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České slovo

Václav Havel zvolen prezidentem
Obě komory Federálního shro
máždění České a Slovenské federativní republiky, Sněmovna lidu a
Sněmovna národů, se sešly 5. čer
vence k třetímu společnému zase
dání, jež mělo na pořadu jenom dva
body: volbu prezidenta republiky a
jeho slib. Volba prvního občana
státu byla svolána do Vladislavského
sálu na Pražském hradě, aby se tak
pokračovalo v letité tradici a vy
zvedla důstojnost a důležitost obřa
du. V úvodním projevu předseda
Federálního shromáždění Alexander
Dubček oznámil, že poslanci Ob
čanského fóra a Veřejnosti proti
násilí navrhli za kandidáta nynějšího
prezidenta, Václava Havla. Posla
nec Slovenské národní rady Stefan
Kvietik, jehož kandidaturu oznámila
v předešlé schůzi poslankyně Slo
venské národní rady, Olga Pavlí
ková, se kandidatury vzdal. Jediným
kandidátem zůstal Václav Havel.
Předseda Dubček výčtem kandidáto
vých zásluh odůvodnil, proč by měl
být Václav Havel zvolen za hlavu
státu.
Poslanci potom dostali hlasovací
lístky a odešli do vedlejších prostor
sálu, aby tam tajně hlasovali. Z
přítomných 130 poslanců Sněmovny
lidu hlasovalo pro Václava Havla
114 poslanců, proti němu 25. Ze 75
poslanců Sněmovny národů, zvole
ných na Slovensku, pro Havla hlaso
valo 57 poslanců, proti 16. Z přítom
ných 72 poslanců Sněmovny národů,
kteří byli zvoleni v České republice,
se pro Havla vyslovilo 63, proti 9.
Václav Havel získal 234 hlasy, pade
sát poslanců hlasovalo proti němu.
Když byl oznámen výsledek volby,
rozburácel se Vladislavský sál dlou
hotrvajícím potleskem. Bylo přesně
11 hodin.
Předseda Federálního shromáždě
ní Dubček, předseda federální vlády
Marián Čalfa, předseda Sněmovny
lidu R. Battěk a předseda Sněmovny
národů Milan šútovec Vladislavský
sál opustili a šli na Hrad oznámit
Václavu Havlovi, že byl na nastá
vající dvouleté období zvolen do čela
našeho státu. Nově zvolený první
občan státu vstoupil do Vladislav
ského sálu za zvuku fanfár Sme
tanovy Libuše a složil slib, přede
psaný ústavou. Slib stvrdil Václav
Havel svým podpisem. Státní hym
nu, která pak zazněla, doprovázela
salva dvaceti dělostřeleckých ran.
Prvním gratulantem, který Václa
vu Havlovi blahopřál, byl předseda
Dubček a první místopředseda Fede
rálního shromáždění Zdeněk Jičín
ský, kteří oba odevzdali prezidentu
pamětní list k jeho volbě. Potom
Václav Havel opět za zvuků fanfár,
provázen potleskem všech přítom
ných, z Vladislavského sálu odešel.
Na Hradě na něj Čekali další gra
tulanti, první byla Havlova manžel
ka Olga a členové rodiny, k nimž se
připojili prezidentovi poradci a nejbližší spolupracovníci. Pak potřásali
nově zvolené hlavě státu rukou čle
nové předsednictva Federálního
shromáždění, ministři federální vlá
dy, členové diplomatického sboru,
za Českou národní radu a vládu
České republiky Dagmar Burešová,
za Slovenskou národní radu a vládu
předseda slovenského zákonodárné
ho sboru František Mikloško, dele
gace čs. armády, představitelé církví
a náboženských hnutí z celé repu
bliky, reprezentanti hlavních poli
tických sil a mnozí další.
Na třetím hradním nádvoří vyko
nal prezident Havel, vítán břesk-

Ročník 36
Číslo (Nr.) 7-8

Červenec-srpen 1990

Relativní náprava
absolutního zla
Kdyby Komunistická strana Čes
koslovenska nebyla dostala v prv
ních svobodných volbách od puče v
únoru 1948 skoro půl druhého mi
lionu hlasů (1,445.407 do Sněmovny
lidu a 1,452.659 do Sněmovny náro
dů), nemuseli bychom se otázkou
komunismu v naší republice zabý
vat. Z optimistického pohledu na
vývoj v Československu lze tvrdit,

MOJMÍR POVOLNÝ

Foto: Obrázkové zpravodajství ČTK, Praha

Vladislavský sál na Pražském hradé při volbé prezidenta republiky
nými tóny Janáčkovy Synfonietty,
provázen ministrem národní obrany,
generálem Miroslavem Vackem, pře
hlídku Hradní stráže a čestné roty
pražské posádky. Na přehlídce po
prvé zavlála prezidentská standarta.
Přehlídce přihlíželi účastníci třetího
společného zasedání Federálního
shromáždění i s četnými hosty.
Přehlídku uzavřely vojenské jednot
ky slavnostním pochodem.

když viděl nabízet i drštkovou po
lévku. On, jehož každé druhé slovo
je šetřit, nedám, nemám, hbitě spočí
tal, kolik by se ušetřilo, kdyby se na
hradních r:.vpcích místo „filet mignon“ podávala drštková polévka... A
ani perníková srdce s vizitkou V.
Havel s nápisem Pravda a láska musí
zvítězit nad lží a nenávistí, která si
mohli hosté odnést domů, nemohla
stát majlant.

V Rudolfově galerii pozval prezi
dent Havel gratulanty na malé ob
čerstvení. Mnohým vyčerpaným po
slancům se trefil do noty, když jim
byl nabídnut guláš nebo buřty s
cibulí (my víme, že se má psát vuřty,
ale kdo to jakživ řekl?) a srdce mini
stra financí Klause muselo zaplesat,

Den 5. července byl v Českoslo
vensku svátek svátých věrozvěstů
Cyrila a Metoděje. Lidé měli volno a
uvědomovali si, že to je den volby
prezidenta republiky. Kam tedy jít
jinam užít volných svátečních hodin
než na Hradčany? Všechny hradní
prostory a i místa kolem Hradu byla

zaplněna. Pár minut po třetí hodině
k tisícům návštěvníků na třetím nád
voří Václav Havel promluvil. Při
pomněl, že byl zvolen tajně a tudíž
skutečně svobodně a zvolen shro
mážděním, které rovněž vzešlo ze
svobodných voleb. „Já Vám slibuju,“
končil svůj projev, „že udělám
všechno pro to, abychom náročnou
dobou prošli úspěšně a aby se před
naší zemí otevřela šťastnější bu
doucnost.“
Na hradních nádvořích se rozvi
nula veselice jako další bod oslav
volby prezidenta republiky. Začalo
se tomu říkat karnevalové svěcení
demokracie, prezident mezi návštěv
níky několikrát prošel. Bylo to ra
dostné, hezké zakončení významné
ho dne.

Rakousko vzrušeno Bohunicemi
Veřejné mínění v Rakousku bylo
ve třetím červencovém týdnu vzru
šeno zprávami některých vídeňských
novin a částečně i televize, že v
jaderné elektrárně v Jaslovských Bo
hunicích dochází k poruchám, dva
reaktory jsou tam v tak ubohém
stavu, že by mohla nastat každým
okamžikem katastrofa a kdyby vál
vítr nesprávným směrem, Vídeň by
mohla být do šesti hodin zahalena
radioaktivním oblakem. Padl výrok,
že jaderná elektrárna v Bohunicích
je „Černobyl před vraty Vídně.“
K málo hlasům, které zprávy
bulvárního tisku odmítaly jako pře
hnaně sensační, patřil i mluvčí Mezi
národní organizace pro atomovou
energii ve Vídni. Řekl, že nevidí
důvod, proč by se měli Rakušané
situací v Bohunicích vzrušovat, pro
tože malé incidenty v jaderných
elektrárnách jsou běžné a nepředsta
vují nebezpečí. Mezinárodní organi
zace vyšle v říjnu do Bohunic tým
expertů, kteří budou deset dní elek
trárnu zkoumat. O elektrárně řekl,
že Bohunice začaly pracovat v roce
1981 se dvěma nukleárními bloky z
generace sovětských reaktorů, uží
vajících techniku ze šedesátých let.
Další dva bloky byly přidány v roce

1985, jejich technologie je moder
nější, dodaná většinou Škodovými
závody. V jakém stavu jsou sovětské
bloky, se zjistí zkouškami už v říjnu.
Ale Rakušané byli nedočkaví. Mi
nistryně životního prostředí Marilies
Flemmingová se rozjela 23. července
z Vídně do Bratislavy, kde jednala s
ministrem — předsedou federálního
úřadu pro životni prostředí, Josefem
Vavrouškem a slovenskými nukleár
ními odborníky. Téma: Bohunice.
Ministr Vavroušek jí i veřejnosti
oznámil, žečs. federální vláda nebude
čekat na expertýzu v Bohunicích až
do října, ale pozvala už na 7. srpen do
Bohunic na dva týdny odborníky
západoněmeckého koncernu Sie
mens. Jestliže Siemensovi experti
shledají, že jsou dva reaktory vadné,
vláda ihned zastaví jejich provoz.
Rakouská vláda však trvá na tom,
aby bohunickou elektrárnu pro
zkoumali a podali svou zprávu i
rakouští odborníci. Čs. vláda nemá
námitky. Po dobu zkoušek budou
reaktory v klidu, nebudou dodávat
elektrický proud. Rakousko oznámi
lo, že proud dodá na svůj náklad, což
je výdaj asi 10 miliónů DM.
Protinukleámí agitace nezůstal ušetřen ani prezident Havel. Když

přijel 26. července dopoledne do
Solnohradu, byl uvítán kyticemi s
trikolórou, ale nemohl přehlédnout
několik set metrů dlouhý transparent
s nápisy, protestujícími proti čs.
jaderné energii. Později se sešel s
kancléřem Wranitzkym a řeč byla
hlavně o Bohunicích a čs. jaderných
elektrárnách vůbec. Rovněž další
setkání s rakouskými nukleárními
experty se týkalo čs. jaderných
elektráren.
Čs. vláda' v prohlášení z 26.
července konstatovala, že ačkoliv
stav jaderné elektrárny V-l v Jaslov
ských Bohunicích není plně uspoko
jivý, není nutno zastavit její provoz.
Doposud vykazuje spolehlivot na
světové úrovni. Elektrárna bude
pokračovat v provozu až do doby
ukončení dalších expertýz, jejichž
výsledky mají být k dispozici nejpoz
ději do konce letošního listopadu.
Pro zabezpečení nezávislého pohledu
na tuto problematiku jsou dohodnu
ty tři mezinárodní expertýzy. Při
rozhodování o dalším provozu elek
trárny V-l se bude federální vláda
řídit jejich výsledky.
V SRPNU ČESKÉ SLOVO NEVYJDE

