čteme
odmítnutí režimu, jenž je opakem demokracie,
svobody a humanismu. U Karla Čapka je to
obzvláště patrno.
(br)
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KAREL ČAPEK
Nejtěžší částí svědectví je pro dr. Steinbacha
zřejmě hovor o Karlu Čapkovi. Znovu a znovu
se přeruší ve sledu vyprávění a vrací se k
Čapkově smrti o vánocích onoho osudného
roku 1938. Když se člověk dožil tak vysokého
věku, pochoval dlouhou řadu dobrých přátel.
Jen s Čapkovou smrti se nikdy nesmířil. Snad
proto, že tam byl též konec, anebo aspoň
začátek konce první republiky, československé
demokracie a nejkrásnějšího údobí, jež ve svém
dlouhém, plném životě poznal.
„Jsou v životě dny,“ říká, „na které nikdy
nezapomeneme. Pro mne je takovým dnem
den umírání Karla Čapka. On se chudák
nastydl, když se na Strži strhla zlá bouřka a šel
spolu s Peroutkou tahat z potoka polámané
větve. Když se vrátili, měl Čapek bolesti při
dýchání. Zavolali mne a já tam přijel a viděl
jsem, co se stalo a hned jsem je oba odvezl do
Prahy. Peroutka měl jen notnou rýmu, ale k
Čapkovi jsem zavolal profesory Pelnáře a Charvátka a taky dr. Sedláčka, odborníka na pneumonii a Julkova bratra, dr. Leopolda Firta.
Musíte vědět, že to bylo v době před antibio
tiky a oboustranný zápal plic, jaký jsem zjistil
u Čapka — na to se tehdy ještě často umíralo.
Na Štědrý den se Čapkův stav zhoršil.
Dýchalo se mu stále tíž, teplota klesala pod
normál, tep začínal být sotva hmatatelný.
.Vždycky jsem si myslel, že největší štěstí je
vidět, ale, panečku, dobře dýchat, to je ještě
víc‘, postěžoval si. Povzbuzující injekce pře
staly působit a Čapek, který byl, jak víte, z
doktorské rodiny, nemohl nevidět, že jeho sil
ubývá.
Přesto i ted ještě měl chvíle optimismu. To
pak s tím milým, takovým skoro furiantstvim
dělal, jako že tu péči o něj přeháníme. .Zblá
znili jste se, že mi nedovolíte ani mluvit?1 Ale
hned zas prosil Olgu, aby ho držela za ruku,
jako by se bál. Pak se s velkou něhou ještě
pochlubil: ,Já jsem se uměl oženit.1 A zas ve
chvíli optimismu mi řekl: ,Až se vystůňu,
napíšu román o lékaři. Bude to jiný doktor
Galén. Takový, co má rád umělce, ale je taky
spasitel.1 Tak se v něm tu poslední noc střídala
naděje s pochybnostmi.
K ránu se mu trochu ulehčilo. Zdálo se, že se
mu snadněji dýchá, o všechno se zase zajímal,
nnl cp na lidi V deset hodin donoledne n?
chtěl ještě dotknout země.1 To už zřejmě
věděl, že konec není daleko. Jsi slabý,1 řekla
Olga a on nato: Já vím, ale oni by mě
Peroutka a tadyhle Kadelík vedli.1 On mi také
říkal Kadelík. Ale zatím, jak potom napsal
jeho bratr Josef, ,smrt ho odnášela a nemohli
jsme ho z jejího únosu vyrvat1. Po poledni
začal upadat do agónie. Kolem páté položil
ještě hlavu na rameno své ženy, která ho
podpírala. Bylo k večeru, 6 hodin 43 minuty,
když Karel Čapek zemřel. Nebylo mu ještě ani
padesát let.“
Tolik o umírání Karel Steinbach. Protože
mu však vrozená skromnost brání povědět víc
o své vlastní roli v těch bolestných hodinách,
zdá se mi, že je zde třeba ocitovat, co o tom
zaznamenal v Lidových novinách v článečku
nazvaném .Čapkův Kadelík1, Čapkův švagr,
manžel sestry Olgy Scheinflugové, Boženy,
kritik a dramatik Edmont Konrád.
„Bezpochyby jednou budou popsány poslední
dny a noci strašného zápasu o život Karla
Čapka, jehož duch ješté jiskřil v umdlévajícím
téle. Budou zachyceny mučiví chvíle, kdy se
přátelé zoufale snažili čímkoli ulehčit svému
drahému nemocnému. Pak mezi všemi bude

musit být jmenován druh nejskromnéjši a
nejtišši, jejž Čapek hledal očima, bez jehož
blízkosti se bál noci. Naléhal, že Kadelík musí u
ného spát. Ale přání to se splnilo jen zpola.
Kadelík u ného nespal, nýbrž bdél. Tři dny a tři
noci se nesvlékl, tři dny a noci přisluhoval spolu s
ošetřovatelkou, zapíraje svůj akademický titul a
hodnost lékařovu. Jako pouhý přítel pokorné a
neúmomé vykonával příkazy ošetřujících léka
řů, shánél odevšak každou myslitelnou pomůc-

KAREL STEINBACH
ku, s choti nemocného střežil každý jeho
okamžik. Předstíral mu ,tep k zulíbání', když už
se skoro nedal nahmatat, sílil ho úsmévy,
udržoval víru, které už sám nemél. Byl půl
Čapkovy úlevy a dobré mysli, stupňuje své
přátelství v hrdinství. Se zaťatými zuby hrál svou
úlohu zábavného Kadelíka tak dobře, že mu
Čapek vždy znovu uvéřil, kdykoli v trýzni
zapochyboval. Že se klamal o svém pravém stavu
snad až do poslední chvíle, zůstane skoro lvím
podílem zásluha dr. Karla Steinbacha. Určité ji
odmítne, bude-li mu přičtena. Opře se ve své
skromnosti, aby byl jmenován. Nepřipustí, že
néjakou zásluhu mél. Dejme tomu tedy, že to
nebyl on. Byl to Kadelík.11
„Jako doktor vím,“ vrací se Karel Steinbach
zas ke smrti svého velkého přítele, „že zemřel,
protože tehdy nebyla ještě antibiotika a sulfaléky, ale velký kus pravdy mají jistě i ti, kdo
říkají, že Čapka zabil Mnichov. Není pochyby,
že mnichovská tragédie podrazila nohy tomu,
v co věřil, a že zraněná, zklamaná duše váhala a
nakonec odmítla podporovat choré, křehké
tělo v jeho zápase. Mnichov, to bylo víc než ta
ztracená města a hory a lesy. To znamenalo, že
všechno v co věřil, humanismus, spravedlnost,
pravda, demokracie, všechno to přestalo ve
světě platit. Mnichov znamenal ztrátu důvěry
v dané slovo. Ve smlouvy zaručené demokra
tickými velmocemi. To bylo něco, co Čapka
hrozně trápilo a přes co se nedokázal přenést.
Pro nás všechny byla ta zrada Francie a Ang
lie o to horší, že jsme tehdy po týdny a měsíce
žili ve stálém napětí a rozčilení. Můj přítel
Zdeněk Bořek Dohalský, redaktor Lidovek,
pocházející z jednoho z nejstarších českých
.}/ cuů, ume v té době několikrát
vzal s sebou do parlamentu a tak jsem už tam
viděl henleinovské poslance pochodovat v ho
linkách, jak drze si počínali v československé
poslanecké sněmovně. Také pamatuji na pří
klad na jeden z mnoha Hitlerových projevů, ve
kterém hystericky štěkavým hlasem vykřiko
val: ,Tam stojí pan Beneš a tady stojím já a za
mnou osmdesát miliónů odhodlaných Něm
ců.1 Už nevím, jak k tomu došlo, že jsme tu řeč
poslouchali v mém bytě. Vím jen, že tam byli
Čapkovi, Firt, Peroutka, Bechyně a že když
pak Čapek odcházel, řekl ve dveřích: ,Náš
osud je, zdá se, už zpečetěn.1
Ale pak přišla chvíle velkého odhodlání a
nadšení.
Kdekdo věřil, že do toho půjdeme. Pamatuji,
že jsme tehdy seděli s Peroutkou ve Spo
lečenském klubu a najednou přijde Bechyně
přímo z ministerské rady a hlásí, že v deset
hodin bude vyhlášena mobilizace. Řekl jsem
Peroutkovi, aby na mne počkal, že se jdu
převléknout do uniformy — já byl tehdy
štábní kapitán — a že se pojedeme rozloučit s
Čapkem, který byl na Strži. A když jsme tam
pak přijeli, Čapek nás samým pohnutím objí
mal a vyzval mě tenkrát, bůhví po kolika

Gorbačovovo odzbrojování
Sovětský prezident Michali Gorbačov pře
kvapil svět oznámením, že sovětské branné síly
budou v příštích dvou letech sníženy o deset
procent, aniž Sovětský svaz očekává, že budou
recipročně sníženy početní stavy armád Atlan
tického společenství. V projevu, proneseném
na Valném shromáždění Spojených národů v
New Yorku 7. prosince, Gorbačov též řekl, že o
deset procent budou sníženy i sovětské oddíly,
umístěné ve státech Varšavského paktu. Pokud
se Československa týče, znamenalo by to, že z
nynějších 80 000 sovětských vojáků by po Gorbačovově redukci v Československu zůstalo
70 000 nebo snad i 60 000 sovětských vojáků. Ze
dvou tankových divizí by byla odvolána nej
méně jedna, nedá se vyloučit, že obě. Ze tří
motostřeleckých divizí ani jedna, dvě raketové
brigády by zůstaly a rovněž tak jedna dělostře
lecká brigáda by zůstala, ale byl by odvolán pluk
výsadkářů. V rámci snižování stavu by mohlo
být z Československa odvoláno 600 až 800
sovětských tanků.
Ale ať osmdesát nebo šedesát tisíc, nejzáklad
nější fakt je, že v Československu nemá být ani
jeden sovětský voják a že ti, kteří tam jsou a
budou i po uskutečnění GorbaČovova návrhu,

jsou v zemi protiprávně, že přišli rozdrtit poli
tický vývoj, jímž se lid v roce 1968 dal a na který
měl nejsvrchovanější právo. Měl právo na svo
bodný vývoj i podle Jaltské dohody, kterou
Sověti podepsali a jíž se ke konci války zavázali,
že dají zemím ve středovýchodní Evropě právo
a možnost rozhodnout o své budoucnosti, což
nikdy nesplnili a všechny tyto země si podro
bili. Dokud Sověti nedodrží Jaltu, nebude ve
středovýchodní Evropě klid a oblast nadále
zůstane místem s největším soustředěním
zbraní na světě. Když Gorbačov říkal, že se
sovětské branné síly ztenčí o deset procent, že
z armád, jež čítají přes pět miliónů vojáků bu
de propuštěno půl miliónu, nijak nezdůrazňo
val, že sovětské branné síly jsou největší na
světě a že jimi budou i po uskutečněné
redukci. Nynější nesporná převaha Sovětů se
zmenši jen o málo, Sověti budou mít značnou
převahu i potom. GorbaČovova slova, která v
zasedací síni znějí tak libě, nabývají jinou tvář
nost, když se jimi začnou zabývat generální
štáby a národohospodářští odborníci. Dát
sešrotovat přestárlé tanky není odzbrojo
váním, jctliže jsou nahrazeny moderními
tanky, byť v menším počtu.

letech přátelstcí, abychom si tykali. A já mu
řekl: .Tohle je pro mne opravdu velký den.
Mobilizace a s tebou si tykat!1
Na ten velký den jsem nikdy nezapomněl.
Zůstali jsme na Strži přes noc, ráno se Čapek a'
Peroutka vrátili do Prahy, aby psali a povzbu
zovali národ, a já jel do vesnice Doubravky u
Plzně, kde měla má jednotka za úkol postavit
polní lazaret. Jen jsme byli se vším hotovi,
když přišla zpráva o Chamberlamově návštěvě
v Godesbergu a věděli jsme, že jsme sami, bez
spojenců, vydaní na pospas Hitlerovi. To byl
konec první republiky.
Ještě před mobilizací se konal v Praze sjezd
Mezinárodního PEN Klubu. Na Čapkův
podnět odvezli poslední den sjezdu spisovatele
na velké vojenské cvičení do Milovic, ukázat
jim, jak byla naše armáda připravena proti
agresi. Čapek tehdy ve velkém štábním stanu
uprostřed důstojníků s přilbami pronesl moc
ně působivou řeč, která vyzněla výzvou:
.Pojďte s námi, bránit v nás samy sebe!1 Nu,
nešli tehdy bránit nás a neubránili pak ani sebe
před krvavou žní války.
To se ví, v neštěstí se vždycky hledá, na
koho svést vinu, a po mnichovské tragédii
objevili fašisti a komunisti společně Čapka
jako vhodný terč. Snášel ty útoky s neuvěřitel
ným klidem. I když my, jeho přátelé, jsme byli
hluboce rozhořčeni, říkal třeba: .Nechte ho.
On má možná moc dětí a malý plat a psát,
chudák, taky neumí, tak co se na něj zlobíte?1
A když začali psát sprostoty o jeho ženě —
Večer, a ovšem Vlajka — snad ještě odpornější
než Stříbrného listy — nemohl dál. Až to na
hlodalo jeho víru v člověka a podlomilo jistě i
jeho fyzickou odolnost.
Ale já vám tu o Čapkovi vykládám jen samé
smutné věci a přitom to byl člověk veselý, s
neobyčejným smyslem pro humor. Jen si vzpo
meňte, kolik vtipu je přes všechnu vážnost
námětu třeba v takovém Adamu Stvořiteli
nebo v Továrně na absolutno nebo ve Válce s
mloky. Nebo jak vtipně si dovedl pohrát se
slovy! Když například ten motýl ve hře Ze
života hmyzu řekne: ,Svět chce být polosvět a
žena položena.' Anebo když se Peroutka po
druhé oženil a jeho druhá manželka se jmeno
vala stejně jako první zase Máňa, Čapek oka
mžitě prohlásil, že Peroutka je zcela zřejmě
,erotomániak*.
Nechci zas vykládat anekdoty, je jich v
tomhle vyprávění už asi víc než dost, ale aspoň
jednu krátkou vám přece ještě povím. To
Čapek, který se občas rád podíval na svět skrz
skleničku vína, jednou popíjel s Nezvalem. On
v něm viděl velkého básníka a měl ho rád. Ty
jeho hrozné rýmovačky na Stalina a Gottwalda
už nezažil. Tak popíjeli, chutnalo jim a vyklá
dali si o poezii až do rána a když se vrátil, Olga
na něj čekala a povídá: .Takhle pozdě jdeš
domů? Ptáčkové už zpívají!1 A Čapek na to:
,No jo, když tys je navedla.1
Byl to člověk radostný, který strašně miloval
život a dovedl se těšit z tisíce malých věcí v
přírodě a kolem sebe vůbec. Z koček a z
Dášenky a z motýlů a ze všeho, co mu rostlo
na skalce. A co on všechno věděl! Jednou
povídá: ,Pojd, zajedeme za tím zahradníkem.1
To byl takový slavný zahradník u Berouna,
který měl široko daleko pověst nejlepšího
odborníka. Poslouchal jsem, jak se ti dva bavili
a viděl, jak ten zahradník nepřestával kroutit
hlavou nad tím, čemu všemu se od Čapka mohl
přiučit.
Neznal jsem jiného člověka, který byl tak
velký a přitom tak prostý. Měl také z lidí nej
raději ty prosté. Víte, jako ten výhybkář v
Obyčejném životě. To se třeba zastavil u
chlapíka, který otloukal kámen a hned se ho
ptal: Jak se vám tluče?1 A chlapík povídá: ,Ale,
tady ten pupek nemůžu vodklepnout." A
Čapek si to pamatoval a nekde to pak použil.
Arne Novák měl pravdu, když ho označil
především za básníka lidskosti. Taková jemná
moudrost v něm byla a taková čistá poctivost.
Bez patosu. Krásný člověk.
A ještě něco. Byla v něm veliká vyrovnanost
mezi hlubokým vzděláním a nesmírnou fanta
zií. Například v Krakatitu a v Továrně na
absolutno předpověděl štěpení atomu čtvrt
století předtím, než k tomu došli vědci. Nebo
v Bílé nemoci mluvil už o léku, podobném
dnešním antibiotikům. Pamatuji ještě, jak se
tomu lékaři v čele s Pelnářem vysmívali a
označovali to za nemožnost a vědecký ne
smysl. A netrvalo ani deset let — a byl obje
ven penicilín.
A Mnichov? To bylo pro Čapka vítězství
robotů a vítězství mloků. Svět byl pojednou
horší, než si on se vší obrazivostí dovedl před
stavit. Tehdy za ním přijela z Anglie na Strž ve
vojenském jeepu dcera Thomase Manna, Eri
ka, a chtěla ho dopravit do bezpečí. Čapek s
díky odmítl. Krása života pro něj pohasla.“
Dr. Karel Steinbach *: Svédek téméř stoletý.
Vzpomínky. Zpracoval Viktor Fischl. Vydal
Index, Postfach 47 05 11, 5000 Koln 41, BRD.
Stran 130. Cena DM 17,-.

Pohled na památná, drahá místa, k nimž v myšlenkách často zalétáváme, a snad nejvíc právě v tento vánoční čas
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Heleny
Tamary
Dalibora
Dobroslava
Norberta
Roberta
Medarda
Stanislavy
Markéty
Vyšcmíra
Toničky
Antonína
Vasila
Víta
Zbyňka
Adolfa
Drahomíra

•

®

Miloše
Květuše
®
Aloise
Léto
Pavla
Zdeňky
Jana
Ivana
Mladěna
Ladislava
9
Lubomíra
Petra a Pavla
Šárky

PROSINEC

LISTOPAD
1 S Všech svátých
2 Č Dušiček
3 P Huberta
4 S Karla,
5 N Mojmíra

6 P
7 Ú
8 S
9 Č
10 P
11 S
12 N

1
2
3
4

1
2
3

®

Stanislava
Veselky
®
Leopolda
Otomara
Evžena
Romana
Elišky____________

20 P Čestmíra
21 Ú Směcha
22 S Cecílie
*
23 Č Dalibora
24 P Emílie
25 S Kateřiny
26 N Konráda__________
27 P Věnky
Advent
28 Ú Svatoslava
29 S Karla
30 Č Ondřeje
®

P Ivy
S Blanky
N Františka

4 P
5 0
6 S
7 Č
8 P
9 S
10 N
11 P
12 Ú
13 S
14 Č
15 P
16 S
17 N

Barbory
Jitky
Mikuláše
Ambrože
Marie
Jáchyma
Julie
Dany
Jošta
Lucie
Alfréda
Zdirada
BěluŠe
Vladimíra

®

®

18
19
20
21
22
23
24

P
Ú
S
Č
P
S
N

Miloslava
Adolfa
Drahomíry
Tomáše
Zima
Blaženy
*
Vlasty
Štědrý den

25
26
27
28
29
30
31

P
Ú
S
Č
P
S
N

Hod Boží ván.
Štěpána
Jana
Mládátek
Milady
•
Davida
Silvestra

ČESKÉ SLOVO

Číslo 12. prosinec 1^*88

Kulturní zprávy
z domova a z ciziny
Člověk, svět a uměni Karla Čapka bylo terna
mezinárodni konference ve dnech b. a pro
since v Praze, na niž 7C bohemistů našich i
zahraničních hodnotilo Čapkovo dílo. \
České státní knihovně byla uspořádána s Vstá
vá o Čapkovi s jeho autografy. fotografiemi,
knihami K 50. výročí Čapkovy smrti uspořá
dala sympozium o jeho díle počátkem prosince
svobodná univerzita v Bruselu. • Lměni a kul
tura na dvoře císaře Rudolfa I!.. výstava, která
měla premiéru v zapadoněmeckém Essenu, je
nyní přístupna v Cmělecko-histonckem mu
zeu ve Vídni, kam bvla přenesena a značně
rozšířena o exponáty, zapůjčené pro ni z
rakouskvch státních > soukromých sbírek a ze
•
Praze v letech 1935-39 se obíralo koncem listo
padu třídenní kolokvium, uspořádané Jedno
tou Adalberta Stiftera s Collegiem Caroiinum
v Mnichově. Přednášeli germanistka Květa
Hyršlová z Prahy, dr. 'i Roeder z Mnichova,
Marganta Paz: z Izraele, Jenifer Taylorova z
Londýna. prof. Jan Tomeš z Prahy. Martin
Bachstein z Mnichova a). • Je:
se píše a mluví o souborné výstavě českého
výtvarného a užitého umění dvacátých a třicá
tých let v zapadoněmeckém Darmstadtu, na
niž je zastoupeno dvě stě umělců obrazy, grafi
kou. plastikami, fotografiemi a architektonickvmi návrhy, dále knižní kulturou a průmyslovými dizajny. • Na měsíční tume v
prosinci odjelo divadlo z Karlina, bude vystu
povat v Západním Německu. Francii. Belgu a
ve Švýcarsku. • Dohoda o zřízeni čs. kul
turního a informačního střediska ve Vídni a
rakouského kulturního institutu v Praze bvla
podepsána ve Vídni 6. prosince ministry zahra
ničí Johanesem a Mockem. • Na čestnou
listinu Mezinárodni unie pro dětskou litera
turu byli zapsáni Dušan Dušek za literaturu a
Ondrei Zimko za ilustraci. Třen poctěný slovenskv umělec >e Dušan Kalayi — dostal cenu
H. Ch. Andersena za ilustrace — je patnáctým
umělcem na světě, který
•
Na světové výstavě Expo 88 ve vychodoaustralském městě Bnsbane Československo newstavovalo. ale pobliž zapadoněmeckého pa
vilonu se dalo zastoupit Myslbekovou soškou
svátého Václava z roku 1888. zřejmě jde o
předchůdce pražské sochv. Národní ealene.
*. u
i. Zaxp*-*!4*-*^* j-m-u nuucciii tuna
sochu
. rai.. — snad proto, aoy u
ni nedocházelo k demonstracím. * Rukopis
Kafkova Procesu — 316 stránek — se prodal u
Sothebyho v Londýně v aukci za jeden milion
liber. Zaplatil je antikvář Henbert Tenchert.
kterv rukopis koupil pro německý literární
archiv v obci Marbach u Stuttgartu. Pemze
věnovala západoněmecká v lada. • Baroko na
Moravě se jmenuje výstava obrazů a drobné
plastiky v zámku Dolní Belevedere ve Vídni.
Exponátv ze 1' a 18. stol, dosvědčuji těsné
kulturní sty ks Moraw se sousedními zeměmi.
• Havlovu hru Pokoušeni koncem října
uvedlo na scénu Nové divadlo v Torontu.
Jedno představeni uvedl proslovem profesor
Gordor. Sk ling. • Pavla Landovského kniha
Soukromá vzpoura, v níž se známv herec a
dramatik zpovídá Karlu Hvízdalovi o svém
životě, vyšla německy v nakladatelství Karl
Ritter Verlag v Bonnu. Bohatě ilustrovaná do
kumentovaná kniha má 236stran a stoji 28 DM
• Polské neoficiální nakladatelství Nova
vydalo pod názvem Fnler 16 esejů Václava
Havla s dvoustránkovou předmluvou Adama
Michnika. Vydáni umožnila podpora nadace
Robena Kennedvho. * Devadesát tisíc lidi
shlédlo výstavu ne>cennějšich listin českého
stáru, která se nazývala Pokladv archivu české
koruny a skončila v Praze 11. prosince. * Ve
Vídni dosáhli úspěchu u obecenstva i kritiky
lva Bittová a Páve' Fajt svým repenoárem
kratších skladeb pro ženský hlas, housle a bicí
nástroje. Bvla oceněna jejich interpretace čes
kého a slovenského folklóru, jazzu a rocku.
Vídeňským Čechům a Slovákům se velmi hbih
vtipné textv Ivv Bittove •
jnícč