že pro nekomunisty volilo přes 86
procent voličů. Po dvaačtyřiceti le
tech komunistické diktatury je však
skoro 14 procent komunistických
hlasů, rovně odevzdaných v českých
zemích a na Slovensku, pro všechny
demokraty zklamáním a varováním.
Bez ohledu na důvody, z jakých
tolik Čechů a Slováků pro KSČ hla
sovalo, na na „nový“ profil, se kte
rým se ji Adamec a Mohonta snaží
prezentovat, i toto je dědictví uply
nulých dvaačtyřiceti let, se kterým se
československá demokracie bude
muset potýkat a vypořádat. Je to
dědictví stejně těžké jako všechny
komunistické deformace politické
ho, hospodářského a kulturního
života a snad o to těžší, že předsta
vuje deformaci soukromých a veřej
ných ctností, o které se nakonec
každá demokracie musí opírat.
Československý politický exil
vždy pokládal komunismus, předsta
vovaný v naší zemi KSČ, za abso
lutní zlo. Oproti domovu, který v
něm musel žít, měl tu výhodu, že
s ním nemusel v zájmu přežití dělat
kompromisy, usilovat o jeho refor
mu jako jedno z možných východi
sek ze zhoubného režimu a chránit
každý kousek svobody jako velké
privilegium. Ti doma, kdo jednali
jinak, na to doplatili životy, věze
ním, diskriminaci a vyhnanstvím.
Proto je našemu exilu tak těžké s
těmito komunistickými hlasy se smí
řit.
Nová československá demokracie
nemohla ovšem jednat jinak než dát i
KSČ možnost soutěžit o přízeň
voličů. Přijmout výsledek svobod
ných voleb však nezmanená konec
demokratické revoluce. Revoluční
výbuch, jaký zažilo Československo
17. listopadu a v prvních týdnech po
něm, má do sebe vždy něco abso
lutního: absolutní odpor, absolutní
rozchod, absolutní alternativu. Bez
nich by bývalo nebylo možné zvrátit
komunistický řád. Proto v nás tento
výbuch vyvolal odezvu tak nadše
nou, jako bylo nadšení na Václav
ském náměstí a na Letenské pláni,
v Bratislavě nebo v Brně a po ce
lé republice.
Po něm však přijdou — a v
Československu po volbách s velkou
naléhavostí přišly — dny, kdy se
vítězní revolucionáři, nyní i vítězové
po volbách, vydávají na onu delší
etapu demokratické revoluce. Od ní
občané očekávají, že přeloží revoluč
ní sen a slib ve skutek. Až na oněch
skoro 14 procent komunistických
voličů, každý by rád viděl revoluční
změnu rychlou a absolutní. Avlak
československá realita, realita komu
nistického dčdictvi, je taková, že na
její absolutní zlo je bezprostředné
možná jen relativní náprava. Cesta k
této nápravě bude postupná, zdlou
havá, namáhavá a s mnoha úskalími.
Kdo se podívá na dnešní Česko
slovensko bez růžových brýlí, ne
může dojít k jinému závěru. KoDokončení řina str. 2
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NOVÁ ČS FEDERÁLNÍ VLÁDA
Třetí polistopadová vláda České a Slo
venské federativní republiky, kterou prezident
Václav Havel jmenoval 28. června po dlouhém,
obtížném jednání, konaném částečné i v Bratislavé, má šestnáct členů. Předchozí vládat
národního porozumění měla 23 ministrů. Z
šestnácti členů je deset Čechů a šest Slováků,
šest ministrů se politicky hlásí k Občanskému
fóru, tři k Veřejnosti proti násilí, jedním čle
nem je zastoupeno Křesťansko-demokartické
hnutí. Nová vláda, lépe snad staronová vláda,
protože devět ministrů ze šestnácti bylo už ve
funkcích v minulé vládě, je povahou spíše vlá
dou odborníků než politiků, což odpovídá
potřebám státu.
Ministerským předsedou je opět Marián
Čalfa, místopředsedy vlády zůstali Václav
Vale! a Jiří Dienstbier, novými místopředsedy
jsou Pavel Rychetský a Jozef Mikloíko. V čele
ministerstev zůstávají Jiří Diensbier v zahra
ničí, Václav Klaus ve financích, Miroslav
Vacek v obraně, Petr Miller v ministerstvu
práce a sociální péče. Novými ministry jsou
Ján Lango! ve vnitru, Slavomír Stračár v za
hraničním obchodu, Jiří Nezval v ministerstvu
dopravy a Theodor Petřík ve spojích. Ministry
bez resortu jmenoval prezident Pavla Hoffmanna, Josefa Vavroulka a Květoslavu Kořín
kovou, která byla uŽ členem minulé vlády.
Tady je na místě členy vlády několika
slovy představit.
Ministerský předseda JUDr. Marián Čalfa
je 441etý, rodák z Trebišova. Doktorát práv
získal na Karlově univerzitě v roce 1970. Po
dvouleté právni praxi přešel v roce 1972 do pře
dsednictva federální vlády a pracoval tam v
legislativním odboru a získal tak praxi, kterou
bude moci uplatnit v nynější vládě, která v
krátké době musí předložit parlamentu přes
dvacet návrhů zákonů. V Adamcově vládě 3.
prosince 1989 byl náměstkem ministerského
předsedy a když po týdnu existence vláda pro
odpor veřejnosti padla, pověřil prezident
Mariána Čalfu sestavením nové vlády národní
ho porozumění. Čalfa vystoupil z KSČ, pod
poroval činnost Občanského fóra i Veřejnosti
proti násilí, za kterou v červnových volbách
získal poslanecký mandát ve Sněmovně náro
dů. Zřejmě má prezidentovu důvěru.
Místopředseda vlády, 68letý Ing. Václav
Vale!, je rodák ze Smečna. Za války byl dva
roky vězněn v terezínském koncentráku, pak
pracoval jako horník. Od roku 1945 byl
zaměstnán v Chemických závodech v Litví
nově, dalších deset let na ministerstvu che
mického průmyslu. V roce 1957 ukončil

Relativní náprava
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Dokončení ze str. I
munistický režim přerval organický růst vztahů
mezi Čechy a Slováky. Slovenský separatismus
a česká nelibost jsou do velké míry jeho dětmi.
Politická struktura republiky je přebyrokratizovaná a sklerotická. Proto se m usí tolik
obcházet. Státní monopoly ovládají národní
hospodářství. Proto živé hospodářství vegetuje
na jejich okraji. Ve výchově sedí mnoho
přisluhovaČů starého režimu na svých starých
místech. Proto mají rektoři tak těžkou hlavu. 1
úvod do opravdu demokratického zřízení,
volby do Federálního shromáždění a Národ
ních rad, a způsob, jakým byla rozvinuta aféra
kolem dr. Josefa Bartončíka, zanechaly po sobě
jisté rozčarování. Že by revoluce začínala
pojídat své vlastní děti? Proto bude tolik
záležet na budoucí fair play Občanského fóra a
Veřejnosti proti násiliu a samotného preziden
ta republiky, jak se budou Češi a Slováci dívat
na demokratickou politickou soutěž.
Všichni demokraté, kteří se po volbách
zúčastní aktrivně veřejného života, si musí být
ve světle tohoto dědictví vědomi dvou věcí. Za
prvé musí počítat se skoro 14 procenty
komunistů, kteří jim nebudou přát nic dobrého
na cestě, kterou nastoupili v listopadové
revoluci. Za druhé nesmějí nechat zodpověd
nost za obhajobu postupné nápravy veřejných
věcí v Československu jen na bedrech preziden
ta Havla. Tento absolutista se smyslem pro
politiku jako umění možného může nejvíce
posloužit mravní obrodě našich národů a jejich
společnému státu, když odpovědnost za nápra
vu a správu veřejných věcí s ním bude sdílet celá
Česká a slovenská politická třída a když ji
vezmou za své všichni občané.
Když budou splněny tyto podmínky, pak
tváří v tvář otřesnému dědictví, kterým je
obtěžkán život našich národů, politika v
Československu nabude oné důstojnosti, kte
rou jí vzala komunistická diktatura.

dálkové studium na Vysoké škole chemické
technologie v Pardubicích. Byl jmenován mini
strem chemického průmyslu, později zahranič
ního obchodu, ale po roce 1968 byl všech
funkcí zbaven a živil se jako výzkumný pra
covník v Praze. V roce 1980 po inscenovaném
procesu byl tři roky vězněn v Plzni. Po odpy
kání trestu odešel do důchodu. Letos v lednu
byl povolán do předsednictva vlády jako
odborný poradce. V dubnu byl jmenován
místopředsedou vlády. Podílí se na vypraco
vání hospodářské reformy a má na starosti
koordinaci hospodářského úsilí vlády. Je bez
politické příslušnosti.
Další místopředseda vlády, 471etý JUDr.
Pavel Rychetský, se narodil v Praze a tam i
studoval. Po krátké soudní praxi působil jako
odborný asistent na katedře občanského práva
právnické fakulty Karlovy univerzity. V polo
vině roku 1970 byl donucen fakultu opustit a
živil se jako úředník reklamní agentury a poz
ději jako právník ve stavebním bytovém
družstvu. V lednu 1977 podepsal Chartu 77 a
od listopadu 1989 byl členem Koordinačního
centra Občanského fóra. V lednu 1990 byl
jmenován generálním prokurátorem České
republiky. Je bez politické příslušnosti.
Místopředseda vlády, Slovák RNDr. Jozef
Mikloiko, se narodil roku 1939 v Nitře. Po
studiu na Vysoké škole pedagogické vyučoval
rok v Nových Zámcích a po splnění vojenské
povinnosti začal pracovat v ústavu technic
ké kybernetiky Slovenské akademie věd v Brati
slavě, kde současně studoval na přírodovědecké
fakultě numerickou matematiku. Od roku
1969 přednáší ma matematicko-fyzikální fa
kultě a vede laboratoř pro umělou inteligenci
při Slovenské akademii věd. Po léta je činný
jako vědecký publicista a často přednášel na
mezinárodních kongresech. Aktivně pracoval
jako trenér lehké atletiky pro mládež.
Místopředseda vlády a ministr zahraničí Jiří
Dienstbier se narodil roku 1937 na Kladně.
Vystudoval filozifii na Karlově univerzitě v
Praze a stal se zahraničně-politickým komen
tátorem čs. rozhlasu. V té úloze procestoval
Evropu, tří roky působil na Dálném Východě a
několik let ve Spojených státech amerických.
Přispíval do časopisů, zejména Literárních
novin a Reportéra. Sovětská okupace mu nejen
vyrazila pero z ruky, ale zahnala i od psacího
stolu. Za dřívější činnost byl odsouzen k povo
lání nočního hlídače, později topiče. Nesměl
psát, ale nemohli mu zabránit, aby neuvažoval
o zahraničně-politických problémech. O ně
kterých myšlenkách mluvil už před lety i s
Václavem Havlem. Jen letmo, protože to bylo
na Borech, kde vězeňští strážcové nepopřávali
ani čas, ani příležitost k dlouhým hovorům. V
minulých pěti letech navazoval J. Dienstbier
styk s osobnostmi v zahraničí, s disidenty,
kteří zajížděli do Prahy. Bylo jen přirozené, že
se stal tiskovým mluvčím Koordinačního cen
tra Občanského fóra a když se sestavovala
vláda, ministrem zahraničních věcí. V krátké
době několika měsíců vrátil Československo
ze zapomenutí zpět na mapu Evropy. Jeho
přičiněním se stala oblast zahraniční politiky
úsekem, na němž Československo dosáhlo nej
většího pokroku. Jiří Dienstbier je poslancem
Sněmovny lidu za Občanské fórum.
Ministr národní obrany Miroslav Vacek,
44letý armádní generál a mg., se narodil v
Kolíně. Absolvoval naši vojenskou akademii a
Vojenskou akademii genrálniho štábu ozbroje
ných sil SSSR. Má zkušenosti z činnosti u
vojska i ve štábech. V roce 1987 se stal náčelní
kem generálního štábu a prvním náměstkem
ministra obrany. Dne 3. prosince byl jmenován
ministrem národní obrany a v této funkci
působí dodnes. Za jeho ministrování byla při
jata nová čs. vojenská doktrína, zkrácena délka
vojenské základní služby a snížen rozpočet.
Proti jeho jmenování vznesli námitky důstoj
níci, kteří byli před lety z armády vyloučeni a
nyní se do ní vracejí. Vytýkali, že je přijímá
ministr, který byl jedním z těch, kteří je vylu
čovali. Jiní lidé namítali, že se do čela mini
sterstva obrany dává voják místo civilisty.
Kritizovalo se i jeho bývalé členství v KSČ. O
nové jmenování Vacka se prý zasadil pre
zident.
Ministr vnitra Ján Lango! je 441etý rodák z
Bánské Bystrice. Na Slovenské vysoké škole
technické v Bratislavě vystudoval fyziku pev
ných látek. Od roku 1975 v ústavu Slovenské
akademie věd pro technickou kybernetiku se
podílel na vývoji technologie počítačových
systémů. Od konce sedmdesátých let spolu
pracoval se slovenskými samizdaty a pořádal
bytové semináře. Založil a s dr. Čamogurským
redigoval Bratislavské listy. Byl činný v oblasti
lidských práv. Z jeho podnětu vznikly skupiny
na vypracování projektu reformy vězeňství. Za

Veřejnost proti násilí byl kooptován do Fede
rálního shromáždění a zvolen místopředsedou
Sněmovny lidu. V Červnu byl do Sněmovny
lidu zvolen.
Ministr financí Václav Klaus je pražský
rodák, ročník 1941. Po studiu na Vysoké škole
ekonomické v Praze pracoval jako vědecký
pracovník v Ekonomickém ústavu Čs. akade
mie věd. V sedmdesátých letech začal fungovat
ve Státní bance československé. Rok studoval
v Itálii, další rok ve Spojených státech. Od
roku 1988 byl vedoucím pracovníkem Prognos
tického ústavu. Je zván na zahraniční univer
zity, aby tam přednášel, publikuje národo
hospodářské studie v zahraničních odborných
časopisech. Je do značné míry tvůrcem a roz
hodným zastáncem koncepce radikální hospo
dářské reformy. Náležel k vedoucím osobnos
tem Občanského fóra. V prosinci roku 1989
se stal členem vlády národního porozumění v
oboru, který si podržel i v nové vládě. Také
proti němu byly námitky: prý s kolegy jednal
stroze. Výtkám, které ohrožovaly jeho člen
ství ve vládě, se bránil poukazem na vysoký
počet hlasů, který záskal v Červnových volbách
a na popularitu mezi občanstvem, prokazov
anou výzkumy veřejného mínění. Je hnacím
motorem snah o zavedení tržní ekonomiky. Je
za Občanské fórum poslancem Sněmovny lidu.
Ministr zahraničního obchodu Slavomír
Stračár se narodil před 55 lety v obci Chtelnice
na Slovensku. Vystudoval Vysokou školu
báňskou v Ostravě a sovětský polytechnický
institut ve Sverdlovsku. Pracoval ve vedoucích
funkcích ve Východoslovenských železárnách
v Košicích, kde zůstal i po vyloučeni z KSČ v
roce 1970, ale jako metalurg bez možnosti
uplatnění se ve vyšší funkci. Je uznávaným
odborníkem, a utorem a spoluautorem víc než
deseti patentů. V únoru se stal ve vládě
národního porozumění ministrem hutnictví,
strojírenství a elektrotechniky. Za hnutí Ve
řejnost proti násilí byl poslancem Sněmovny
lidu. V červnových volbách byl za Veřejnost
proti násilí zvolen do Sněmovny národů.
Ministr hospodářství, mg. Vladimír Dlouhý,
je Pražák a s 37 lety nejmladší člen vlády. Stu
dium na Vysoké škole ekonomické v Praze a na
matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univer
zity v Praze dovršil studiem na Katolické uni
verzitě v Lovani v Belgii. Pracoval jako
vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekono
mické v Praze, před sedmi lety přešel do Čs.
akademie věd jako vědecký pracovník a posléze
se stal zástupcem ředitele Prognostického ústa,vu. Ing. Dlouhý je členem několika meziná
rodních vědeckých společností, autorem studií
o hospodářské politice a ekonomickém růstu,
které publikuje v odborném tisku domácím i
zahraničním. V prosincové vládě byl jmenován
místopředsedou a předsedou Státní plánovací
komise. Reprezentuje Českou a Slovenskou
federativní republiku v Radě vzájemné hospo
dářské pomoci, kde dal podnět k rekonstrukci
tohoto seskupení. Je spoluautorem projektu
radikální hospodářské reformy. Je také od
června poslancem Sněmovny lidu za Občanské
fórum.
Ministr bez resortu, Pavel Hoffmann, je
59letý rodák ze slovenské obce Sumiac. Jako
absolvent Vysoké školy ekonomické v Bratis
lavě přešel do Ekonomického ústavu Slovenské
akademie věd, kde se zabýval problematikou
zaměstnanosti. Nějaký čas působilve Výzkum
ném ústavu oblastního plánování, odkud se
vrátil do Ekonomického ústavu SAV a praco
val na ekonomické prognóze Slovenska do roku
2010. V roce 1989 obhájil doktorskou dizertační práci. Od začátku letoška působil jako první
místopředseda Státní plánovací komise. Je bez
politické příslušnosti.
Ministr práce a sociálních věcí, Petr Miller, se
narodil před 49 lety v Praze. 'Vyučil se ve
smíchovské Tatře strojním kovářem. Maturitu
získal studiem při zaměstnání. V roce 1969 byl
sice přijat na Vysokou školu ekonomickou, ale
po nástupu normalizace musel ze školy odejít.
Do loňského prosince pracoval jako přední
kovář v ČKD Praha. Za 1istopadové revoluce
zastupoval v Koordinačním centru Občans
kého fóra stávkový výbor ČKD Praha. Ve
vládě národního porozumění byl ministrem
práce a sociálních věcí a resort si podržel i v
nynější vládě. Soustředuje se na problém
zaměstnanosti v souvislosti s radikální hospo
dářskou reformou. Ve Sněmovně lidu zastu
puje Občanské fórum.
Ministr dopravy, ing. Jiří Nezval, se narodil
před 49 lety v Brně. Studoval na obou vyso
kých dopravních učilištích v Žilině a na Vyso
kém učení technickém v Brně. V praxi neměl
nikdy daleko od kolejí, i když v pozdějších
letech to byly koleje spíše na rýsovacím prkně,
veřejně působil v mírovém hnutí a čs.
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vědeckotechnické společnosti, je bez politické
příslušnosti.
Ministr spojů, ing. Theodor Petřík, je 65
rodák z Košic. V roce 1949 získal inženýrský
diplom na Slovenské vysoké škole technické v
Bratislavě, ale z Techniky neodešel, nýbrž zů
stal jako pedagog a výzkumník v oboru
telekomunikací na elektrotechnické fakultě.
Hodnost kandidáta věd získal v roce 1967 na
Českém vysokém učení technickém v Praze. V
období let 1968-1970 byl pozván přednášet na
Chartúmskou univerzitu v Sudánu, kde
vytvořil podmínky pro založení studijního
oboru telekomunikací. Ing. Petrik byl činný v
odborech. Loni v listopadu byl na přání
studentů zvolen do čela Akademického fóra a
zasloužil se o zásadní změny na učilišti. Je bez
politické příslušnosti.
Ministr bez resortu, ing. Josef Vavroulek, se
narodil před 46 lety v Praze. Je absolventem
strojní fakulty Českého vysokého učení
technického v Praze. Pracoval ve studentském
hnutí, byl šéfredaktorem časopisu Buchat. Prv
ních devět měsíců roku 1968 byl účastníkem
expedice Lambaréne, inspirované myšlenkami
humanisty-lékaře Alberta Schweitzera. Praco
val v několika výzkumných ústavech, zaměře
ných na stavebnictví a vědecké řízení práce. Za
vědeckou práci v oboru kybernetiky získal v
roce 1975 titul kandidát ekonomických věd. V
minulých letech pracoval v oblasti životního
prostředí. Je autorem pěti knih a mnoha desítek
studií a odborných článků. Podílel se na
zakládání nezávislého ekologického hnutí. Byl
členem exekutivy Kruhu nezávislé inteligence,
založeného v září 1989. Ing. Vavroušek je
jedním ze zakládajících členů Občanského fóra.
Ve Státní komisi pro vědeckotechnický rozvoj
je odpovědný za úsek životního prostředí.
Ministr bez resortu, ing. Květoslava Kořín
ková, se narodila před 50 lety v Českém Brodu.
Je to jediná žena ve vládě. Pracovala na dráze a
inženýrský titul získala v Žilině studiem při
zaměstnání. Pracovala jako výzkumnice ve
Výzkumném ústavu dopravním v Praze, poz
ději jako úřednice federálního ministerstva
dopravy a spojů. Dne 3. prosince byla jmeno
vána ministryní a pověřena funkcí předsedkyně
Výboru lidové kontroly České a Slovenské
federativní republiky. Už mnoho 1 et je aktivní
v Čs. vědeckotechnické společnosti.
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Kancléř Karel Schwarzenberg
Prezident republiky Václav Havel rozhodl
11. července, že obnoví pro vedoucího úřední
ka prezidentské kanceláře tradiční titul kan
cléř, Hodností kancléře pověřil Karla Schwar
zenberga, potomka starého českého šlechtic
kého rodu. Karel Schwarzenberg je nositelem
jména, které samo otvírá všechny dveře v
Rakousku a všechny důležité dveře v ostatních
státech Evropy, kterou Karel Schwarzenberg
dokonale procestoval. Je to vlastenec, který za
života v Rakousku se dal do služeb helsin
ského hnutí a stál v čele organizací, jež o usku
tečnění helsinských zásad usilovaly. Byl zástup
cem chartistů a i jinak se zasloužil o český
odboj proti komunistům. Je vysoko zapsán a
ceněn v rakouských vládních kruzích - to do
svědčuje, že rakouský kancléř Vranitzky 21.
července v projevu o Bohunicích prohlásil, že se
obrátí na Karla Schwarzenberga, aby v Praze
pomohl prosadit rakouský názor. Jmenováním
Karla Schwarzenberga kancléřem přichází
správný muž na správné místo.

Nuncius v Praze jmenován
Vatikán rozhodl o jmenování apoštolského
nuncia v Československu. Bude jím titulární
arcibiskup z Perty, Giovanni Copa. Zprávu o
tomto jmenování dostal kardinál F. Tomášek
právě v den svých 91. narozenin, 30 června
1990.

Komunální volby 23. listopadu
Podle zpráv z českých poslaneckých kruhů
se budou konat volby do místních samospráv
— obcí a měst — dne 23. nebo 24. listopadu.
Předpokladem je, že budou včas — 90 dní před
vyhlášením voleb — schváleny zákony o
obecním zřízení a samosprávných volbách.
Příslušné zákonné předlohy již byly v České
národní radě rozdány.

ČESKÉ SLOVO

„Věk Václava Havla“
Zatím co západní komentátoři, zejména
američtí, začali psát, že nastal „Věk Václava
Havla“, prezident Havel v prvních čs. demo
kratických volbách v posledním půlstoletí
přesvědčivě zvítězil; nejen v českýcn zemích
ale celkem .vzato i na Slovensku. Volby byly
opravdu demokratické, jak dosvědčili četní
zahraniční pozorovatelé i novináři. Ale mnozí
z nás v zahraničí máme smíšené pocity, když
čteme o tom, co se stalo krátce před volbami a
když pečlivě zkoumáme, komu 97 procent
oprávněných voličů, kteří se příkladně dosta
vili k urnám, odevzdalo své hlasy. Tyto
smíšené pocity snad dobře charakterizují
slova, která pronesl ještě před volbami při náv
štěvě svého rodného českého kraje náš kanad
ský krajanský pracovník Jos. Čermák:
„...život je proces zvedání vlajky naděje a
svlékání se z iluzí. Moje generace zvedla až k
nebi vlajku naděje po druhé světové válce.
Necelé tři roky jsme své iluze (hlavně tu o
možnosti demokratické spolupráce s komunis
tickou stranou) viděli rozmetány komunis
tickým pučem... Jak krátce (ale jak omamně)
kvetly sny generace Pražského jara, ale byly
rozdrceny po několika málo měsících půlnoční
tankovou návštěvou bratří z Východu. 1 vlny
nadšení, vzduté něžnou revolucí, pomalu opa
dávají. A snad to ani jinak nemůže být...“
Čermák nepřišel do svého rodného kraje
jako kandidát, a (na rozdíl od hrstky jiných
našich zahraničních prominentů) nemínil orga
nizovat nějakou politickou stranu, ani pro ni
agitovat. Chtěl jen své někdejší krajany popro
sit, aby „své hlasy nedávali straně, která za
posledních 42 let napáchala tak obludné škody
na fysickém i duševním bytí této země a jejího
lidu."
Nevím, do jaké míry voliči ve zmíněném
českém kraji této prosby uposlechli, ale v celé

federativní republice dostala KSČ 1 milión 375
tisíc hlasů; v českých zemích 15 a na Slovensku
13 procent. Tak mně to připomíná naše zkla
mání z volebních výsledků v r. 1946, kdy 38
procent Čechů a Slováků volilo KSČ, protože

týden po té, 9. července). Uvolněním vývozu a
dovozu se vláda důsledně postaví na stranu
spotřebitelů a odběratelů. Od roku 1991 vláda
zavede vnitřní směmtelnost koruny vůči volně
směnitelným měnám a budou se hledat cesty,
aby měli volný přístup k devizám i jednotliví
občané. Pokud jde o zadluženost, pohybovala
se letos mezi 7 až 8 miliardami amerických
dolarů.
Vládě je známo, že povolování nových živ
ností stále naráží na nejrůznější překážky ze
strany starých struktur. Je nutno dobudovat
celý správní aparát. Převod státních podniků
do soukromého sektoru je rozsahem a časovou
naléhavostí zcela mimořádný. Výchozím bo
dem privatizace bude převedení značné části
státních podniků na účastnické společnosti.
Počítá se, že ještě v druhé polovině roku 1990
dojde k vytvoření většího počtu takových
účastnických společností.
Od nového roku bude platit nový systém
subvencí v zemědělství. Bude se povolovat
činnost nových bank, domácích i zahraničních.
Vláda připraví zásadní mzdovou reformu,
tvorba mezd se bude opírat o vyjednávání
vlády, odborů a zaměstnavatelů.
Už pro rok 1991 se předpokládá nižší
daňové zatížení podniků a současně značné
sjednocení jejich zdanění. Od 1. července
mohou soukromě hospodařící dělníci nakupo
vat vybrané druhy surovin, materiálu a výrob
ních prostředků bez daně z obratu.
Federální vláda je toho názoru, že federální
rozpočet musí mít vlastní zdroje, čímž se liší
od názorů republik, že by měl federální roz
počet tvořit přesuny z rozpočtů republik. O
této záležitosti bude nutná dohoda všech tří
vlád a parlamentů.

Za hlavní programy považuje vláda rozvoj
zahraničního cestovního ruchu, nápravu situa
ce ve výstavbě jaderných elektráren, moderni
zaci telekomunikační sítě a poštovních služeb.
Počítá se s urychlenou výstavbou spojem
Praha — Plzeň — Rozvadov a propojení dálnic
v oblasti Bratislavy na Rakousko a Maďarsko.
Bude se pokračovat ve výstavbě letiště PrahaRuzyně. Postupně se bude zvyšovat rychlost a
úroveň služeb na železnici.
Není v úmyslu opustit sovětský trh, který
činí asi třetinu našeho zahraničního obchodu a
z větší části zajišťuje naše základní surovinové
a energetické potřeby. SSSR je stále náš nej
významnější obchodní partner. Obdobně je
tomu ve vztahu k Čínské lidové republice.
Čs. ekonomika je vystavena mimořádným a
často dramatickým venkovním změnám. Není
čas na dlouhé váhání, je nezbytné reformu
urychlovat. Reforma otvírá lidem úplně nové
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tická" v nezměněném názvu KSC znamená.
Vždyť i tiskový orgán po tom skoku z totality
do demokracie či plurality má stále ve svém
programu, promiňte, názvu totalitní „rudé
právo". Vedení KSC zatím nevysvětlilo, zda

po sametových volbách
jim slibovala, že dostanou něo za nic. Zdá se,
že nyní zůstali věrni KSČ hlavně ti, kteří až do
loňského listopadu dostávali za nic na úkor
ostatních občanů všechno možné; vyšší vzdě
láni, dobrá místa, četné výhody; a kteří věří, že
se tato blahodárná minulost může opakovat:
estébáci, mnozí esenbáci a jezedáci, všelijací
tajemnici, ředitelé podniků, straničtí doktoři a
docenti atd. Obrození komunisté šli do voleb s
pozoruhodným heslem: „Není demokracie bez
plurality a není plurality bez KSČ!" Sametoví
právníci jim dali zapravdu, aniž se jich ptali,
zda by v podobném případě po skončení II.
světové války dali souhlas k obnově obrozené
nacistické nebo fašistické strany. Ostatně
komunisté byli vždy za „demokracii“. Říkali jí
však lidová a vykládali si ji po svém a pro sebe:
Účel světí prostředky a demokratické je to, co
slouží Straně, jak říkali. Ale sametová revoluce
totalitu odstranila a obrozená KSČ udělala —
budoucnost ukáže, zda skutečně nebo jenom
na papíře — ideologický kotrmelec. Kandidát
KSC z Plzně, dr. Jiři Maštálka nám to ve svém
předvolebním prohlášení po lopatě vysvětlil:
„Myslím, že žádná ze stran, které existovaly
už před listopadem, neudělala programově
takový skok, takový názorový obrat, jako
komunistická.“ Souhlasím. Jde jen o to, zda
dr. Maštálka ví nebo neví, co slovo „komunis-