Strougal neutekl
Rudé právo 19 listopadu komentovalo
„fámu“, podle niž prý bwali členové federální
vlády soudruzi L. Strougal. B. Chňoupes. \
Vajnar a také vdova po bývalém předsedovi
ÚV ČSTV A Himlovi emigrovali a žiji _z
bohatvch mont“ kdesi, jak se u nás říká, za
kopečkv ve Švýcarsku a podobně: Je to ne
smysl...“

Život a dílo neúplatného svědka
Nikdo z mých přátel a známých nepíše tak
drobnvm písmem, jako Karel Pecka. Grafolog
by řekl, že je to příznak vynikající schopnost
soustředěni, a -enom by se podivil, kolik řádek
pisatel dostane na stránku. Vvsvětieni však
nutno hledat jinde — spisovatel Karel Pecka
psal své prvotiny v místech, kde se muselo
krvavé šetřit papírem, v lágrech na Jáchvmovsku a Příbramsku, v nichž prožil téměř deset
let. Deset let je dlouhá doba: víc než dost
dlouhá na vštípeni trvalého návyku. Nadva
krát: i v rukopisu, i ve schopností soustředěni.
Kdo začne při Peckov vch šedesátinách dělat
bilanci, zjisti, jak málo toho jubiiant prožil v
normálních podmínkách. Po deseti létech
dětství v první republice přišly tísnivé roky
nacistické okupace, vystřídané ani ne tříletou
svobodnou episodou před únorem čtyřicet
osm. A už napřesrok je jedenadvacetiletv Kare.
Pecka zatčen, obviněn z velezrady a podle
pověstného zakona číslo 231/1948 odsouzen
na jedenáct let. Cely jeho zločin byly dvě kri
tické recenze sovětských filmů, které vyšly v
ilegálním časopise — tedy vlastně v sami
zdatu. Následovalo deset let časů, jimž se kdysi
říkalo Lehriahre. Pecková životni univerzita ve
věznicích a lágrech u uranových dolů. Po pro
puštěni — nejprve vojna, potom až do pětaše
desátého roku nádeničina -člena jevištní tech
niky“. srozumitelně řečeno: kulisáka v Ná
rodním divadle.
Potom konečně nastaly časy relativní volnos
ti. Pecka publikuje v Hostozi do domu. Pla
menu. Sešitech. Literárních nottnacb V šestašedesatem roce mu vychází kniha povídek
Uniky. pak může vyjit i román Horečka, kterv
se dočká také německého a finského vydáni. V
osmašedesátém jeho dosavadní dílo kulminuje
románem Ve&ý slunotrat a v témže roce vy
jdou ještě další dvě prózy — Hra na kramn i a
soubor povídek Na co umírají muži, jenž se v
německém překladu dostane i k cizímu čtenáři.
Zanedlouho po sovětské okupaci se prvním
mužem ve státě stává bývalý politický vězeň,
stejně jako Pecka kdysi odsouzený rovněž za
velezradu, ale dokonce na doživotí, a za
Husáka se Pecka jako jeden z prvních spisova
telů dostane na index. Zákaz za zakazem:
• - - y.
,

Případ Jakuba le Bruna a Obraz r.atého Xavena. Konči krátké obdob: volnosti, jediné, jež
bylo dnes šedesátiletému spisovateli dopřáno.
Pro takemníky. ministry a estebáky tím měl
byv Pecka jednou provždy vyřízen. Dělali ten
přísloveční -účet bez hostinského". Někdejší
mukl, kterv psal i třeba v skrytém koutku v
uranovém dole, nekapituloval. Pamatuji, jak
jsme my umlčeni začátkem sedmdesátých let
váhali, zda máme věřit, že „normalizační“
třeštění vystřídá návrat poněkud zdravého ro
zumu. tudíž ještě počkat, neprovokovat režim,
nespalovat všechny mosty, to jest nepouštět své
práce do samizdatového oběhu a neposílat je do
zahraničí, anebo si přiznat tu — také přísloveč
nou! — -tvrdou realitu“ a zařídit se podle toho?
Věděli jsme, že Zdena Salivarova a Josef škvorecký založili v Kanadě nakladatelství SixtyEight Publishers; přicházely vzkazy. že vydají

všechny dobré prače, ale také, že nic nevyjde
pirátsky, bez souhlasu autorů. Prase tak jsme
seděli, že chudí vaří z vody, že tzv. -imperialis
tické centrály", údajné financující exilovou
kulturní činnost, existuji jenom v chorobné fan
tazii majorů Estébé. kteří náš čas od času tahal:
na výslechy, takže nikdo z nás si nedělal duze, že
vydáním v exilu se uživí, neřku-li, zbohatne.

VILÉM HEJL
První se rozhodl vydávat v Kanadě ten. komu
by šlo m:t opatrnost nejméně za zle — mukiovský veterán Kare. Pecka.
Už tento čin občanské statečnosti bv sám
stačil Peckov: zajistit trvale čestne místo v ději
nách české literatury. Bylo to rozhodnuti, pros
té vši kalkulace. Vzpomínám, jak jsme my oba
současně dostali jedno amencke stipendium —
čtvrt roku jsme tam mohli studovat a psát.
Nesešli jsme se v te spisovatelské kolonu, pro
tože já jsem odcházel za prací z Vidně do Mni
chova a on se obaval odejit z Československa,
ktere by mu mořilo znemožnit návrat. A tohle
pomyšleni však pro něj, narozeného na jižním
Slovensku, zarostlého do Českých Budějovic,
kde dospíval, a do Prahy, jež se mu stala trva
lým domovem, bylo i při jeho tolikrát osvědče
né statečnosti a pevnosti neúnosné. Žil a žije
dál v Praze — pokud se někde neléči z chorob,
nahromaděných v letech vězeňské i civilní
mizene.
Zůstal doma, ale do světa se dostaly jeho
práce. Opět mluvím jako pamětník. Oba isme
cítili obdobu posrpnových časů a pobělohorské
doby; Karel Pecka napsal svoje Štěpeni. román,
v němž historie valdštejskeho spiknutí prolíná
s aktuálním autobiografickým příběhem, já
jsem tenkrát psal Zásadu sporu. Bví sem také
ještě přitom, když vznikali- jeho Motaky wzzěstnemu. román toho druhu, jemuž se říká
Dichtung und Wahrheit, báseň a pravda. Pecka
se v něm znova — nejobšíměji a s nejhlubšim
ponorem — zabývá svým ústředním životním
námětem: osudy lidi v krizových situacích, jež
tak dobře poznal za těch deset let ve věznicích a
lágrech. Peckovo vrcholné dílo je zároveň
román-dokument i epos, kniha statečná :
vzácné mouOra.
rvoo nečeú Motaný nezvěstnému a nepromyslel je. nemá právo mluvit o časech po
únoru čtyřicet osm. Pecka tomuto románu
někdy říkal Anti-Steik. protože se přímo štítil
malosti, zbabělosti, prosté čecháčkovství. Pro
fesor Václav Čem-. — muž, ehož životopis se
tak liší od Pecková, ako jsou jejich charaktery
příbuzné — napsal v eseji o -Románovém
svété Karla Pecky v paralelách tragiky a antické
ho mythu“, že „Pecková kniha je apoteózou
kategonckého mravního imperativu v 'ebo
zápasu o smysl našich dnů. Je historii sebevý
chovy k tvrdosti, osobni konfesi lidské páteře.
Ma stránky epopeje mravni celistvosti." Konec
citátu. Jaký autor, takové dílo, dodávám. Ano
— Anti-Šzeik. Václav Čems vidi v Peckově
občanském i spisovatleskem postoji lutherovské „Jinak nemohu!“ a uzavírá: „Touto
odvahou je Peckovo románové dílo v oblasti
naši soudobé prózy- monumentem ojedinělým.“

K dosiahnutiu
svojich finančných cielov
zoberte si na pomoc
profesionála
VLADIMÍR SÝKORA

*ažko je zvolit S' najlepšiu cestu pře svoju finančnu buducnosl Zda sa že xaždy oeň p-maša
nove zpósoby špc-en a -.estovan a a'ebo ako ochrann svoje pen aze
Aie oveta fajšie e rozhodosanie s expenom po Vašom boku New York Life agent važdyzncn
fuH-time- profesora oocoorcnany 140 ročnou skusenostou spoločnosti opmóže fuóom
dosiabnut ’Ch finančně cre^e
A čo viac New York Life agent je dnes vybaveny tak aby Van pomonol dos.annut Váš oe
rychlejšie
Nap - k ad po<stca zabezpeč. Vášu -odmu hodnota peňac. na'asta a vysoký _'ok Varn pomóže
platit vysokúškolu póžičku na oom a ebo me výdaje Podobnédócbodkovy pan kdepeniaze
narastaju bez platenia dani z uroku a zaručuju rnesačny pr em po ce>y život
Ako Vaš New York Lite agent móžem pre vas vyprat najvhodnějši pian Spytajte se ma a
dovo'te mi využit moje skusenosb pre vaš osobitny případ

12. ples Čechů a Slováků
ve Frankfurtu

Paimenganen v sobotu 11 února 1989
od 20 hodin
Dvě česKe hudby diskotéka vystavy a
Informace Ota log tel 069 23 52 80 23 48 06
V Mnichově ie obchod Dialogu ■
Hess Str 68 8 Munc“en 40 t: 089 52 57 10

Straiu 9

VLADIMÍR SÝKORA
New Yor« Life Insurance Company
40 W- am Street
Weilesley MA 02181
6'7-237-4900

Knihy pod stromeček
Jaroslav Pechaček

MASARYK

BENEŠ

HRAD

Studie v niž autor na zak.acě or-g ra.ncti
dokumentů představuje osobnost T G Masary
ka ve zce a novem světie Stran 182
Cena 7 am dolarů nebo ekv .aient
Marie Provazníkové

TO BYL SOKOL
3amět: 98iete byva e načemce Čs obce sokolské v nichž jsou zachyceny । významné doocn-e
události — jaso pravé 28 hjen 19’8 Stran 252
Cena 15 am dolarů. DM 24
Vydalo a objednávky vyřizuje Če«ke slovo
Postrach 86C604 8000 Múnchen 86
West Germany
Jožka Pejskař

PRONÁSLEDOVÁNÍ VLASTENCI
Kniha o perzekuci — rac sticke i komunistické
— nejen nar socialistů, ale i mnoha dalších
. astenců. kteň vboj za obnovu demokratického
Československa obětova । zdraví a ž.voty Stran
279
Cena 12 5C am dolarů DM 20

NOVINKA WALDEMARA MATUŠKY
Váženi přátele nabízíme Vám novinku
NIAGARA — lP deska nebo kazeta
trampské písně
Da»e možno zakoupit
TEČE VODA TEČE — LP deska dove
písně
MERRY CHRISTMAS" — LP deska nebo
kazeta — vanočn. koledy
Cena oesky nebo Kazety e 9 95 am ooianj
Nakiady sjxjjené s přepravou a poštovné 3 50
am dolarů jxo Evropu Austrái Již Afriku
kazeta etecky deska odi pro USA a Kanadu
2.50 am dolarů
Šeky mtoney order musí byt vystaveny na
akoukool v US banku (palti pro Evropu Austrá
lii a Již Afriku)
Platbu v US dolarech zasílejte prosím na
adresu:
DE—MAR ENT . P O Box 8596 Madeira Beach
FL 33738
Děkujeme a těšme se někdy na sr.eaanou
Vaši Waldemar a Olga Matuškovi
Jaroslav Pecháček

DVACET LET SVOBODY
Vznik naší prvm republiky iegie Masaryk
Štefamk Slovensko, vzn k ústavy politický
systém politické strany pozemková reforma
socíáln pojišténi Beneš Mnichov
Dvojbarevná obalKa s kresbou Vac ava špaiy
Stran 192 formátu knížek do kapsy. DM '9 Objednávky: E sabetr Svobodova Postg ro
Múnchen. Konto 357 06 - 807
NÁRODN' POLITIKA Scrarireidatz 12
D-8000 Múnchen 3RD

Velký vnběr knih na vánoce má knihkupectví
Arkýř
Schellingstrasse X. Múnchen AČ Stařice
metra LJ3 a L'6 - Univerzita. Na skladě i časoptsy. Otevřeno denně od 14 do 18.3C hodin, v
sobotu od 10 do 13 hodin.

Klub Johna Lennona
v Praze
V Praze na Kampě u Lennonovy zdi se 8.
prosince večer shromáždil skoro jeden tisíc
mladých lidi, kteří přišli o výročním dnu Lennonovy smrti manifestovat pro mir. V minu
lých letech podobná shromáždění policie
rozháněla, často až ostudným způsobem.
Letos úřady manifestaci povolilv. Pořadatelé
oznámili, že zakládají Mírový klub Johna Len
nona, jehož cílem je usilovat o mír všemi
dostupnými humánními prostředkv. Čestnými
členy nového kiubu byli jmenováni John Lennon a Jan Palach. V prohlášen: se uvádí, že čs.
v lada vyhlašuje světový mír za jednu z nejpňednějšich otázek, ale současně vyváži zbraně do
mnoha zemi světa. Čs. vláda žije v trvalém roz
poru slov a činů. Tento rozpor bvl důvodem k
založeni Kiubu Johna Lennona. Rockový zpě
vák Vladimír Merta, jeden z několika básníků
i zpěváků, kteří na shromážděni účinkovali,
uvítal zprávu, že — podle Gorbačova — část z
8C DX vojáků, kteří jsou od roku 1968 posád
kou v Československu, bude do dvou iet odvo
lána. Policie byla i tentokrát zastoupena, ale v
menším počtu a jen přihlížela, nezasahovala,
ačkoliv stovky účastníků manifestace zůstá
valy na Kampě s rozžat smi svícemi dlouho do
noci a zpívaly Lennonovy songy. Zakladatele
upozornili, že se členem Mírového klubu
Johna Lennona může stát každý a lesthže o to
požádá, nebude se jeho iméno uveřejňovat.
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Krajanské středisko Denia — Španělsko

KUS DOMOVA V ALPACH

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

ČESKY PENSION

„LA PEDRERA II“ — VESNIČKA KLUBOVÉHO RÁZU
Fáze 1: dokončena a vyprodána
Fáze 2 ve výstavbě

MILAN

Celoroční lyžovaní koupaní tenis plachtěni
Koně, houby, tanec
5700 Zeli am See. Rakousko. Zellermoosstr. 75
Tel. 0043 6542 7113
Vylety Grossglockner. Kaprun. Salzburg.
Innsbruck Knmml
Týdenní Wanderkarte pro všechny lanovky
v létě 280 Sch
Česká kuchyně
Polopense od 26.- DM

Bližší informace, prodej & pronájem
DIVA IMMOBILIEN K. & V. DIVOKÝ, Segantmistr 9 . CH-8049 Zúrich. tel 01/341 21 56

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

Malý oznamovatel

PftEKLADY — 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 C5 79
Úředně ověřuji překlady.
Poskytuji porady pří žádostech o propuštění z
čs. občanství, při žádostech o německé státní
občanství, při zápočtu let do Rentenversicherung Vysokoškolsky vzdělaná, přísežná soudní
překladatelka
ELIAN S O T T
Muslkantenweg 4, 6000 Frankfurt Main 1
Tel.: 069 44 64 20
od 17-19 hod. mimo soboty a neděle
Prosím o písemné nebo telef. spojení.

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

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

Zn. „Samota není pro mne" č. 2-XI-88 — Milý
pane z Evropy či USA! Hledá Vás mladé vypa
dající. atraktivní bruneta, 53/67, vysokoškoL, se
smyslem pro domov, krásu, cestováni, teplo
společného domova a štěstí. Upřímnost důleži
tá. Prosím foto.
Zn. „Barevný podzim“ č. 6-XI-88 — Penzista
hledá přítelkyni, starší pani, také penzistku, kte
rá má zájem o autoturistiku a která chce dožít
v klidu a spokojenosti. Foto vyměním nebo
vrátím.
Zn. „Dobré srdce, čistota a důvěra" č. 10-XI88 — Hledám au pair pro Holandsko. Osamělá
lékařka se synáčkem 17měsíců. Pracuji full
time. chybí nám babička neb paní, která s námi
chce společně bydlet a pomocí v domácností
Platím velmi dobře. Nejradéji na dobu delší než
jeden rok.
Zn. „Sponzorace možná.“ č. 11-XI-88 —
Cesko-něm. firma, působící v USA a Kanadě,
přijme spolehlivé pracovníky Nabídky se struč
ným životopisem zasílejte urychlené
Zn. „Brusič skla“ č. 12-XI-88 — Mladší,
zkušený a vzdělaný odborník, 10 roků praxe s
unikáty, solidní a čestný, začínající v USA, hledá
uplatnění. Pomůže někdo z krajanů alespoň
radou?

Zn. „Podnikavý'’ č. 9-XI-88 — Napiš mi!
Možná, že s budeme rozumět. Cech 31 182,
žijící v Rakousku, hledá dívku do 30 let Foto
čestně vrátím.
Zn. „Cena v dolarech“ č. 13-XI-88 — Koupím
pěknou chatu nedaleko Prahy v hezkém prostře
dí Les a voda podmínkou.
Zn.: „Pokud pro dva“ č. 2-XII-88 — Svo
bodný. 27/185. žijící v Kalifornii, by rád poznal
pohlednou krajanku, která se také cítí sama
Foto vítáno
Zn.: „Životni optlmistka“ č. 3-XII-88 — Ráda
se seznámím s mužem od 60 let
Zn.: „California — odevšad“ č. 4-XII-88 —
Hledám inteligentní, veselou a optimistickou
dívku do třiceti Maš-li ráda sport, četbu, poví
dáni u sklenky vína — tak napiš Prosím foto
Zn.: „Češka“ č. 5-XII-88 — Černovláska,
35/168. štíhlá, se 7letym synem, hledá sezná
mení se sympatickým a hodným mužem z Mni
chova nebo okolí. Prosím foto — vrátím
Zn.: „Život je jen náhoda...“ č. 6-XII-88 — VŠ,
29letá, hledá přítele do pohody i nepohody,
který má rád přírodu, kulturu a cestováni, pro
společný život Německo
Zn.: „Opravdová serióznost“ č. 7-XII-88 —
48letý technik nabízí Intel ženě přiměřeného
efáři enolařnm,
nnHTÍmom ÝjvrMo MŠrr
rád hudbu, zahrádkařím sportuji a cestuji žiji
a pracuji ve Frankfurtu.
Zn.: „Exulantka — Skandinávie" č. 8-XII-88
— Moravanka, rozv středoškolačka. ekonomka
ročník 1941, hledá intel muže přiměřeného
věku, optimistu, kdekoliv na světě. Za trochu
lásky šla bych světa kraj.
Zn.: „Nezklamu Tě" č. 9-XII-88 — S O S 28letý technik, SŠ. 182/75. bez závazků, žijící v
CS. hledá ženu za účelem sňatku.
Zn.: „Podzimní idyla“ č. 10-XII-88 — Klinický
lékař českého původu, t.č. v BRD. se stát
občanstvím USA. 60/185/88, během dvou let
počítá s návratem do USA a hledá hezkou,
štíhlou, milou partnerku do života. Kolegyně
vítaná, není podmínkou. Národnost nerozho
duje. místo na Floridě či v Kalifornii Prosím o
foto, čestné vrátím
Zn.: „Obětavá — spolehlivá" č. 11-XII-88 —
Hledám zaměstnáni „au pair“ ve Švýcarsku
jako vychovatelka u dětí. Syn studuje v Luzernu. Podmínka u nekuřácké rodiny
Zn.: „Hledáme byt.“ č. 12-XII-88 — Česká
rodina /36. 30. 9. 8/ hledá k pronajmutí 3-4
pokojový b yt. příp; s prací, jen v Bavorsku
Zn.: „Pedikérka a elektrikář" č. 13-XII-88 —
Žijeme s třemi dcerkami (7. 3. 1) v Bavorsku na
„Duldung" a hledáme sponzora v Kanadě
Prosíme, pomozte nám najít novy domov!
Nebojíme se žádné práce a vše Vám vyna
hradíme
Zn.: „Pomůže nám někdo?“ č. 14-XII-88 —
Rodina s dvěma chlapci chce vycestovat do
USA nebo Kanady. Najdeme sponzora a práci
pro automechanika9 Finanční pomoc nepotře
bujeme. Čestné jednáni.
Zn.: „Potřebuji práci“ č. 15-XII-88 — Jsem s
rodinou v Gmundenu (Oberósterreich) a hle
dám slušnou práci, mám řidičák i na nákladáky
a dobrou vůli pustit se do všeho