PROHLÁŠENÍ NOVÉ VLÁDY ČSFR
Programové prohlášení nové vlády přednesl
ve Federálním shromáždění 3. července pre
miér Marián Čalfa. Dokument o 46 stranách se
dotýká všech uLo.ů lidské činnosti a můžeme
z něj jen v útržcích naznačit, oč se bude vláda
snažit. „Náš společný mandát, odvozený z
prvních svobodných voleb po 44 letech, je
limitován dvěma roky,“ připomněl předseda
vlády úvodem. Za vrchol zákonodárného
působení označil návrhy nových ústav pro
Českou a Slovenskou federativní republiku a
pro republiky Českou a Slovenskou. Bude
podepřena idea místní samosprávy měst a obcí,
což vyžaduje, aby se v nové zákonné úpravě
oddělila sféra státní správy od místní politické
samosprávy.
Na základě požadavků republikových vlád
se v nejbližší době převede řízení strojírenství,
elektrotechniky a těžby a zpracování rud
(mimo uranu) z federální úrovně na republi
kové orgány.
Osou vládního úsilí se musí stát sociálně a
ekologicky orientované hospodářství. Takto
chápaná tržní ekonomika vyžaduje zbavit se
představy, že stát plně odpovídá za výdělky,
zdraví, důchody nebo bydlení každého jednot
livce. Trhová ekonomika vyžaduje, aby si
každý občan uvědomil, že především on sám
odpovídá za svůj osud.
V nejbližší době bude předložen návrh
zákona o zaměstnanosti a ve spolupráci s vlá
dami republik se vytvoř! systém služeb za
městnanosti, podle něhož se budou řešit
problémy na trhu práce. V sociální oblasti volá
po nápravě důchodové zabezpečení: od letoš
ního října se zvýší nejnižší důchody, které jsou
jediným zdrojem příjmu, tak, aby odpovídaly
minimálním životním nákladům důchodce.
Vláda rovněž navrhne zásadní reformu soci
álního zabezpečení. Vláda připraví nový sys
tém přídavků na děti.
V ekologické oblasti projedná vláda v nejbližších měsících s orgány v severozápadních
Čechách uzavření provozu několika bloků
tepelných elektráren ještě v tomto roce. To
znamená, že se spálí za rok o několik tisíc
vlaků, naložených nekvalitním hnědým uhlím,
méně. Ochrana životního prostředí je priorita
Číslo 1. Proto byla pozastavena výstavba kokspvny ve Stonavě a bude se jednat s Maďar
skem o dořešení vodního díla v Gabčíkově,
které už stálo přes 14 miliard korun.
Cílem vlády je radikální zvrat ve způsobu
hospodaření. Zavedením tržního hospodářství
se podstatná část hospodářských rozhodnutí
přenese ze státu na podniky, které za ně pone
sou přímou majetkovou odpovědnost. Prvním
krokem k tomu bylo odstranění výrazných
deformací maloobchodních cen (uskutečněné
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možnosti, ale bude mít i bolestné sociální a
lidské důsledky.
Problematika lidských práv bude středem
pozornosti vlády. Vláda ještě letos navrhne
legislativní ochranu práv věřících. Už navrhla
nápravu bezprávné likvidace řeholí v roce 1950
a bude podporovat jejich charitativní, sociální
a pedagogickou činnost. Brzy připravi zákon o
védě a o Gs. akademii věd. Věda se ovšem musí
vymanit z neefektivních struktur a dát větší
prostor talentovaným, iniciativním pracovní
kům ve vědeckých oblastech, kde máme Šanci
dosáhnout světové úrovně. Bude předložen
návrh nové úpravy postavení sdělovacích
prostředků. Stát si ponechá monopol správy
rozhlasových a televizních frekvencí, které
jsou národním majetkem.Premiér Čalfa potom
oznámil, že byly zrušeny všechny složky Státní
bezpečnosti a několik dalších útvarů fede
rálního ministerstva vnitra. Do konce července
bude dokončena základní kádrová očista těch
to složek. Vytváří se Ustav na ochranu ústavy
a demokracie, který bude působit mimo fede
rální ministerstvo vnitra a jeho ředitel bude
odpovídat za výkon své funkce Federálnímu
shromáždění. Ochranu státních hranic bude až
do roku 1992 zabezpečovat Pohraniční stráž,
potom profesionální pohraniční policie. Boj
proti organizované a profesionální kriminalitě
povedou nové specializované týmy a zřídí se
úřadovna Interpolu.
Čs. armáda se přetváří v armádu suve
rénního státu, zachová se všeobecná branná
povinnost a armáda se postupně přetvoří na
profesionální armádu.
Československo zůstane ve Varšavské
smlouvě, jestliže se prosadí námi navrhovaná
politická a vojenská reorganizace.
Chceme, aby se sjednocování Německa
využilo na urychlení evropské integrace. Za
nevyhnutelné považujeme záruku neporušitel
nosti západní polské hranice na Odře a Nise.
Jako plnoprávný člen se budeme podílet na
činnosti nové Evropské banky pro obnovu a
rozvoj, vstoupíme do Mezinárodního měno
vého fondu a Světové banky.
Na formování zahraniční politiky se budou
podílet i republiky Česká a Slovenská. Fede
rální ministerstvo zahraničních věcí rozšíří své
působení v Bratislavě, kde se budou školit
budoucí pracovníci zahraniční služby. Diplo
mati se budou vybírat na základě přísných
konkursů před nezávislými komisemi zkuše
ných diplomatů a vědců.
„Čeká nás závažný obrat v dějinách,“ řekl
předseda vlády Čalfa závěrem. „Neslibujeme
ani vzdušné zámky, ale ani pouze pot a slzy.“
Potom jménem vlády požádal poslance Fede
rálního shromáždění o vyslovení důvěry.

obrozená strana chce leninské, stalinské, gottwaldovské či husákovské „rudé prá\ o“. O jaký
Absurdistan jde, naznačilo samo „Rudé prá
vo“, když v polovině května uveřejnilo na
první straně dlouhý článek o cestě prezidenta
Havla do Štrasburku, do sidla Evropské rady.
V článku bez jakékoliv poznámky a vysvětlení
píše: „Na otázku ohledně budoucnosti komu
nismu a samotného slova komunismus odpo-
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věděl prezident Havel, že neví přesně, co toto
slovo znamená a proto se mu vyhýbá."
Vraťme se však k volebním výsledkům.
Zatímco KSČ si v českých zemích zajistila
druhé místo a na Slovensku třetí, překvapily i
nepřekvapily poměrně vysoká procenta hlasů
odevzdaných Slovenské národní straně a Spo
lečnosti pro Moravu a Slezsko. Je jasné, že
SNS má na Slovensku separatistický program,
že měla ve volbách finanční i jinou podporu
zahraničních slovenských separatistických or
ganizací a že slovenský nacionalismus nelze
ignorovat, ať již jde o jeho pozitivní či nega
tivní aspekty. Bratislavský dopisovatel brit
ského časopisu „Econonust" však po volbách
napsal, že slovenský separatismus je silnější v
zahraničí než na Slovensku. Na okraj této po
známky uvedu další ukázku toho, jak mylné
představy či informace mají čs. sametoví poli
tici o našem krajanském seskupení a celkové
krajanské problematice a o tom, jak referuje o
těchto věcech obrozená ČTK. V polovině
května jsem si přečetl opět v „Rudém právu"
zpravodajky CTK o Dubčekově návštěvě v
Kanadě. Podle této zprávy se Dubček s dele
gací SNR a vlády SR zúčastnili v Torontu
generálního shromáždění Světového kongresu
Slováků. Citují; „Kongres sdružuje 168 růz
ných organizací a spolků a má 1,5 milionu
členů. V zahraničí žijí celkem asi tři miliony
Slováků. A Dubček v projevu ocenil dlouhole
tou, mnohostrannou činnost SKS. Podtrhl
jednoznačné úsilí o posilování česko slovenské
vzájemnosti (koho? SKS?! ■ pozn. K), o pro
hlubování suverenity a státnosti obou repub
lik v jednotném federativním státě."
Možná, že SKS se dnes na rozdíl od minulos
ti opatrně, oportunisticky, vyslovuje pro
federativní stát, ale o nějakém posilováni
česko-slovenské vzájemnosti nelze ani při nejmenším až do letošního Nového roku mluvit.
Naopak. Kromě „slobodného Slovenského
Štátu", jak byl vyhlášen 14. března 1939, SKS
si např. r. 1984 přála rozdělení českých zemí
podle hesla:„Nech žijeslobodnýSudetenland!“
Zde citují dopis amerického státního
departmentu tehdejšímu předsedovi SKS v
Torontu.
Pokud jde o to, kolik má SKS členů a kolik
je v zahraničí Slováků, „zpravodajka ČTK" se
nesnažila ověřit informace, které jí asi dal mluv
čí SKS. Pochybuji, že tato čísla jsou pod
ložena skutečností. Podle sčítáni lidu v Kanadě
z r. 1986 111 tisíc Kanaďanů se hlásí k čes
kému, slovenskému či československému pů
vodu. K slovenskému původu se jednoznačně
hlásí asi 28 tisíc. Podle sčítání lidu v USA z r.
1980 k českému původu se tam hlásí asi 1,9
milionu obyvatel a ke slovenkému původu asi
777 tisíc. Zejména v USA jde už o několik
generací a ani celkový počet občanů českého a
slovenského původu v obou zemích nečiní
dohromady 3 miliony. Většina těchto osob,
jak se dá lehce zjistit ve spolkových statisti
kách, není členy krajanských spolků. Když k
tomu připočteme desítky tisíc našich krajanů v
Jižní Americe, západní Evropě, Africe a Aus
trálii, celkové číslo by mohlo být mezi třemi a
čtyřmi miliony. Kromě těchto statistik je
třeba uvést, že v USA, Kanadě a ve Vídni jsou
krajané českého a slovenského původu také
členy komunistických a pro-komunistických
spolků; a ty nejsou určitě sdruženy v SKS. V
Kanadě, USA a jinde jsou též tisíce sloven
ských krajanů, kteří nebyli nikdy členy SKS ani
jiných spolků, které jsou sdruženy v SKS. Jsou
členy spolků, které jsou pro čs. vzájemnost
nebo mají vlastní spolky, jako je Slovenský
Sokol v USA, které nejsou sdruženy v SKS a
jsou naopak členy Čs. národní rady americké
atp.
Dokončení na str. 4
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Nechci zde dokazovat, zda je v zahraničí
více Čechů než Slováků. Chci jen poukázat na
to, že mnohé naše střechové organizace (slo
venské i české) v minulosti často při jedná
ních s místními státními představiteli zveli
čovaly svůj význam přeháněním celkového
počtu svého členstva. Ostatně ani zmíněné sta
tistiky neodpovídají zcela skutečnosti. Z
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vlastni žurnalistické zkušenosti vím, že naše
děti v druhé generaci z různých důvodů často
ignorovaly svůj původ, aby se pak v třetí
generaci k němu vracely jejich děti.
Jde mi o to, aby reportéři ČTK a jiných
sdělovacích prostředků přijímali různé podob
né informace opatrně. Jako další příklad uvedu
nedávnou zprávu ČTK, že podle nějakého čs.
úřadu v letech 1948-1967 opustilo Českoslo
vensko čtvrt milionu uprchlíků a že v letech
1968-1969 opustilo zemi dalších 250 tisíc. Je
těžko se přít o to, zda jsou čísla správná. My,
kteří jsme v zahraničí už od r. 1948, jsme
bohužel nikde tyto statisíce neviděli. Jde však
o to, jak manipulační návyky komunisticky
školených byrokratů v příslušném úřadě a
podobně i žurnalistických soudruhů zkreslují
exil třídním výkladem: V prvních letech po
únorovém puči prý odcházeli do zahraničí
hlavně „soukromí podnikatelé“ a v dalším
období „inteligence". Že do zahraničí odchá
zela tehdy zejména mládež, studenti a různí
občané, kteří byli členy nekomunistických
stran, to informátory v ČTK ani nenapadlo.
Fakt je, že soukromí podnikatelé tvořili jen
mizivé procento těch prvních 250 tisíc. Po
dobné o posrpnové exulantské vlně ČTK ten
denčně píše, že prý hlavně po zdražení v letech
1977 a 1978 roční počet uprchlíků rostl.
Třídně zaměření byrokraté a Četkaři upírají
exulantům politický motiv a zdůrazňují, jak
se učili v marx-leninských kursech, ekono
mické pohnutky.
Pokračuji ted ve svých poznámkách k vý
sledkům voleb. Kromě Strany přátel piva a
jiných zbytečných volebních trakcí mne pře
kvapuje slušný výsledek HSD—Společnosti
pro Moravu a Slezsko. Vím, že se na Moravě a
ve Slezsku často říkalo: „Pán Bůh vysoko a Pra
ha daleko!“ Vím také to, že komunistický re
žim před několika lety prakticky zlikvidoval
moravskou samosprávu vytvořením nových
krajů bez ohledu na zemské hranice. Je však
třeba z těchto důvodů tříštit demokratický
blok a nepřímo tak pomoci KSČ k druhému
místu? Nemohla Společnost pro Moravu a Slez
sko počkat na výsledek voleb a pak prosadit vy
tvoření Moravsko-slezského klubu poslanců v
parlamentě?
Největším překvapením byly ovšem mizivé
výsledky tzv. historických či tradičních stran:
Lidové, Čs. strany socialistické a co mne více
zaráží, Čs. sociální demokracie. Dočetl jsem se
o sporech dvou či tří frakcí na sjezdu sociální
demokracie, které se přenesly jen částečně do
tisku, a o tom, že časopis strany „Právo lidu“ v
prvních pěti měsících tohoto roku vyměnil
nejméně třikrát svou redakci. Není však
kámen úrazu někde jinde: například v tom, že
mnozí sociální demokraté v minulosti dobro
volně nebo méně dobrovolně kolaborovali s
KSČ? Tentýž problém měli Čs. socialisté,
kteří se sice velmi aktivně podíleli na listopa
dové revoluci, avšak až do listopadu měli orga
nizační strukturu, která více méně kolaborova
la s režimem. Voličům asi nestačilo, že „věčný
ministr" a předseda strany dr. Kučera a jiní
souputníci KSČ dostali ihned vyhazov. Avšak
nové vedení strany, což mne překvapuje, mělo
také problémy se svým vlastním tiskem, což
věci nepomohlo. Podobně i Lidové straně a
snad i Demokratické straně na Slovensku
škodila jejich nedávná minulost. Tento pro
blém pomohlo jen částečně řešit L idové straně
vytvoření Křesťanské a demokratické unie.
Skvrnami na předvolební kampani jsou
ovšem případy Jána Budaje, vysokého předsta
vitele slovenské Veřejnosti proti násilí a před
sedy Lidové strany dr. Jos. Bartončíka. Zaráží,
jak rozdílně byly oba případy předloženy
veřejnosti. Je těžko dělat si úsudek o těchto
případech v zahraničí, když neznáme podrob
nosti. Naskýtá se však otázka, kolik takových
případů může být v jiných stranách a kolik
bývalých komunistů, kteří se zejména po roce
1968 stali demokraty, sloužilo jako řádní člertové KSČ podle stranických předpisů StB a
jiným podobným orgánům. V zahraničí vyšlo
do roku 1989 několik knih, které některé
osobnosti přímo jmenují. A nejde jen o Evžena
Erbana, někdejšího agenta KSČ číslo 2-27,
který se jako „opravdové strašidlo z hlubin
stalinismu" zjevil na obnovovacím sjezdu Čs.
sociální demokracie v Praze, a který byl „sice
šetrně, avšak rozhodně vyprovozen na čerstvý
vzduch.“ Jsou jiné osobnosti, které se nyní
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Jinak potraviny, jinak benzin
Vyšší ceny potravin, uplatňované od 9. čer
vence, byly přijaty v republice celkem klidně.
Vyskytly se námitky, že některé ceny potravin
pro děti byly zvýšeny neúměrně, takže je bude
nutno časem asi korigovat. Vyskytly se však i
námitky vědoucích prodejen, že byly zvýšeny
ceny i nežádaného zboží, které leželo v krá
mech ladem, neboť o ně nebyl zájem. V těchto
případech by se bylo spíš hodilo ceny snížit
než zvýšit. Došlo i k nesmyslným nákupům.
Některé ženy kupovaly máslo po desítkách kil,
místy šly na dračku masové konzervy, takže
regály některých obchodů byly prázdné, i když
ne na dlouho, protože se vyprodané zboží na
hradilo novými dodávkami. Byli i poděsové,
kteří kupovali do zásoby pytle soli.
Vláda uznala, že občany-diabetiky zvýšené
ceny postihují zvlášť tvrdě a dala 18. července
souhlas, aby jejich odškodňovací příspěvek byl
o 50 Kčs měsíčně zvýšen. Kompenzační příspě
vek se bude poskytovat diferencovaně a může
být ještě vyšší než 50 KČs. Právní předpis o
tom vydá ministerstvo práce dne 1. srpna.
Přes všechny nesnáze a problémy, spojené s
uplatněním vyšších cen za potraviny, byla to
idyla proti tomu, co se odehrávalo s cenami
benzinu. Začátek téhle historie nastal nedělí
15. července. Na Moravě se rozšířila šeptanda,
že bude zdražen benzin. Automobilisté reago
vali okamžitě — vzali vozy a jeli k čerpacím
stanicím natankovat. Před benzinovými pum
pami vznikly dlouhé fronty — kde byla pumpa
bez fronty, byla i bez benzinu. O frontách se v
málo hodinách dověděli i v Cechách a na Slo
vensku a fronty se rozšířily na celou republiku.
Nastaly závody, kdo víc natankuje. Ačkoliv se
ve frontách stálo hodiny, v noci i ve dne, byli
automobilisté, kteří se chlubili tím, že byli
natankovat osmnáctkrát. Jiní se honosili, že už
mají doma pár set litrů speciálu. Zahraniční
turisté, jichž je ted v sezóně v Československu
tisíce, neměli žádnou přednost a taky oni
místo prohlídek hradů a zámků trávili hodiny
ve frontách. Udiveně kroutili hlavami, ale to
jim nepomohlo.
Řeči o vyšších cenách benzinu nebyly bez
podstaty. Sovětský svaz, přes všechny smlou
vy, které s ním republika o dodávkách ropy
má, dodal za první polovinu letoška o 1,024
milionu tun ropy méně. Slíbil sice, že manko v
durhé polovině roku dohoní, ale zatím je už
známo, že na červenec místo 1,4 milionu tun
ropy bude dodán ani ne milion. Vláda, vysta-