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

VWWWWAW

rasaera
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 řep. Německo: 00411
z Velke Británie: 010411

zahájení zimní sezóny od 2 XII
Pište česky
.
Zn.: „21letý Vašek" č. 1-XII-88 — Žiji od r
1969 s rodiči v záp Německu a rád bych si
dopisoval s dívkou českeho původu
Zn.: „Long Island, USA“ č. 16-XII-88 — Pro
dám cello, které zhotovil Julius A Hubička,
česky mistr. Praha 1928 — kopie Andrea Guarnen Odhad 4 500 am dolarů Prodám za polo
viční cenu jen přímým zájemcům
Zn.: „Velký aquarel" č. 17-XII-88 — Praha od
národ, umělce Slavíčka na prodej Telef 07084/
440 celý den
Zn.: „Zimní dovolená v Bavorsku" č. 18-XII88 — Pro Vaši zimní dovolenou (a pro Vaší
rodinu) dám k dispozici novy byt. ca 80 qm,
přímo u lesa, s výhledem na hezke lázeňské
městečko Bad Endorf s jodovým 35ti stupňo
vým pramenem
Pro naši restauraci „Raststube" hledáme
výpomoc do kuchyně od 18.00 - 23.00 a
servírku nebo číšníka od 18 00 - 1 00 hod Inh
Peter Blattny. Kóbler Weg 55. 6451 Hammersbach Tel 06185-2122, přivát: 06185-2922.
Zn.: „Cena ve valutách“ č. OB-120-XII-88 —
Menši, rekreační chata ve východních Cechách
u vody, lesa na prodej
Zn.: „Veselý rok č. OB121-XII-88 — Multilevel-marketing nabízí možnost vysokého vý
dělku Hledáme distributory garantovaného by
linného přípravku Malý investiment — žádná
ztráta. Očekáváme, že se ohlásíte Na dotazy
všem odpovíme.
Zn.: „Zaručeně solidní“ č. OB 122-XII-88 —
Skandinávie — stále ještě území budoucnosti.
Chcete rozšířit Vaše podnikání? Nabízím ob
chodní zastoupení pro distribuci Vašich výrob
ků, služeb apod

Nenechte si ujit vánoce
Ó
—
s filmovým hitem roku 67/68
TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKA
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
prodejně)
— ve Švýcarsku: B Smetana — Postfach 67,
8360 Eschlíkon, Schweiz
— ve Skandinávii Bohemia Video. Box 3119.
183 03 Taby-Svenge
v NSR. BENELUX Anglie Francie. Itálie. Aus
trálie u firmy PROART. D-8045 Ismaning b
Munchen. P O Box 12 32. West Germany
— v Kanadě v syst. NTSC (dokonalé kvality) u
firmy, cena 44 kan dolarů a pošt., ACTIVE
VIDEO P O Box 1218 SNOWDON. Montréal.
Que; H3X, 3Y3, Canada
— v USA v syst NTSC (dokonale kvality) u
firmy: EUROVIDEO, P O Box 356, AZZWOOD.
CA 92601. USA
EUROVIDEO pro Vás provádí kvalitní převody
z evrop. normy do NTSC
Podporujte nás — kupujte jen originál!

Restaurace Bohmerwald
Staročeské a novodobé speciality.
Každý patek večer krajanské posezení.
Při pěkném počasí obsluha v klidné
zahradě.
V sobotu zavřeno.
Srdečně vás zve Jansova rodina.
Mnichov 90, Warngauerstr. 42
Pár kroků od stanice U-1 (Untersberger)
nebo Giesingerbahnhof.
Tel : 69 53 69
Zn.: „Hledám au pair" č. 24-X-88 — nebo pani
k tříletému dítěti v Mnichově Baze DM 440 nebo
podle dohody plus jídlo a pokoj separátní
jídelna Nejradéji na dlouhou dobu od jednoho
roku vyš Pracují v nepravidelných směnách

ČEMU SE DOMA SMĚJÍ
NOVOROČNÍ 1989
O zánocich kdysi nic, letos jen kapka víc,
ale kapka víc není přec ještě pořád dost.
To je důz od, proč my máme právem zlost
na vaši nedbalost, strašnou neschopnost.
Už čtyřicet let stavíte hubou nový svět,
neschopni obstarat jen papír na kloset.
Nejradéji bychom vám všem dali na díru
říznou, padnou nakládačku. Ne kus papíru,
toho papíru, co nevíte nám opatřit na díru.
Odšoural se Štrougai, přišel zaň Adamec,
ale pro myslící má nadál zas jen kopanec.
Druzi mysli jen na svůj semenec, na žvanec.
Vaše sliby a plány jsou stále tentýž kec,
Už jen to slyšet je pro nás hrozná věc.
Koleda, koleda, Štěpáne, co je ve džbáně
až vystřídáš — zanedlouho — Miloše Jakeše!
Ale nechcem s tebou se klouzat na ledě,
vidět, jak to jde s kopce vůčihledě.
Naše novoroční přáni zni: chcem náhradu
za vás všechny, jak jste tam na H radu.
Abyste, soudruzi, táhli už konečně od válu.
<>

Bobkový list — přípravek k vařeni
běžné kořeni, u nás ne k dostáni
Do chalupy ve vesnici u Přerova přišel sovět
ský voják. Překvapené babičce vysvětloval, že
ho posílá tatínek, který v osmašedesátém po
tlačoval na Moravě kontrarevoluci, mladý
voják se prý má podívat na zlatý záchod v
chalupě.
Babičce chvíli trvalo, než se ji v hlavě rozsví
tilo. Potom zavolala: „Dědku, poceni, je tady
syn toho ruského vojáka, co se nám v osmaše
desátém vykadil do trombónu. “
xPo čtyřicetiletém úsilí se československým
vědcům podařilo zkřížit komára s mouchou.
Nový hmyz byl pojmenován — komouš. Na co
si sedne — to po...!

Víte, proč Jakeš nemůže dostat AIDS!
I virus má svou hrdost.
*
„Děti, “ ptá se učitelka při hodině dějepisu,
„jestlipak mi můžete vyjmenovat nějaké záporm posta: r minulosti?
PriUi í se Pepíček a vyhrkne: ..Hitler!“
„Správně, Pepičku, máš jedničku!“
Jako další se přihlásí Evička: „Džinghischán. “
„Výborně, Evičko, máš také jedničku!"
Vstane Mařenka a vykřikne: „Jakeš, prosím!"
„No, Mařenko, jak ty, nejlepší žačka třídy,
může! označit soudruha generálního tajemníka
za zápornou postavu minulosti! Sedni si, má!
pětku!“
Zahanbená Mařenka se posadí a Pepiček ji
strouhá mrkvičku: „ Vidíš, ty šprtoune, to máš
z toho, že se učíš dopředu!“
•

Může Pán Bůh vstoupit do komunistické
strany! lnu, v zásadě by mohl, ale musel by
nejdřív vystoupit z církve.
*
Co je štěstí! Žit v Československé socialistické
republice pod Gustavem Husákem. A co je
smůla! No, že máme zrovna tohle štěstí.

Jaký je rozdíl mezi němým jilmem a reálným
socialismem! V němém filmu všechno vidíš a nic
neslyšíš. V reálném socialismu je to obrácené.

Abyste se dověděli, co je perestrojka, potřebu
jete několik slovníků. V rusko-českém zjistíte, že
perestrojka je přestavba. V Ottové slovníku
naučném zjistíte, že přestavba je rekonstrukce. V
Technickém slovníku je vysvětlení, že rekon
strukce znamná návrat k původnímu stavu.
»
Husák umřel a šel do pekla. Za rok při revizi
nebeské kádrovaci listiny shledal sv. Petr, že se
musí zeptat na Husákovo chováni Zvedl tele
fon, zmáčkl červený knoflík a když se ozval
Lucifer, tázal se na Husaka.
„Čelkern si počíná dobře, uklizi chodby,
natírá kotle na červeno, nemohu si stěžovat.
Ovšem na přesun do nebe to ještě není Snad za
rok, “ hlásil Lucifer.
Když zavolal sv. Petr za rok. byl u telefonu
satanáš a vyřizoval, ře Lucifer k aparátu
nemůže, nemá čas Husák mu nařídil, že se musí
zúčastnit schůze místní komunistické organizace
v pekle.“

„Tak tuhle čtu i novinách,“ povídá starý
důchodce t Malešicích manželce, „že i taková
malá atomová bomba stoji na dvacet miliónů. “
„Takoiý peníze!“ diví se babička. „Kéž by
nám ta bomba spadla na zahrádku. “

Č E S K í SLOVO

Číslo 12, prosinec 1988

Hledáme zájemce
ze všech vrstev a koutů světa
Chceme rozšířit americky business
do jiných zemí.

Mezinárodní Network Marketing
vlastni business, bez investic
MARTIN, P O Box 4006. Plymouth, MA 02361
USA, Tel. 7508/ 746 9074
Postrádáte-li klid, lesy, vodu, čistý vzduch,
navštivte nás. Nabízíme Vám českou kuchyni,
ubytováni v útulných pokojích se snídani
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
Gaststátte „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 FrankfurVM.- Napište si o seznamy.

Nabízím
100 % a okamžité financováni 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
Kurfúrstenstr. 16
8034 Germerlng b. MOnchen
Tel.: 089/841 40 18
POJIŠTĚNÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
Pozor, novlnkal
Nabízím pojištěni řidičského průkazu pro řidiče
z povolání a také řidiče-amatéry
Informace podá:

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

Nabízím
kolekce 60*42 cm 14 kusů reprodukci - 120 SFr
nebo 60*42 cm 5 kusů reprodukcí 60 SFr
(na dobírku - zabaleno v roli).
Dále možnost těchto 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 ubytováni s
výbornou restaurací, s vídeňskou a českou
kuchyní (oceněnou odbornými časopisy).
Možnosti horolezeckých a lyžařských tur, vý
letů a rybaření. Vhodné prostředí pro prázdni
nový pobyt na zdravém vzduchu.
Jen 65 km, od středu Mnichova. 20 km od
Garmisch-Partenkirchenu.
Vyžádejte sl nabídku, rádi posloužíme.

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

ANTIKVÁRNÍ I NOVÉ ČESKÉ KNIHY
PRODÁVÁ A KUPUJE

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

Opét 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 Zúrich. Švýcarsko
tel : 00411-932 32 22

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

Pět let za šíření nákazy AIDS
Trestní esnát Městského soudu v Praze jako
odvolací instance odsoudil 25. listopadu 251etého vysokoškolského studenta na pět let
odnětí svobody za Šíření nákazy AIDS. Šlo o
vleklý případ. Student byl v prosinci roku 1986
na infekční klinice informován, že je nositelem
viru AIDS. Byl důrazně upozorněn — protože
byl homosexuál — že další sexuální styk smí
udržovat pouze s jedním partnerem a že musí
používat kondom. Student se písemně zavázal,
že se bude podle lékařských instrukcí řídit. Na
příkazy a na svůj podpis však nedbal. Doda
tečně bylo vyšetřováním zjištěno, že měl ve
studentské koleji a jinde v Praze sexuální styk
nejméně se šestnácti partnery, aniž — kromě
tří případů — používal ochrany. Když byl v
červenci loni zadržen, přišlo se na to, že byl
pětkrát léčen na kapavku. Při šestém vyšetření
lékaři u něj zjistili AIDS. Při léčení se shledalo,
že nařízený zákaz styku bez ochrany nedodr
žoval. A rovněž bylo zjištěno, že nedbal zá
kazu udržovat styk pouze s jedním partnerem,
nýbrž že partnery střídal. Ačkoliv byl nadán
nadprůměrným intelektem (IQ 128), nebral na
vědomí, co mu lékaři nařídili, k čemu se sám
svým podpisem zavázal, a bezstarostně svou
nekázní šířil smrtelné nebezpečí.
Prokázalo se to, když — zatím co byl léčen
na kapavku — přicházeli na hygienickou sta
nici pacienti s pozitivním nálezem. Uváděli, že
měli styk s nakaženým studentem. Vyšetřo
váním bylo zjištěno, že měl v posledních letech
styk s více než 90 osobami, které ovšem měly
sexuální styk s dalšími homosexuály, v někte

rých případech až s pěti sty partnery, takže
se ani nedá s jistotou říci, zda byl student jedi
ným šiřitelem nákazy či zda byl sám nakažen.
Jisté ovšem je, že byl šiřitelem viru AIDS, že
byl o tom informován, důrazně poučen a měl
se podle lékařských příkazů chovat, což nedě
lal. Proto byl v červenci 1987 zadržen. Případ
se vyšetřil a byl odevzdán k soudnímu
trestnímu stíhání, šlo však o první případ
tohoto druhu v Československu, vyhledat
příslušné paragrafy nebylo snadné, nicméně se
jim před několika málo měsíci zabýval Obvod
ní soud v Praze 6. Shledal, že student je vinný
pokusem těžké újmy na zdraví a vyměřil mu
trest odnětí svobody v trvání tří let v I. ná
pravně výchovné skupině. Rozsudek nepřijal
ani obžalovaný student, ani obvodní prokurá
tor a odvolali se proti rozsudku. Při novém od
volacím líčení u Městského soudu v Praze vynesl
trestní senát 25. listopadu vyšší trest: odnětí
svobody na pět let. Soud shledal, že obžalo
vaný se neřidil radami a pokyny lékařů, že měl
styk ne s jedním, ale s 16 partnery, že nepouží
val kondom. Proti rozsudku není odvolání.

V Československu — jak bylo oznámeno na
tiskové konferenci v Praze 29. listopadu — je
toho času 12 klinických případů s plně rozvi
nutým AIDS a 122 nositelů viru HIV. Epide
miologové však odhadují, že počet infikova
ných virem HIV se pohybuje kolem jednoho
tisíce. Tímto počtem se Československo ve
světě zařazuje — pokud jde o AIDS — na 87.
místo.

Drobné zprávy z domova
Praha. Za nedostatek chleba ve dnech
28.-30. října uložilo předsednictvo pražské
organizace KSČ stranický trest napomenutí
náměstku primátora M. Poflakovi, vedoucímu
odboru obchodu F. Smejkalovi, řediteli Praž
ských pekáren J. Černému a řediteli podniku
Potraviny V. Krajbichovi. Kárná opatření
postihnou i některé vedoucí prodejen, jež včas
dodávku chleba neodebraly.
nratislava. Prověrka masného průmyslu
počátkem října zastavila dodávku 11 350 kg
výrobků, protože nevyhovovaly normám. Ins
pektoři pár hodin po prověrce objevili poza
stavené výrobky v prodejnách.
Brno. Na průčelí restaurovaného hlavního
nádraží byly 25. listopadu zasazeny sochy,
představující pokrok železnic a dvě okřídlená
kola, symbol železnic. Rekonstrukce bude
dokončena do příštího léta, k 150. výročí oslav
příjezdu prvního vlaku z Vídně do Brna.
Poprad. Dne 18. listopadu v půl třetí odpo
ledne, otřásl městem výbuch. Nad novou želez
niční stanicí se objevil mrak dýmu a prachu.
Explodoval zemní plyn, unikající z potrubí a
nahromaděný poblíž staniční kotelny. Exploze
zabila 331etou železničářku. Přes sto želez
ničářů a cestujících bylo dopraveno do
nemocnice, případ čtyř je vážný. Hmotná
škoda půl miliónu Kčs.
Bechyně. Letečtí přidělenci, akreditovaní v
Praze, navštívili 24. listopadu letecký stíhací
pluk zdejší posádky, prohlédli si letadla, cvičné
kabiny a úkryty letadel.
Teplice. Okresní soud odsoudil od 12 do 30
měsíců vězení nepodmíněně Kamila Krůtu,
Jaroslava Dvořáka a Andreu Bredlovou, kteří v
březnu povalili Gottwaldovu sochu a poško
dili budovu KSČ.
Brno. Ustav soudního lékařství zjistil, že z
každých pěti mrtvých při dopravních neho
dách jsou čtyři chodci. Ve městě je pro chodce
nejnebezpečnější tramvaj.
Praha. Loni bylo v republice provedeno
4 677 krádeží vloupáním do bytu (v ČSR
3 612) a způsobena škoda na 50 miliónů (v

ČSR 40 miliónů). Objasněno bylo 60 procent
případů.
Sušice. Na dotazy zákazníků podnik Sólo
oznamuje, že v krabičce má být 30, 35 nebo 42
kusů zápalek, domácí norma je 45 zápalek plus
minus tři.
Praha. V roce 1987 se v republice dopustilo
trestní Činnosti přes 11 500 nezletilých dětí.

Ústi nad Labem. Kriminalisté zatkli 181etého a 211etého pachatele, kteří v noci na 1.
listopad nastoupili v Praze do rychlíku BaltOrient a oloupili a zavraždili 211etou K.F. z
Lipska, která byla sama v kupé.
Bratislava. Dne 24. listopadu ráno čtyřiceti
letý muž zastřelil přítele své ženy, na útěku
zastřelil dvě osoby a po několika hodinách byl
nalezen s podřezanými žilami. Zemřel v
nemocnici.
Náchod. Kovodružstvo zavádí výrobu hli
níkových parabol a stativů pro televizní příjem
z družic. Zahraniční elektroniku bude monto
vat Tesla Blatná. Zahraničním dodavatelům se
bude platit mechanikou. Cena parabolové
antény je asi 25 000 Kčs, k dodání za půl roku.
Most. Čtyři výklenkové kapličky kulturněhistorické ceny byly 1. prosince po 270 letech
přesunuty na trejlerech z Libkovic do histo
rického areálu Vteino. Libkovice ustoupí
těžbě uhlí.
Praha. Na prosincových oslavách 60. výročí
založení Čs. ústavu zahraničního bylo konsta
továno, že ve světě žije téměř 3 a půl miliónu
lidí českého a slovenského původu. V letech
1945-50 ústav organizoval reemigraci 220 000
našinců do vlasti.
Bratislava. Čs. holandský podnik Avex
zahájil 24. listopadu výrobu videomagnetofo
nů, jichž ještě letos vyrobí 30 000 kusů.
Praha. V republice se ročně prodá 30
miliard cigaret, v roce 1949 to bylo 9 miliard.
Spotřebou jsme na 12 místě na světě.
Ivanovice. Zdejší Bioveta rozeslala v listo
padu 60 000 dávek vakcíny proti rozšířenému
moru králíků.

RESTAURANT HIRSCHGARTEN
Návštěva jedné z nejkrásnějších výletních restauraci zůstane pro Vás zážitkem
K naší staročeské a myslivecké kuchyni
točíme plzeňské a budějovické pivo

Velká terasa s výhledem
na jelení zahradu a minigolf
Salonky od 10-70 osob
pro rodinné slavnosti a hostiny.
Otevřeno denně kromě pondělí
od 11.00-23 00.
Na Vaši 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
Praha. V parlamentním výboru pro sociální
politiku bylo řečeno, že oproti sousedním
zemím je u nás nadprůměrná rozvodovost,
úmrtnost ve středních věkových skupinách a
vyšší počet potratů. Evropský primát máme v
počtu dětí, narozených do 8 měsíců po svatbě.
Jihlava. Dokončením vodního díla v Nové
Říši byl zajištěn dostatek vod pro Jihlavu,
Telč, Třešť a dalších 22 obcí.
Týnec nad Vltavou. Ve městě se ročně
vyrobí přes 100 000 motocyklů Jawa 350, vad
ných je až 30 procent, proto je v závodě činná
lidová kontrola.
Rimavská Sobota. Ve zdejší prodejně tex
tilu nemohou uspokojivě odpovědět, kam se
za deset let poděly tržby v Částce téměř 800
tisíc korun.
Valašské Meziříčí. Koncem listopadu byl
po několika letech rekonstrukce znovu otev
řen zámek Kinský s rozsáhlými uměleckými
sbírkami, gobelíny a koberci a skleněnými
výrobky zdejších dílen.
Liberec. Od 25. listopadu je opět v pravidel
ném provozu vysoká lanová dráha na Ještěd,
včas pro zimní sezónu.
Praha. Nabídka obuvi je pořád nedosta
tečná. Nejsou dětské boty, každému čtvrtémuě dítěti se letos nemohly zakoupit nové
boty.
Brno. Ve Slavkově bylo 2. července vzpo
menuto 183. výročí bitvy „tří císařů“ přehlíd
kou historických uniforem a ukázkami bojo
vých seskupení v napoleonských válkách.
Ústí nad Labem. Při sesuvu půdy 5. pro
since ráno mezi stanicemi Neštimice a Povrly
byly strženy tři stožáry trolejového vedení a
jedna kolej vysunuta mimo trať. Škody jsou
jen hróotné.