véna tlaku, uvažovala o protiopatřeních, o
zavedení talonů, přídělového hospodaření a
všechna tato opatření postupně zamítala a roz
hodla se pro zvýšení cen. Potřebovala zásah,
který by zastavil nákupní horečku a současně
snížil spotřebu benzinu.
Na tiskové konferenci v Úřadu předsed
nictva vlády vysvětlil situaci ministr financí dr.
Klaus. Odůvodnil, proč je nutno přistoupit jak
k regulaci prodeje, tak spotřeby a především v
měsíci červenci a srpnu. Oznámil, že za
nejúčinnější bylo uznáno a přijato opatřeni
cenové: od 18. července od 24 hodin v noci se v
České a Slovenské federativní republice zvryšují ceny automobilového benzinu o 50 procent.
Benzin speciál stojí 12 Kčs. za litr, benzin
super a natural 13.50 Kčs. Motorová nafta stojí
9 Kčs. za litr. Od 1. srpna budou upraveny
ceny dalších produktů z ropy, těžké a lehké
topné oleje, letecký petrolej atd. Zvýšené ceny
pohonných hmot neovlivní ceny jízdného ve
veřejné osobni dopravě.
Ministerský předseda Marián Čalfa poslal
sovětskému premiéru Ryžkovovi dopis, v
němž do žádal, aby Sovětský svaz dodržel
dohody o dodávkách ropy.
Dva dny po zdražení benzinu se situace

Miroslav Štěpán odsouzen
Trestní senát Obvodního soudu pro Prahu 1
za předsednictví JUDr. Marie Markové vynesl
v pondělí 9. července rozsudek nad ing. Miros
lavem Štěpánem, bývalým vedoucím tajemní
kem Městského výboru KSČ v Praze. Uznal
ho vinným z trestného činu zneužívání pravo
moci veřejného činitele — trestní sazba šest
měsíců až tři roky odnětí svobody — a z navá
dění k trestnému činu zneužití pravomoci
veřejného činitele — tr. sazba 3 roky až 10 let
odněti svobody bez možnosti podmíněného
odložení výkonu trestu. Podle paragrafu 158,
odst. 2 trestního zákona a za použití paragrafu
135, ods. 1 tr.z. byl Miroslav Štěpán odsouzen
k úhrnnému trestu odnětí svobody na 4 roky
se zařazením do 1. nápravně-výchovné sku
piny. Paragraf 158 je vyloučen z prezidentské
amnestie, která se tedy na Štěpána nevztahuje.
Miroslav Štěpán podal proti rozsudku odvo
láni s tim, že se nečití vinen, neboť konal
pouze svou politickou povinnost. Rozsudek

POJIŠTĚNÍ NÁVŠTĚV Z ČSSR
či jiné země. Jistě Vám přijde vhod možnost uzavřít výhodné pojištěni
na nemoc, úraz a úmrtí, event. převoz nemocného či zemřelého na náklady
pojištovny (i nad stáři 85 let). Pojištěni od 0.22 šv.Fr na osobu a den!!

Informujte se u

AGENTUR PAZDERA
CH 01-932 32 22 • D 00411-932 32 22
Kreuzplatz 20, CH-8008 Zúrich
Provoz 24 hodin denně, dtto neděle a svátky
dostaly naopak znovu „na výsluní". Kde je
pravda? Jaké je řešení?
Zmínil jsem se o tom, že se někteří promi
nentní z exilu podíleli jednak na předvolební
kampani, jednak přímo na vedení některých
politických stran. Někteří z nich si nikdy ne
změnili v zahraničí své Čs. občanství. Jiní přija
li například občanství USA. A v této souvislosti
se začalo polemizovat o tom, zda existují dvojí
občanství. Zmatek v této polemice způsobila
neznalost podrobnosti Úmluvy USA — ČSR
z července roku 1928 o naturalizaci. Podle této
úmluvy oba státy uznávají naturalizaci svých
občanů v druhém smluvním státě a tím auto
matickou ztrátu občanství v prvním smluvním
státě. Ustanovení úmluvy však neplatí v době,
kdy jedna země vede válku. V případě USA jde
o období 1941-1954. (USA podepsaly r. 1954
mírovou smlouvu s Japonskem.) Americký
naturalizovaný občan může ztratit občanství
USA, když přijme zaměstnání ve vládě jiného
státu, slouží bez souhlasu amerických úřadů v
branné moci jiných států a podílí se na poli
tických volbách v zahraničí.
A závěrem ještě něco o budoucnosti ČSFR.
Volební programy všech stran zdůrazňovaly
pluralitu, demokracii, svobodu projevu atd.
Jen tu a tam se objevily zmínky o tom, jak řešit
problémy devastace ekologie, ekonomiky, mo
rálky občanstva. Připouštím, že jsem neměl
možnost číst veškerý tisk, ani předvolební pro
jevy hlavních kandidátů všech stran. Jelikož
oživení čs. ekonomiky je nyní zřejmě problém

uklidnila, fronty před benzinovými čerpadly se
zkrátily, poptávka klesla. Stabilnější situace se
projeví především v oblasti benzinu speciál,
kde armáda vypomohla uvolněním dalších
zásob a tim, že odborné závody v Litvínově a v
Záluží pracuji na plnou páru. Choulostivější je
situace s benzinem typu super, tam [sude
nutno řešit situaci dovozem 25 000 tun autobenzinu z Rakouska a z Německa a doma
omezením petrochemické výroby, která místo
derivátů a umělých hmot bude víc zaměstnána
výrobou superu.
Letni krize s benzinem je tedy snad zaže
hnána, alespoň pro tuto sezónu. Zásadně ovšem
zažehnána není, ale o tom jindy, protože, snad
aby nevyšli v Československu ze cviku — si
vymysleli jinou horečku: od 18. července se
zejména ve městech vykupují prací prášky a
saponáty. Před drogeriemi ve městech jsou
fronty (na venkově jsou poměry klidnější),
ačkoliv úřady a výrobci ujišťuji, že se prací
prášky nebudou zdražovat a výroba stačí plně
uspokojit poptávku. Řeči, že výroba je závislá
na petrochemickém průmyslu, nejsou zcela
pravdivé, protože výroba je v drtivé většině
případů postavěna na zcela jiné bázi. Ale málo
plátno, když to jedna pani povídala jinak.