Ještě amnestie
Čs. rozhlas oznámil v souvislosti s říjnovou
amnestií, udělenou prezidentem dr. Husákem,
v zahraničním vysílání pro krajany 12. listo
padu informace o právní úpravě vztahů ČSSR
k občanům, kteří Žijí v cizině bez povolení čs.
úřadů. Pracovnice rozhlasu Zdeňka Macáková
položila otázku, jaký má amnestie dopad na
případný možný návrat do Československa.
Odpověděl jí dr. Petr Andrís z Čs. zahraniční
ho ústavu: „Za určitých předpokladů a po
splnění určitých podmínek je možný návrat do
ČSSR. Čs. občan, který se zdržuje v cizině bez
povolení čs. úřadů, se může vrátit do ČSSR na
základě povolení, vydaném Správou pasů a víz
federálního ministerstva vnitra. Žádost o ná
vrat do ČSSR, doplněnou požadovanými do
klady, podá občan na místním příslušném čs.
zastupitelském úřadu. Ten žádost se svým sta
noviskem zasílá na ministerstvo zahraničních
věcí do Prahy, které žádost postoupí Správě
pasů a víz federálního ministerstva vnitra.
V určitých případech je možné udělit tzv.
dodatečné povolení k vystěhování. Čs. občan,
který se zdržuje v zahraničí déle než pět let bez
povolení čs. úřadů, může o takovouto formu
požádat. I tato žádost se musí podat na pří
slušném zastupitelském úřadu, přičemž se
doplní příslušnými doklady, které se v někte
rých směrech odlišují, a to pHpad od případu.
V praxi se často uskutečňuje i forma pro
puštění ze státního svazku. I propuštění ze
státního svazku má určité procedurální formy.
Čs. státní občan, který se zdržuje v cizině déle
než pět let, může požádat na příslušném zastu
pitelském uřadu o propuštění ze státního
svazku. V této souvislosti je třeba zdůraznit,
že propuštění ze státního svazku není podmí
něno povolením vystěhování z ČSSR.“ (Pozn.
red.: Může o ně požádat i ten, kdo byl odsou
zen za opuštění republiky.) Závěrem dr.
Andrís upozornil, že všechny případy budou
právně posuzovány. Pokud by kdo potřeboval
podrobnější informace, doporučuje se mu, aby
se poradil na příslušných zastupitelských úřa
dech, které jsou kompetentní.
(K tomu bylo oznámeno, že dotazy na amnestii lze
posílat na redakci Vysílání pro Čechy a Slováky v
zahraničí, Vinohradská 12, Praha 2, směrovací číslo
120 99 nebo na Čs. ústav zahraniční. Karmelitská 25,
Praha 1, směrovací číslo 118 31.)

České slovo

Tenisové drama s nemastným a smutným koncem
Newyorská Mac.íon Square Garden byla od 32 listopadu do 5. prosince dějištěm 19.
rofc:ku „tunia e tenátových mistrů*, který bude asi navždy patřit k nrzaúmavějšim a také
k ne-dramatičtějitm v déunach těchto závěrečných tenisových soutěž: roku. Vždyť tam ani
■eden z osmi účastníků nebyl .šetřen prohry. došlo k cele řadě velkých překvapení a ještě
necele dvě minuty před koncem finálového střetnuti Ivana Lendla > Němcem Borisem
Beckerem měli oba hráč šanci na vítězství. Nakonec štěstěna byla na straně německého
tenisty , který porazil našeho pětinásobného vítěze turnaje mistrů Ivana Lendla za 4:43 hod.
v pěn sadách 5:7, 7:6 3:6. 6:2 a 7:6 a vy hrál tak poprvé tuto cennou tenisovou soutěž.
Finále tohoto rsewvoeskébo „maseru* mělo v
Cruhe polovině přímo skvělo*__ roven a zvíte
z_- v něm ne lepši, ale — i to e velké překva
pen; — v rozhodujících dniich shdoéjš
Becker. o ebož sonečnem vítězství nad Lendlem zapochybova. v ecne chvi televizního
přenosu do NSR už : sam ebo bývalý t-ener.
Gunther Bosch. Bylo to v pátém setu za stavu
55. kdy Lenc. protrhl Beckerovo podař., vedi
6:5 a na řadu přišel on se svým servisem.
Bohužel však toto své pocaru Lend. nešťastné
prorrz především stou zbrklost: a nervozi
tou. Soupeř vyrovnal na 6:6 a tak o vítěz: tur
naje tenisových mistrů musei rozhodnout
ne-breaz. A v něm po vyhraném Beckerovu
podař.. se Ivan ujal veden: 3:2 pak však akoby
úplně ztratil nervy a jen tak se mohlo stát, že
po chvúi byl stav 5:5 Napětí v hed-št: vyvr
cholilo: oba tenisté měá v tomto naprosto
vyrovnaném crkání šanci na vítězství Ve 120
sekundách bylo však vše rozhodnuto ve pro
spěch Bonse Beckerz který se pc edenáctém
podař., v ue-breasu př. servisu Ivana Lendla
u z veden. 65. aby pak svým vlastním
podáním a s pomocí sítky výhra. svůj vlastní
servis, což znamenalo neyen vítězství v tiebreaka (7:5 a.e v celém utkánu Nutno však
říci, že Beckerův míček by býval Lendí likvido
val, ale do cesty mu přišla sítka, která na
neštěstí zpomalila Beckerům uder tak. že už
Lendl nemohl míček doběhnout a odvrátit
ještě Beckerův jnečbci’ Bons Becker se stz
vítězem a už zapomněl na prohru v prve části
turnaje nustů. kdy podlehl Švédovi Edbergovi
67, 63 a 46

Zavratna tenisová kariéra J. Hlaska
Největší senzaci na „turnaji tenisových
nustrů“ v newyorské Mad;son Square Garden
by; bezpochyby 24íetý syř. posrpnevý:.*- čs
emigrantů, usazenveh ve Švýcarsku. Jakun
H.asek, kterv ako jediný ze všech osmi
účastníků vv.-rá ve skupině všechna tři utkání
ve kterých porazil: světovou tenisovou dvojku
Ivana Lendla (4:6, 6:3 a 7ój, třetího hráčeATP
Američana Andreho Agassího (63 a 6:2 : tinalistu olympijského turnaje, Američana Tuna
Mayotta (7:5 a 6:3 Vyřazen ze soutěže byl
tento v Praze narozený reprezentant Švýcarska
až v semifinále, kdy svedl velký bo; s Něm
cem Bor.sem Beckerem. se kterým prohra
nešťastné v „tie-breaku* 6:7 a 6:7; „v utkání,
které bylo“ — jak sám prohlásil bývalý trenér
Bcr.se Beckera, Bosch — „naprosto vyrovna
nou záležitost:, a o prohře Jakuba Hláska roz
hodla v tie-breaku nezkušenost v bojích
světové elity.“ Jakub Hlásek se však v New
Yorku představ^ ;ako tenista světové extratřídy. který ještě dlouho nedosáhl svého teniso
vého vrcholu. Jeho tenisová kariéra byla v
letošním roce přímo závratná. Vždyť v lednu
letošního roku měl autonehodu, při které si
vážně poranil ruku a zlomil tři žebra, a zdálo
se. že bude muset zanechat své tenisové dráhy
Lékaři ho však brzy dal; „dohromady" a tak v
květnu mohl na Bavorských přeborech v Mni
chové znovu zahájit svou tenisovou kanéru
Ze *4. místa světového žebříčku se v závěru
listopadu dostal po triumfech na turnajích
Grand Pnx v Londýně a Johannesburgu už na
osmé místo ATP a finálovou účasti na turnaji
v Bruselu si zajistil start na „turnaji tenisových
mistrů* v New Yorku. A tam patřil skutečné k
nejlepšim. škoda jen, že v semifinále s Bor.sem
Beckerem ho v mnoha fázích opustila štěstěna,
přitom třeba říci, že si oba hráči dvakrát
shodné „protrhli" podán; — a to už mluvi jas
nou řeč:
M. Navrátilová prohrála v New Yorku
s Helenou Sukovou

Po třech suverénních vítězstvích: ve Ftlderstadtu (NSR), ve 'iTorcesteru v americkém
státe Massachusetts a v Chicagu okusila Mar
tina Navrátilová opět hořkost porážky. Na
„turnaji tenisových mistryň" v newyorské
Madison Square Garden podlehla českoslo
venské reprezentantce Heleně Sukové kterou
předtím na celé řadě turnajů hladce porazila
ve třech setech 6:2, 5:7 a 3:6 Vyřazeni Martiny
Navrátilové mne mrzelo (bylo zbytečné. Mar
tina si je však prohrála svou zbrklosti a nervo
zitou), ne snad proto, že bych Heleně Sukové
vítězství nepřál, ale po této zprávě z New
Yorku jsem si uvědomil, že Suková nemá v
další fázi — tedy v semifinále proti Argentince

Gabrie.e Sabatuuove — příliš velte-- šana
přestože . tj.den předtím v Chicagu porazila
Mé obaw se -£zza.i oprávněné. Suková by la
skutečně v utkán; se Sabatmiovou na ztracené
vartě, prohrála s ni hladce -*6 a 2:6 a byla : ona
vřazena ze soutěže Atraktivní Gabriela Sabatmiová se nakonec stala suverénní vítězkou
„turnaje tenisových mistrvň* když ve finále
zdo-i-i přemož.teÁ. Němky Steří. Gráfové.
Američanku Pam Shrrverorou * 5. 6:2 a 6:2 a
dostala za to šek na 125 XC do^rů.
Stejné jako předešlá léta, dostalv temstky .
na tomto závěrečném ne--.orsr.em turnaji
roku zvláštní prémie za svá umístěn; v cdkove
KÍasuikaci světosého pořadu tzv bonuss Ne^
vyšší mkasovala Martina Navrátilová, která
destaia za dvouhru čtyřhru 45C XC dolarů,
Sabatmiová 265.XC dolarů a Američanka
Chns Evertova 142.000 dolarů. Prvr.: teiustka
ATP. Němka Steří: Grafová, měla dostat
40C.00C dolarů, o ty však přišla, nebot
podmínkou k získání těchto bonusů je. aby

hračka absolvovala všechm předepsané rumaje
roku. A Stefti chyběla na třech

Jaké je pořadí tenistek historie
podle výdělků?
V pondéi: 21. listopadu den po skončen;
„turnaje tenisových mistryň zveřejnila ně
mecká tisková sportovní agentura SID ofi
ciální pořad; výdělků tenistek od dob-., kdy
dostaly status profesionáíek. A tomuto žebřičku naprosto vévodí naše osminásobná
v. imbledonsua přebornice a pětinásobná vítěz
ka „mastní". Martina Navrátilova, která si —
jen na oficiálních turnajích nepočítá ; se tedy
exhibice nebo příjmy za reklamy — vy dělaia
ten.sem 14,058.199 dolarů. Na druhé příčce je
e:: přítelkyně. Američanka Chns Evertová.
křen za své startv na turnajích inkaso, ala
8.66+.5111 dolarů. Na třetím miste je Ame
ričanka Pair. Shnverova 3.997 10+ dolarůj a
čtvrtá Něrrjia Sten. Gráfova (3.287 +40 do
larů;.
Bratislavské varovaní