číslo jedna, uvedu alespoň dva citáty v této
věci:
Prof. Ivan Sviták z Kalifornie ve svém pro
jevu na obnovovacím sjezdu Čs. sociální
demokracie mimo jiné řekl: „Hospodářsky se
musíme vyvarovat jak klasického kapitalismu
tak sovětské perestrojky, protože to jsou jen
cesty zbidačováni lidí ve prospěch korporací,
státních či soukromých. Moderní tržní hospo
dářství švédského typu může zaručit blahobyt,
jestliže se sociálně demokratická politika vyva
ruje lákadel „svobodného trhu" a.„přestavby“
prázdných regálů..."
Havlovo Občanské fórum šlo do voleb s
heslem: „Strany jsou pro straníky. Občanské
fórum je pro celý národ!" Nevím; nějak mně to
zavání myšlením autorů Akčního programu
KSČ z r. 1968, kteří byli ochotni připustit k
činnosti všechny možné zájmové svazy, ale ne
jiné politické strany, ačkoliv každý demokra
tický systém, má-li být skutečné demokra
tický, je založen na politických stranách. Ale
budiž! OF se snažilo sjednotit národ proti
komunistické totalitě. Nyní však nastává
drobná, každodenní práce, jak říkával TGM, a
k té bude zapotřebí víc než pouhá hesla. Jak
jsem slíbil, uvádím proto druhý citát. Prezi
dent Havel v Radě Evropy ve Štrasburku řekl:
„V současném čs. kontextu ztratily pojmy
jako kapitalismus a socialismus smysl. Česko
slovensko chce vybudovat fungující ekonomiku
a demokratický systém. Zda to někdo nazve
kapitalismem nebo socialismem, je jeho věc...“

tudíž dosud nenabyl právní moci. Zástupce
Generální prokuratury České republiky se
jako žalobce k rozsudku nevyjádřil.
Prvního trestného činu — zneužití pravo
moci veřejného činitele — se Štěpán dopustil
28. října 1988 v řídicím štábu tzv. mimořád
ného bezpečnostního opatřeni v Praze na
Václavském náměstí, kdy neoprávněně zasáhl
do pravomoci odpovědného velitele, generála
SNB Cardy, kterému přikázal z titulu funkce
předsedy Rady obrany hlavního města Prahy
nasadit proti manifestujícím občanům vodní
děla a slzné granáty. Těchto prostředků bylo
skutečně použito, ačkoli Rada obrany je kom
petentní pouze v případě ohrožení státu
vnějším nepřítelem.
Druhý trestný čin — navádění ke zneužití
pravomoci veřejného činitele — spáchal Štěpá
n 15 ledna 1989 v Praze 1 rovněž ve štábu tzv.
mimořádného bezpečnostního opatření. Jeho
veliteli a tehdejšímu náčelníkovi SNB hlavního
města Prahy a Středočeského kraje, generálu
Cardovi, dal pokyn, aby demonstranty, kteří
přišli uctít památku studenta Jana Palacha, dal
vyvézt za Prahu autobusy SNB do vzdálenosti
30 až 50 kilometrů. Genrál Carda tento pokyn
realizoval, ačkoli uvedený zákrok byl v roz
poru se zákonem o SNB a dalšími předpisy.
Postiženo bylo 195 občanů, jimž byly ode
brány občanské průkazy a použito proti mm
ve většině případů fyzického násilí. Ve večer
ních a nočních hodinách byli vysazeni na
různých místech ve Středočeském kraji.
V souvislosti s událostmi 17. listopadu 1989
v Praze na Národní třídě žaloba podána
nebyla, neboť z dosavadního vyšetřování jed
noznačně nevyplývá, že k zásahu proti stu
dentům došlo z podnětu Miroslava Štěpána.
Skutečné pozadí a Štěpánův případný podíl na
událostech, které vedly k sametové revoluci,
jsou předmětem dalšího šetření.
Hlavní líčení proti ing. Miroslavu Štěpánovi
se konalo za zavřenými dveřmi, protože byly
projednávány skutečnosti související s obra
nou státu. Pouze zahájení, závěrečné projevy
žalobce a obhájce a vynesení rozsudku směla
být přítomna veřejnost. Datum odvolacího
řízení dosud nebylo stanoveno.
Miroslav Štěpán po vynesení rozsudku
podal Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žádost,
aby byl propuštěn z vazby. Obvodní soud žá
dost zamítl. Štěpán proti zamítnutí jaodal stíž
nost Městskému soudu v Praze, který ji 16.
července projednal. Předseda senátu Tomáš
Stuchlík došel k názoru, že nejsou obavy, že se
obžalovaný bude vyhýbat trestnímu stíhání,
obžalovaný nemůže ovlivňovat provádění dů
kazů, protože to už bylo u Obvodního soudu
skončeno. Konečně je nepochybné, že Štěpán
už nemůže v trestné činnosti pokračovat. Pro
tože zákon další důvody k vazbě nezná, trestní
řízení proti M. Štěpánovi pokračuje, zatímco
on bude na svobodě. Štěpán se tak ocitl 16.
července „na fraj noze". Rozhodnutí Měst
ského soudu se netýká rozsudku Obvodního
soudu, jímž byl Štěpán odsouzen k nepodmí
něnému trestu čtyř let ztráty svobody. Odvo
lání, které Štěpán podal, se bude projednávat u
Městského soudu někdy v srpnu nebo v září.
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SLET V PARIZI
Ze všech sedmi sletů Čs. sokola v zahraničí
byl ten poslední — v Paříži ve dnech 5. až 9.
července — největší a nej radostnější. Obojí,
rozsah i nálada, byly přirozeným důsledkem
revolučního sběhu událostí, jak se doma od
loňského listopadu odehrály. Šťastná náhoda,
že na první sletový den v Paříži, už dávno před
lety určený, nečekanou shodou okolností při
padla v Praze volba prezidenta republiky parla
mentem, vzešlým po čtyřiceti letech ze svo
bodných voleb, význam sletu jen zvýšila.
Sletoví účastníci, kteří se toho dne večer při
dali k řadám čs. legionářů, francouzských i
těch odjinud, kteří do Paříže přijeli, aby
všichni společně byli přítomni obřadu zapalo
vání ohně pod Vítězným obloukem u hrobu
Neznámého vojína, až tam, pod vznosnou
klenbou a u vědomi prezidentské volby v
Praze, snad poprvé v životě měli nezvratný
pocit, že II. světová válka opravdu skončila, u
legionářů ještě zvýšený jistotou, že se stal nejvyššim velitelem v Československu konečné
opět muž, pod jehož prapor se mohou hrdě
hlásit.
Na pařížské radnici byli jen málo později
Sokolové oficiálně hosty primátora Chiraca,
bývalého francouzského ministerského před
sedy, který nad VII. sletem převzal záštitu.
Následující den byl rozpolcení zatímco v
sokolském středisku v paláci Mutualité ve
středu Paříže se scházeli domácí i přespolní —
a tu mluvíme o Australanech i o těch z Lon
dýna, Kanadanech a Američanech — aby se zas
po čtyřech letech setkali se známými, prohlédli
sokolskou výstavku, nakoupili trička nebo lite
raturu, i nesokolskou, smluvili se na pozdější
schůzku (k níž většinou nedošlo), konaly se v
Centre Sportif v St. Mandé nářaďové závody.
Tentokrát s mnohem větší účastí soutěžících
(a s vyšší úrovní). Po té stránce se hlavně vy
znamenaly sestry, zastupující Českosloven
skou obec sokolskou. V češtině a slovenštině
nijak nezanikla angličtina dorostenek z texa
ského Fort Worth, jež nahrazovaly poněkud
slabší tělocvičné výkony nadšením a vervou.
Byla radost se na ně dívat. Před pátou, zatímco
se rozdávaly ceny, vyzvali pořadatelé přihlížejí
cí hosty, aby šli na stadion a pomohli obnovit
značky, protože je smyl déšť. Několik Sokolů
bez řečí vstalo a šlo na stadion pracovat. Večer
bylo na pořadu setkání v paláci Mutualité. Mělo
svérázný průběh. Účastníci přišli do sálu a tam
byly židle, narovnané jako v biografu. Tohle
omezení práva pohybu — a setkání — si ovšem
nedali líbit a sáhli ke svépomoci. Za pár minut
zorganizovali sál tak, že každý mohl, kam chtěl.
Zasedací lapálie nezkazila náladu ani v
nejmenŠím a lidé si prý měli co povídat ještě
dlouho po jedenácté, kdy my už odešli.
Tradiční sokolský sletový turnaj v odbíjené
se konal v sobotu a zatímco probíhal, na
stadionu se pilně zkoušela sletová prostná.
Nutnost secvičení byla tentokrát mnohem
naléhavější než na minulých sletech, protože
bylo mnohem víc cvičících, jestli se nemýlím,
třináct set. Na zkouškách se poprvé na sletišti
setkávali cvičenci švýcarští s kanadskými, ti z
Československa s francouzskými a švédskými,
tahle světová pospolitost se dala zharmonizovat jenom zkouškami. Sobotní cvičení bohužel
neprobíhalo za příznivých okolností, několi
krát přišel zásah shůry — déšť. Nevlídný roz
mar povétrnosti zavinil, že se zkoušky protáh
ly, vznikla časová tíseň, takže se začátek
večerní Sletové akademie v Mutualité musel o
hodinu posunout. Skoda, přeškoda, neboť na
jevišti, vyzdobeném československou a fran
couzskou vlajkou s bustou prezidenta T. G.

Masaryka v popředí, byla předváděna krásná
hudební a pěvecká vystoupení, recitace, promísené tělocvičnými vložkami, jež však ne
všichni účastníci mohli shlédnout až do konce.
Ten byl dlouho po půlnoci, kdy už museli
odejít, aby byli včas na sletišti druhý den ráno
v osm hodin.
Hlavní sletový den, 8. července, dopoledne
zabraly zkoušky, začaly se plnit tribuny. Kdo
necvičil, přihlížel. Na úseku hlavní tribuny,
vyhrazeném tisku, pilně ťukal psací stroj Čes
kého vysíláni londýnské BBC, po informacích
se sháněl někdo z Hlasu Ameriky, co chvíli
zaskočil někdo z pražské televize s dotazem
„Neviděli jste?..." V hloučku novinářů seděl i
zpravodaj mnichovské Svobodné Evropy. Sta
rosta Americké obce sokolské přijel na slet se
svou výpravou po týdenním pobytu v Česko
slovensku a ochotně dával informace Sokolům,
kteří měli zájezd do Československa před
sebou. Boční tribuna, vyhražená účastníkům
sletu z Československa — přijeli ve čtrnácti
autobusech a ne docela bez provozních nehod
— byla zaplněna a ve věčném pohybu. Jedni po
zkouškách přicházeli, druzí na zkoušky odchá
zeli, ale všichni byli ve výborné náladě, plni
smíchu, jásotu a radosti, že jsou na slete v Paří
ži. V rušném dopoledni se úplně ztratila
polední přestávka.
Náhle, krátce po 2. hodině odpoledne se
rozlehlo stadionem tadá. tatadá, Sukův sletový

Všechny složky, nastoupené na cvičišti při i/tyčování sokolské sletové vlajky

tového výboru Rada, pozdravil strarosta Čs.
sokolstva v zahraničí arch. Fiala ze Švýcar a za
Čs. obec sokolskou starosta doc. dr. Petrák,
který slíbil, že se příští slet bude konat už v
Praze. Mohutným Zdar a dlouhým potleskem
přijali všichni na stadionu zprávu, že byl ze
sletu poslán pozdravný telegram prezidentu
Václavu Havlovi. Čs. velvyslanec v Paříži
Šedivý projevil radost nad tím, že své diploma
tické působení ve Francií začíná sokolským

porůznu po cvičišti, vznikla pestrá louka
kvérů, kterou začal ovívat větříček. když se
dali do tance. Po přesných prostných vyrovna
ným zástupem lahodil zraku protiklad volných
tanečních pohybů a rozličnějšího provedení
tanců — jak vysoko smi šohaj vyhodit svou
trajerku není nařízeno. O upřímné obveseleni
se tu postarali ti nejmenší, kteří s vypjetím
všech sil kroužili, aby udrželi krok s velkými, s
hudbou a neztratili při tom svého partnera.

Pohled na nastup mužů a žen k hlavnímu sletovému cvičeni společných prostných

pochod. Tribuny ztichly. Nástupu všech
složek vévodila francouzská a československá
státní vlajka, za nimi státní vlajky všech zemí,
účastníky na slete zastoupených, potom vlajky
a prapory jednot Sokola v zahraničí, legio
nářské prapory.
Za skupinou zástav slavnostně vykračovali
— bouřlivě vítám z tribun — členky a členové
Americké obce sokolské. Slovenského Sokola
v Americe, Ústředí čs. sokolstva v zahraničí,
delegáti ruského a jugoslávského Sokola a po
nich cvičenci z Kanady, vídeňští, švýcarští,
Sokolové z Anglie, z Německa, švédští. Pos
lední na závěr pochodovali cvičenci z Paříže, ze
sokolské jednoty, která nesla břímě sletu. A
kdesi mezi kanadskými — na to nesmíme
zapomenout — byla i jmenovka Argentina,
byla tedy zastoupena i Jižní Amerika.
Po hymnách francouzské a československé
uvítal všechny sletové účastníky předseda sle-

Zadní řady žen při cvičeni s obručemi

sletem. S upřímným dojetím vyslechli účastni
ci sletu vzkaz bývalé náčelnice Čs. obce
sokolské, Marie Provazníkové, natočený na
zvukovém pásku. Mane Provazníkové se za
pět měsíců dožije ve Spojených státech jed
noho sta let.
A došlo na cvičení. Nastoupili žákyně a žáci,
ti, co sotva rozum berou až po ty, kteří chodí
už. do páté třídy. Na některé z nich klade cviče
ní nároky, které zdolávají sice s vážnou tváři a
hlubokým soustředěním, ale o půl taktu poz
ději. Avšak cvičí a cvičí a odcházejí za burácivého potlesku diváků s pevným přesvědčením,
že to nikdo nemohl dokázat lip. 1 v Paříži si
několik prcků počínalo roztomile a byli k zulíbání.
Cvičení mužských složek — Marinarella —
to už je, panečku, jiná záležitost. Tělocvičná
rytmická skladba na populární hudební motiv,
plná ladných pohybů, prostoupená konfigu
rálními sestavami, které — divákům se zdá —
vyústí ve skupiny. Ale na skupiny nedochází a
divák se cítí málem ošizen. Občasnou hravost
některých temp střídají mužnější momenty,
ale celek je v souladu s hudbou a zrakové půso
bivý. Dosvědčil to potlesk všech tribun.
Dorost provedl své cvičeni pěkné, s jistotou
a zanechal dojem, že máme o budoucí borce
dobře postaráno. K dalšímu zdárnému průbě
hu sletu přispěla Americká obec sokolská spo
lečnými prostnými.
Velmi efektní, po všech stránkách strhující
bylo cvičení žen s obručemi. Byl to neustále se
střídající kaleidoskop mnoha barev i netuše
ných geometrických obrazů, co pohyb, to
nečekaná změna a nový zjev, opravdová pastva
pro oči. Ženy je provedly vskutku přesně, v
dokonalé souhře s hudbou a není divu, že
diváci jásali. A jásali tak dlouho, že sestra
náčelnice dala pro úspěch cvičeni s obručemi
opakovat. Nadšení přihlížejících platilo i dru
hému provedení.
Slovenská beseda měla i na sletě v Paříži zajiš
těn úspěch už předem. Když se tanečnice a
tenČníci v národních krojích rozběhli z dlou
hého nástupního pruhu, svázáni jen rukama,

Všichni tanečníci na závěr přiběhli úprkem
před hlavní tribunu, rozjařeni obecenstvu
šátky a klobouky mávali, zajuchali a pak hala
bala odběhli. Nebylo očí, aby se na ně neusmály a nebylo rukou, aby jim s potěšením
nezatleskaly.
Společná prostná cvičeni, závěr sletových
vystoupení, mají svou historii, neboť nejenom
knihy mají své osudy. Než mela tato prostná v
roce 1986 v Curychu zdařilou premiéru,
narážela na obtíže. Kritizoval se vážný hudeb
ní doprovod, cvičenci — zejména ženy — naří
kali, že některé prvky, zejména váha, jsou
příliš namáhavé. Autorka, sestra Fialová z
Washingtonu, žádné změny nepřipustila. Pro
stná byla na sletě v Curychu provedena vzorné
a po zásluze přijata s obrovským úspěchem. A
zalíbila se do té míry, že si cvičící vynutili, aby
se v Paříži znovu provedla. Je to složitá
skladba, plně využívající všechny dané prost
ředky: údy, pohyb i barvy úborů. Před diváky
se neustále odvíjí film střídavých scén, jednu
chvíli přesné šiky mužů stojí vedle skupin
lehce si hrajících žen, ale jen okamžik a jen pár
kroků a cvičiště je zaplněno ženami a muži
vedle sebe v jednom útvaru. Ale nová vlna
pohybů a už je to nepředvídaně zase něco zcela
jiného. Stačí, aby řady mužů v pokleku se se
hnuly k zemi a diváky oslni bílá tílka, za
moment v jiné sestavě jsou ve hře osmahlé
paže cvičenek. Film pokračuje novými a
novými pohledy a posléze přivádí cvičení k
mlčenlivému, ale výmluvnému vyvrcholení.
Ženy s rozpaženýma rukama a s hlavami
vzhůru vzhlížejí k oblakům, zatímco muži s
rukama podle těla a s hlavami pokorně skloně
nými se dívají k zemi. Ve vláčném, zpomale
ném tempu si cvičenci vyměnili úlohy, ale ještě
dřív, než muži stačili dokončit rozpažení
rukou a pozvednout hlavy k obloze, rozburácel se stadionem nadšený potlesk. Před čtyřmi
lety v Curychu vyzníval závěr prostných v
prosbu o navrácení ztracené svobody, teď v
Paříži o prosbu, aby nám svoboda zůstala
zachována. Úchvatné zakončení nejen prost
ných, ale celého sletu, posledního v zahraničí.
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Milada Horáková — národní oběť

Foto: Kvčta Venuřová a spol.

Čs. televize zařadila v pondělí 25. června do
hlavního večerního programu devadesátiminutový film, nazvaný stroze — a přece výmluvně
— Případ Horáková. Na vzniku filmu se podí
leli i Členové Klubu dr. Milady Horákové a na
obrazovce mnozí z nich na tuto velkou ženu a
bojovnici za svobodu a důstojnost člověka
vzpomínali. Široká veřejnost měla také poprvé
možnost shlédnout ve filmu záběry, pořízené
přímo při inscenovaném procesu, kdy se sta
tečná dr. Horáková odchýlila od předepsaného
textu. Otřesně působily rezoluce „pracujících-

“, v nichž se žádala její smrt. Jak je dnes lidem,
kteří před čtyřiceti lety volali po smrti M.
Horákové? Dá jim svědomí spát? Dojemné
byly vzpomínky dcery Jany a sestry Milady
Horákové, paní Tůmové.
O den později, u příležitosti 40. výročí
popravy této neohrožené poslankyně, uspořá
dal Klub dr. Horákové a Konfederace poli
tických vězňů vzpomínku před Kavárnou
Letná v Praze 7. Za účasti pražského primá
tora bala třída Obránců míru přejmenována na
třídu Milady Horákové.

Albánský exodus do Prahy

Ve středu 27. června položile desítky
Pražanů kytice u společného hrobu na hřbi
tově u strašnického krematoria, aby tak uctily
památku dr. Horákové. K početnému shro
máždění promluvil předseda Klubu dr. Horá
kové dr. Vladimír Šolc. Připomněl tragiku
jejího nekompromisního boje za národní a
sociální spravedlnost, a také krutost, s jakou
se tehdejší režim vyrovnával s osobnostmi,
které se svých demokratických ideálů odmítaly
vzdát. Upomínkového setkání se také zúčast
nil prezident Václav Havel.
Je zajímavé, že komunistické Rudé právo o
pietním aktu sice uveřejnilo krátkou zprávičku
Československé tiskové kanceláře, ale slova
pana prezidenta necitovalo. Není divu, vždyť
Václav Havel mimo jiné řekl; „Když se odeh
rával proces s p. Horákovou, bylo mi něco přes
třináct let... Kdo nebyl zaslepen, věděl, že M.
Horáková je národní obětí, věděl to dříve, než
bylo dovoleno to říkat...“

R. Battěk vyloučen ze strany
Ústřední výbor čs. sociální demokracie
vyloučil 22. června ze strany Rudolfa Battěka
za to, že je činný v Klubu sociální demokracie
Občanského fóra. Také další poslanec téhož
Klubu, I. J. Konečný, byl ze strany vyloučen.
Rudolf Battěk byl zvolen předsedou Sně
movny lidu Federálního shromáždění, což je
významné postavení, takže si z vyloučení ze
strany nemusí dělat starosti.

Vlna protestů proti
Tisově glorifikaci
V Banovcích nad Bebravou v okrese TopoIčanky byla na budově bývalého mužského uči
telského ústavu odhalena pamětní deska Jozefu Tisoví, který byl před válkou ředitelem
ústavu. Autory textu na desce a desku věnovali
bývali abiturienti, kteří před desítkami let na
ústavu studovali. Tisa na desce glorifikovali do
té míry, že ho prohlásili za Svatoplukova
nástupce.
Vznikla vřava protestů: Federální výbor Čs.
svazu bojovníků za svobodu a proti fašismu
desku odsoudil jako urážku památky mnoha
tisíc obětí protifašistického odboje; Ústřední
svaz židovských náboženských obcí ve Slo
venské republice vyjádřil „skličující smutek,
politování a rozhořčení" nad oslavou muže, za
jehož vlády bylo přes 60 000 židů násilně vyve
zeno do koncentračních táborů, kde většinou
zahynuli; ve Sněmovně národů byla podána
interpelace, adresovaná předsedovi federální
vlády Mariánu Čalfovi, místopředsedovi Jozefu Mikloškovi a federálnímu ministru vnitra
Jánu Langošovi, aby zjednali nápravu; prote
stovaly odbory, četné další organizace i
jednotlivci.
Městský národní výbor v Banovicich na
zasedání 12. července zjistil, že deska byla
instalována bez povolení úřadů a nařídil, aby
byla zahalena. Výbor zároveň požádal Slovens
kou národní radu, aby zřídila zvláštní nezávis
lou komisi, která by přezkoumala rozporupl
nou Tisovu osobu a přehodnotila text pamětní
desky. Předsednictvo Slovenské národní rady
vydalo prohlášení a text desky kritizovalo,
zhodnotilo umístění desky s takovým textem
za politicky nesprávné a nevhodné. Předsed
nictvo zřizuje nezávislou odbornou komisi pro
posouzeni dějin Slovenska a střední Evropy v
letech 1938-1945. Slovenská národní rada
zdůraznila, že je morální povinnosti všech
občanů dnešního svobodného a demokra
tického Slovenska, aby se distancovali od ge
nocidy židů za II. světové války, za kterou je
politicky odpovědný dr. Josef Tito. Slovenská
vláda téhož dne v prohlášení oznámila, že žádá
odstranění Tisový pamětní desky a že dává
podnět k ustaveni zvláštní komise pro objek
tivní posouzení vývoje Slovenska po roce
1938. „Odhaleni desky škodí konstruktivnímu
úsilí o autentickou federaci a nezdravé emoce
poškozuji upřímné úsili o návrat našich dvou
svobodných a demokratických národů do
Evropy,“ uzavírá prohlášení.

OLGA F1ERZOVÁ, dlouholetá spolupra
covnice Přemysla Pittra, zemřela krátce před
svými 90týmí narozeninami 17. června v obci
Afoltern am Albis u Curychu. Byla spoluzakladatelka Husova sboru Čechů a Slováků ve Švý
carsku a Milíčova domu v Praze. S Přemyslem
Pittrem po válce pečovala o děti z nacistických
koncentráků, i o německé děti, které byly bez
rodičů. Před šedesáti lety ji osud zavál i do
Prahy, kterou si zamilovala a s níž do pos
ledního dechu zůstala spjata. Ještě nedávno
vydávala časopis Hovory s pisateli, v nichž
uveřejňovala statě Přemysla Pittra, zejména
jeho biblické úvahy. Zasloužilá žena, čest její
památce.

Sokol s legitimací číslo jedna

foto dpa / ČTK

Evakuace téměř Šesti tisíc Albánců, kteří se
uchýlili na různá zahraniční zastupitelství v
Tiraně — například jen na velvyslanectví Spol
kové republiky Německo jich bylo přes tři
tisíce — skončila v neděli 15. července, kdy
posledních 76 uprchlíků, zdržujících se na
misích Egypta a Turecka, přiletělo do Ankary.
Den předtím bylo 4500 utečenců přepraveno,
po moři do jihoitalského přístavu Bnndisi.
Odtud bylo zvláštními vlaky odvezeno přes tři
tisíce osob do západního Německa, zbytek
zůstává zatím v Itálii. Dalších pět set Albánců
z francouzského velvyslanectví cestovalo pří,mo do Marseille. Menší skupinky přiletěly do
Varšavy (56) a do Budapešti (44). Šesti žada
telům o azyl z jugoslávského velvyslanectví
bylo dovoleno odjet do černohorského města
Božaj. Pouze Čína vydala uprchlíky albánským
úřadům.
V záplavě zpráv se už poněkud pozapom
nělo na skutečnost, že Československu se pro
blém utečenců podařilo vyřešit už o pět dnů

dříve. Po složitých jednáních, o nichž se
ministr zahraničních věcí, Jiří Dienstbier,
vyjádřil velmi zdrženlivě, aby neohrozil akti
vity dalších zúčastněných států, mohlo být 51
žadatelů o azyl, skrývajících se na čs. velvysla
nectví v Tiraně, v úterý 10. července přepra
veno do Prahy letadlem, které prezident
Václav Havel používá k oficiálním účelům. Ze
skupiny, kterou tvořili mladí lidé ve věku od
20 do 25 let, jen dva chtějí zůstat v Českoslo
vensku. Ostatní by se rádi usídlili v dalších
zemích, především ve Spojených státech a v
Austrálii. Z letadla vystupovali s fotografiemi
Václava Havla v rukou. Na otázky novinářů z
obavy o další osud dalších uprchlíků a rodin
doma neodpovídali. Jejich přílet do Prahy byl
však na všech evropských televizích a refero
valy o něm všechny noviny.
Je namístě zdůraznit skutečnost, že z Česko
slovenska, odkud se donedávna rovněž utíkalo,
se stala země, kde uprchlíci hledají a nacházejí
ochranu. Uprchlíci nejen z Albánie.