Drtivá převaha na hrací ploše bratislavského
stadiónu na Teheiném poL i 1 ú r.a rohy, zapas
Československa s Belgií však skonču bez bra
nek. což bezpochyby bylo pro příznivce čs.
kopané velké zklamaní. Co pomohlo, že Venglošov: svěřenci hrál; téméř po cele utkáni na
■ednu branku, když ani eden z Čechoslováků
nedokázal skórovat. A to pravé v tak důleži
tém, přímo klíčovém utkáni VIL skupiny mis
trovství světa. Vždyť ztráta tohoto cenného
bodu by mohla stát znovu neúčast na svě
tovém šampionátu r. 199C v Itáli; Věřme však,
že tomu tak ještě nebude, že se čs. fotbalisté
přece en vzchopí, vždyť z této kvalifikace
postupu u do bojů světové fotbalové smetánky
dvě mužstva Přesto úkol to nebude nikterak
snadný. Bratislavské střetnut: s Belgičany totiž
znovu ukazaio, že čs. tým nemá „kanonyra“.
který by dovedl rozhodnout zápas. Co je
platné, že čs. mužstvo mělo drtivý tlak na sou
perovu branku, když zakončeni akci bylo
přímo katastrofální. Pravda, hrdinou zapasu
byl belgický brankář PreuďHome. stery
přiváděl čs. fotbalisty svým; skvělými zákroky
drv ne k zoufalství, a . celá defenzivní taktika

Č;s< 12 prosmec 1988

Be.g.car„ bvla
ukázková ale pravě za
takových situací se ukáže, kdo je dobr-, fotbasta spo-ehcw střelec. A tas. nutno konstato
vat. že při prvém pes usu o složen, „maruntv*
čs národní mužstvo v Bratislavě přec téměř
5C.3X diváků neuspělo Že cesta na ntstrorstv; světa v itá— neouce pro nikoho
snacna. usaza. tyž den . zapas Porruga-ssa s
L-cemburskem v Portu, soe domácí fotbalisté
měl skutečné namáe a vv.oženeho outs.cera
skupiny poraziú ne těsně š.m možným výsled
kem lál

Střelecky festival Košic
v Nijmegenu

Pořadí VIL skupiny
kvalifikace mistrovství světa

I.
2.
3.
+.
5.

Československo
Belgie
švýcarsko
Portugalsko
Lucembursko

2 1
2 1
2 1
1 1
3 0

1
1
C
0
0

0
0
1
0
3

2.0
1.0
4:2
1O
1:7

3
3
2
2
0

Příští crkám ve skupme: 15. února 1989
Portugalsko — Belgie. Čs. narodn. mužstvo
hraje 3C. dubna v Belgii, 10. května doma
odvetu s Lucemburskem. * června ve Švýcar
sku, 6 h na doma s Portugalskem. 25 října
odsetu se Švýcarskem a kvalifikační utkán:
zakonči 16 ústopacu 1989 v Portugalsku.

Jubilant „podzimním mistrem"
Fotbalisté pražské Sparty, kteří 16 listo
padu slavil; 95. výročí založeni klubu, stali se
víceméně podse očekáváni vítězi prve, pod
zimní části nepryšší čs. soutěže sezonv 1988 89.
Jejich výkon nebyl sice tak impozantní jako v
prve polovině roku, kdy pec vedením trenéra
Vádzva Ježka doslova deklasoval; své soupeře,
ale přece jen nejlepši ze šestnácti účastníků.
Nový trer.ee Sparty ing. Jozef Jarabtnsky má s
letenským k.ubem smlouvu do 32. června
1989 bude však od 1. ledna 1989 postrádat
dosavadního kapitána mužstva, Jozefa Chovar.ee, který podepsz na tři a půl roku hráč
skou smlouvu s klubem posledního vítěze
„Poháru mistrů evropských zemí“, s bolandskvrr. PSV Euidhoven. V případě Chovance,
kterému bude " března 29 let (Cs. fotbalow
svaz uvolňuje do zahranič: jen fotbalisty, kter.
maj: nad třicet roků udďah čs. runkcioeiář.
vyumku. PSV Emdhoven musí za svou novou
posilu o kterou měla velký zájem cela řaca
' ' *
- A.
. Se-.
I Tě
Guimaraes. Bayer Lr ’
.7*.
Reai Madnd) zaplatit Pragosportu sedm mi
liónů devizových korun a Chovanec sám bude
muset odvádět 30 procent ze svého měs:čn:bo
platu. Navíc PSV Emdhoven se zavázal, že
Chovance bude uvolňovat k zapasům čs.
národního mužstva a po dobu platnosti
smlouvy zajisti pražské Spartě přípravna utká
ní a ; soustředěni. V jednám je i přátelské střet
nutí Emdhovenu s národním mužstvem Čes
koslovenska.
Pořadí 1. čs. fotbalové ligy
'poazimm casi
bodů
1 .Sparta Praha
25
2. Baník Ostrava
22
19
3. Plastika Nitra
4. Slávu Praha
19
17
5. TJ Vítkovice
16
6. Dunajská Středa
14
7. Sigma Olomouc
14
8 Slovan Bratislava
14
9. Dukla B Bystrica
13
10. Dukla Praha
11 Spartak Trnava
13
12. Bohemians Praha
13
13. Inter Bratislava
12
14. Škoda Plzeň
10
15. RH Cheb
10
9
16. Hradec Králové

skóre
44:11
24:12
24:17
31:26
31:16
15:19
21:18
20:21
28:36
22:20
1622
21:33
28:29
26:26
1631
14:36

DOBŘE VAŘÍ—DOBŘE SLOUŽÍ

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

HLueie

Mužstvo VSŽ Košice se podruhé v klubové
historii probojovalo do fmálových bojů Pohá
ru mistrů evropskveh zemí v iednim hoken.
ktere se uskutečni ve dnech 17.-19. února 1989
v překrásném šwcarskem středisku Zimních
sportů — v Davosu. Košičti hokenste vyhráli
naprosto suverénně tzv. holandskou „B" sku
penu, když v Nijmegenu postupné poraz.,
rumunského přeborníka Steaua. B-kurešť 8:2
norského mistra Va-erengen, Oslo 7:1 a nejlepš: boiadsky tym Nijmegen 14:3. A třeba
ešté k tomu dodat, že obhaice titulu mistra
republiky nevydal ze sebe vše. v prvé řadě chtěl
hokevowm příznivcům v Holandsku předvést
exhibični výkon, a to se mu podařilo.
V Košicích hokejoví fanoušci věří, že
mužstvo VSŽ Košice bude hrát tentokrát v
závěrečných bojích Poháru mistrů evropsks-ch
zem: ve Švýcarsku lepší roli, než při svém
prvém „vystoupeni" — v září !98~ v Luganu.
kde sice obsadilo čestné druhé místo, s vítězem
Por.zni mistrů evropskveh zemi CSKA Mosk
va však prohrálo ostudným výsledkem Dr9.
V Davosu buoou o Evropskou trofej bojo
vat čtyři mužstva: obhájce CSKA Moskva.
VSŽ Košice, západonémecký přeborník Kolín
nad Rvnem a o čtvrtém účastníku se rozhodne
teprve v předvánočním týdnu od 16 do 18.
prosmcei v rakouském Celova Klagenfurtu
Tesla Pardubice
vítězem L základní části 1. ligy

Stejně ako minulou sezónu ma . letos *6
oficiální ročník 1. hokejové ligy tři části:
Základní. nacstavExsvou a závěrečnou, ve ktere
se pak v březnu 1989 rozhodne vyžazovacim
systémem o přeborníku repubkiy, a tím i o
_ r
rT-.átru evropikych
zenu. Od 13 zando 29 *'st opadu absolvovalo
dvanáct účastníků nejvySí hokejové soutěže
tzv. základní část, v niž sehrálo celkem 22 mis
trovských zápasů. Jejich účelem bylo určit
mužstva na sudých a lichých místech pro dru
hou, tzv. nadstavbovou část 1. ligy.
Z tohoto dvoukolového systému, ve kterém
hrá každý s každvm. vyšli vítězné dvojnásobní
mistři Československa, hokejisté pardubické
Teslv. kteří pod vedením svého trenérského
tandemu V. Martinec — V. Šťastny měli
skvělý závěr I. část: sezóny 1988 89. aby
základn: část soutěže vyhrál: náskokem šest:
bodů před jihlavskou Duklou. Zasloužil se o
to především reprezentační brankař Dominik
Hašek, cela obrana a z útoků hlavně první for
mace. vedená Kovaříkem, se Šejbou nejlepšim
střelcem ‘ a Janeckým nejúspéšnéjšim nahravačem na góly , kteři dokázal: strhnout k
dobrvm výkonům všechny dali: spoluhráče.

Tabulka po 22. kole
skóre
1. Tesla Pardub:ce
1O5.-6C
Z Dukla Jihlava
75:65
3 VSŽ Košice obhájce) 89:75
85:84
4. Dukla Trenčin
5 Škoda Plzeň
94:72
99:89
6 . Litvínov
7. Sparta Praha
76:82
8. Motor Č. Budějovice 69:68
77:89
9. TJ Vítkovice
10. TJ Gottwaldov
68:73
11. Poldi Kladno
77:115
62104
12 Slovan Bratislava

Exxiy
33
27
26
26
25
24
23
20
19
18
16
7

Telegraficky

Bývalý čs. plavecký reprezentant Jozef
Hladkv. který po skončeni světového šampio
nátu r. 1986 požádal na místním německém
velvyslanectví o právo azylu (a usadil se v Hei
delbergu, kde je členem klubu Nikar Heidel
berg i. dostal 3C. listopadu německé občanství
a tudíž může už na „Evropském poháru
plavců" v Edmburghu hájit barvy NSR.
Čs. basketbalové národní mužstvo prohrálo
v Aténách kvalifikační utkáni o postup na
mistrovství Evropy r. 1989 s obhájci zlaté
medaile Řeky vysoko 85:1C7 b. a bylo tak už
vvřazeno z možnosti zúčastnit se bojů evrop
ské košíkářské smetánky. Z této skupiny si
účast na evropském šampionátu zajistila
družstva Řecka a Holandska; čs. basketbalisté
skončili třetí, čtvrtá E>yla .Anglie.
K. Dráždanský

j