Foto: Drahomíra Srbová

Prezident Václav Havel, Sokol s legitimací číslo jedna, mává z balkonu zámku v Lánech sokolským
jednotám, které ho přičly pozdravit. Pan prezident si oblékl tílko, které mu ze sletu v Paříži přinesli
starosta Ústředí čs. sokolstva v zahraničí R. Fiala (vlevo) a starosta Čs. obce sokolské B. Petrák.
Přítomna byla též poradkyní pana prezidenta Víra Čáslavská.
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Václav Havel:

ČESKÉ SLOVO

Pravda zbavuje strachu

V rakouském Solnohradu byl 26. července dopoledne ve Festspielhausu zahájen 70. jubilejní hu
dební festival. Po úvodním projevu rakouského prezidenta Kurta Waldheima vystoupila Česká filhar
monie pod taktovkou Václava Neumanna. Prezident Václav Havel, který přiletěl do Solnohradu
z Bayreuthu, provázen západoněmeckým prezidentem Richardem von Weizsáckrem, byl slavnostním
řečníkem a ve svém projevu prohlásil :

Vážení přítomní, v červnu byly v naši zemi
první svobodné volby po dlouhých desetiletích.
Po nich následovaly náročné dny sestavování
nové koaliční vlády. 5. července jsem byl svo
bodně zvoleným parlamentem svobodně zvolen
znovu československým prezidentem a krátce
nato dostala nová vláda důvěru parlamentu. Tě
mito událostmi vyvrcholila jedna z nejdramatičtějšich etap naší novodobé historie. To
tiž doba revolučního bořeni totaliního systému,
doba vzrušení, rychlého rozhodování a bezpočtu
improvizací, doba veskrze napínavá, ba téměř
dobrodružná, nabitá událostmi i hektickou prací.
Trochu to všechno připomínalo zmatený, ale
ve své podstatě nesmírně krásný sen. Trochu to
byla vlastně pohádka. Pohádka se šťastným kon
cem. Vždyt tolik věcí nemuselo vyjít a nemuselo
se podařit. Kráčeli jsme po zcela neznámém teré
nu a nikdo z nás neměl jistotu, že se tento terén
pod námi neproboří. Neprobořil se, všechno do
padlo relativně dobře. Nadešel čas, kdy byl
opravdu důvod k radosti. Revoluce se všemi
svými riziky je za námi, a před námi se otevírá
perspektiva klidného budování demokratického
státu. Lze si představit Slastnější okamžik v živo
tě země, která tak dlouho trpěla pod totalitním
systémem?
A přesně v tomto krásném historickém
okamžiku se mi stala zvláštní věc. Když jsem po
své volbě poprvé přišel do práce, zjistil jsem, že
mám depresi. Byl jsem ve stavu jakéhosi hlubo
kého útlumu, cítil jsem se být zvláštně ochro
men, či vnitřně vyprázdněn, zdálo se mi, že jsem
náhle ztratil nápady i cíle, naděje, schopnosti
i vůli, popadal jsem si splasklý, mdlý a bez fan
tazie. Ačkoliv ještě před několika dny jsem měl
nesmírně moc práce, a pořád jsem něco nestíhal,
ted jsem najednou nevěděl, co mám vlastně dě
lat. Tlak vzrušeného dění, který mne donedávna
nutil k překvapivému množství výkonů, zmizel
a já tu stál náhle bezradný, bez vnitřních motivů
k čemukoli, vyčerpaný a téměř zbytečný. Byl to
prapodivný pocit. Trochu by šel přirovnat ke ko
covině po nějakém divokém flámu, trochu k pro
buzení z hezkého snu do ošklivé každodenní
reality, trochu k šoku zamilovaného muže ze
zrady jeho milované. Takto podivně jsem se ne
cítil jen já. Týž pocit měli i četní mí spolupra
covníci na pražském Hradě. Pochopili jsme, že
skončila poezie a začla próza. Ze skončil karne
val a nastal všední den. A vlasně až teprve led
nám došlo, kolik náročné a veskrze nevděčné
práce je před námi a jak těžké břímě jsme na sebe vzali.
Divoký běh událostí jakoby nám do této chví
le nedovoloval poodstoupit. Zamyslet se. Zvážit,
zda na úkoly, které jsme přijali stačíme. Byli
jsme prostě vrženi do proudu a museli jsme pla
vat. A teprve ted jakoby nastala chvíle, kdy má
me možnost si v celém rozsahu uvědomil líhu
osudu, který jsme si zvolili. Byl v lom stavu pří
tomen prvek náhlé a za dané situace zdánlivě
zcela nelogické a bezdůvodné beznaděje. Kdesi
v nejhlubší vrstvě tohoto pocitu byl vlastně
obsažen strach. Strach, že jsme si toho vzali pří
liš, strach, že na své úkoly nebudeme stačit,
strach z vlastní nedostatečnosti, tedy strach ze
sebe samých.
Kdesi nejhlouběji v tomto pocitu byl posléze
zážitek absurdity. Zážitek, který by měl asi Sysifos, kdyby jeho balvan zůstal jednoho dne ležet
na kopci a neskulil se zpět. Tedy zážitek Sysifa,
nepřipraveného mentálně na to. že se mu jeho dí
lo může zdařil. Sysifa, jehož život ztratil svůj do
savadní smysl, a nový smysl ještě nezískal.
Když jsem byl asi před rokem poprvé předběž
ně dotázán, zda bych byl ochoten zahájit tento
slavný festival krátkou přednáškou, nepočítal
jsem s možností, že bych sem mohl přijet, nic
méně rád jsem tuto nabídku přijal s tím, že sem
svůj pisemný příspěvek zašlu. Těšil jsem se, že
v klidných vánočních dnech v klidu napíšu men
ší esej na téma strachu a pocitu ohrožení ve stře
doevropské literatuře. Historie mne však za
skočila a neumožnila mi v pohnutých měsících,
které mám dnes za sebou, nalézt čas a soustředě
ní k napsání plánované přednášky. A tak jsem
doufal, že svůj úkol splním po volbách a po
všem, co s nimi souvisí. Těšil jsem se na to opět
Nebol jsem si naplánoval, že krátkodobým ná
vratem ke svému původnímu spisovatelskému
povolání si sám pro sebe jaksi oddělím první re
voluční fázi svého politického angažování od fá
ze druhé, klidnější a lak říkajíc, budovatelské.
Čas na psaní jsem si opravdu našel. Ale jaký
to byl čas! Čas mé podivné politické kocoviny.
Jestli jsem tedy poprvé byl zaskočen dějinami,
podruhé jsem byl zaskočen sám sebou. Nebyl
jsem prostě schopen nic napsat, cítil jsem se vy-
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prázděný, ochromený, neschopný. Je to velmi
paradoxní. Chtěl jsem psát o strachu a najednou
mi to znemožnil strach. Strach z mého tématu,
strach z psaní vůbec, strach z vlastní nedostateč
nosti, strach ze sebe sama. A lak mi nezbylo, než
se zkusit dotknout svého tématu také paradoxně.
Popisem situace, která vedla k mé neschopnosti
se ho dotknout. Není to nic nového. Většina spi
sovatelů píše vlastně tak trochu proto, aby do
svého psaní odložila své vlastní zoufalství a tím

s různými obměnami tohoto strachu a tohoto po
citu prázdnoty. Lidé si v těchto zemích velmi
těžce vybojovali vytouženou svobodu. Avšak
v okamžitku, kdy ji získali, jako by jí byli najed
nou zaskočeni. Odvykli jí do té míry, že náhle
nevědí, co s ní. Bojí se jí. Nevědí, čím ji naplnit.
Onen Sysifovský boj za ni jakoby náhle za se
bou zanechal prázdné místo. Život jakoby najed
nou ztrácel smysl.
Podobně lze v léto části světa pozorovat pří
znaky nového strachu z budoucnosti. Na rozdíl
od dob totality, kdy byla budoucnost sice ubohá,
ale jistá, zdá se dnes být mnohým velmi nejistá.
Jedno jediné, všudypřítomné sice, ale už známé
ohrožení, kterým byl totalitní režim se svým
útlakem, jako by bylo vystřídáno celým spek-

Foto: dpa/Claus Felix
Prezident Spolkové republiky Německo, Richard von Weizsácker
(vpravo) s prezidentem Václavem Havlem v Bayreuthu 25. července
před zahájením 79. festivalu Richarda Wagnera. Na pořadu byla nové
ho přemohla. Snad je tím vysvětleno, proč lu to
lik mluvím o sobě samotném. A snad z toho vy
plývá, že to není z nějaké samolibé soběstřednosti, ale prostě proto, že mi nic jiného nezbývá.
V žádném výčtu různých specifik středoevrop
ské kultury a literatury nechybí jedno obzvlášt
důležité specifikum. Zesílená vnímavost pro
ohrožení a zesílený smysl pro fenomén strachu.
Je to víc než pochopitelné.
V prostoru, kde se tak složité zauzlovaly ději
ny, v prostoru kulturně, etnicky, sociálně i poli
ticky lak složitě strukturovaném, v prostoru, kde
obvykle vznikají i končí nejrůznější evropské
katastrofy, musí být zákonitě ve zvýšené míře
zakoušeny a reflektovány právě tylo dimenze
lidského bytí. Hclerogennost lohoto prostředí
vysvětluje, myslím, dost jasně oba charakteris
tické póly jeho života a tím i jeho literatury. Na
jedné straně jakási miniaturizace dějin do žánrovité idyličnosti, anekdotičnosti až do folkloristic
kého kultu lokality a lokálnosti, na druhé straně
obsedanstní a často až děsivě předvídavé obavy
z ohrožení takzvaným „velkým historickým dě
ním“. Jakási žoviální sousedskost tu má zákonitě
svůj protějšek v různých druzích fanatismů a na
cionalismů, pramenících právě z tohoto vypjaté
ho strachu z dějin. Trvale ohrožované národy, či
etika ni trvale cítí své ohrožení a zároveň se pro
ti němu trvale bráni nacionálním, či přímo na
cionalistickým sebezdůrazňováním. Etnika, kte
rá se tu vlastně nikdy nemohla v klidu a svobod
ně politicky rozvinout, tu trvale bojuje za svou
identitu, mimo jiné tím, že trvale reflektuje vlast
ní jinakost a citlivě vnímá ohrožení, kterým je
pro ni jinakost druhých. Domnívám se, že i ten
druh strachu, který jsem tu před chvílí popisoval
u sebe, je pro středoevropský duchovní svět pří
značný anebo aspoň na jeho pozadí srozumitel
ný. Rozhodně si lze jen těžko představit, že by
třeba v Anglii, Francii nebo Americe mohl mít
někdo depresi ze svého politického vítězství. Ve
střední Evropě mi to připadá naopak docela po
chopitelné a přirozené. Ostatně onen zážitek kocovinové prázdnoty tu není dnes zdaleka jen zá
žitkem mým. A tím méně onen zvláštní strach.
Setkávám se poměrně často nejen v Českoslo
vensku, ale i v ostatních zemích střední a výcho
dní Evropy, které se zbavily totalitního systému.

bludům. Pokouší-li se o to někdo, škodí sobě
i svým spoluobčanům. Protože není plné svobo
dy lam, kde není dán průchod plné pravdě. Tak
či onak jsme se tu provinili mnozí. Nemůže nám
však být odpuštěno a nemůže být v našich du
ších mír, pokud se ke svému provinění aspoň ne
doznáme. Doznání osvobozuje. Vím, jak mne
samotného kdysi osvobodilo, když jsem v sobě
nalezl sílu zreflektovat svůj chybný krok. Mám
mnoho důvodů k tvrzení, že pravda člověka zba
vuje strachu. Vždyť mnozí z nás. kteří jsme se
pokoušeli v nedávných letech říkal v naší části
Evropy navzdory všemu nahlas pravdu, si za
chovali vnitřní nadhled, toleranci, schopnost roz
umět bližnímu a odpouštět mu pocit míry vese
lou mysl jen proto, že to dělali. Jinak by si mož
ná uzoufali.
Náš specifický středoevropský strach vedl už
k mnohému neštěstí, šlo by prokázat, že bezpo
čet lokálních konfliktů, ale i některé konflikty
globální, mají svůj prapůvod v něm. Strach ma

nastudovaná romantická Wagnerova opera Bludný Holandan.
Hodiny před začátkem představení se za slunného počasí tísnily tisíce
občanu, aby viděly příjezd vysoce postavených návštěvníků, Václav
Havel byl vítán mimořádným potleskem.

trem nových a neznámých, či dávno zapome
nutých ohrožení. Od nebezpečí nacionálních
konfliktů přes nebezpečí ztráty sociálních jistot,
až po nebezpečí totální vlády konzumu, komerce
a peněz. Uměli jsme velmi dobře být proná
sledováni a prohrával. Proto jsme možná dnes
tak rozpačití ze svých vítězství a lak zaskočeni
tím, že nás nikdo nepronásleduje. Tu a tam se
setkávám dokonce s náznaky nostalgického stes
ku po dobách, kdy měl život sice jen velmi úzké
řečiště, ale břehy tohoto řečiště byly zato všem
zřejmé. Dnes nevíme, kde vlastně tylo břehy leží
ajsme tím lehce šokováni. Jsme jako vězni, kten
uvykli vězení a propuštěni z ničeho nic na vy
touženou svobodu, nevědí, jak s ní naložit a jsou
zoufalí z toho, že se musí neustále nějak rozho
dovat.
Opakuji, že sociálně cxislcnciální situace, kte
rou jsem tu ilustroval na sobě samém, a kterou
v různých podobách pozoruji i u svých spolu
občanů, je podle mého názoru situací po výtce
středoevropskou. Její nesčetné paralely, lite
raturou vyjádřené, můžeme najít i v naší, nepříliš
vzdálené minulosti, napnklad v atmosféře po
první i po druhé světové válce. Zdi se zkrátka,
že jsme tu jaksi osudově předurčeni k tomu, aby
chom se častěji než jiní a mnohdy i ve zdánlivě
velmi nečekaných situacích báli.
Strach z dějin u nás nebývá jen strachem z bu
doucnosti, ale i strachem z minulosti. Řekl bych
dokonce, že se tu tyto dva strachy navzájem
podmiňují. Kdo se bojí toho, co bude, bojí se
obvykle také pohlédnout do tváře lomu, co bylo.
A kdo se bojí podívat se do tváře vlastní minu
losti, musí se nutně bát toho, co bude. Příliš čas
to v tomto koutě světa strach z jedné lži rodí jen
lež jinou, pošetile doufající, že jako záchrana od
té první, je záchranou od lži vůbec.
Jenomže lež nás nemůže nikdy zachránit od
lži. Tak jako nás v Československu od ničeho
nezachránila stalinská lež o socialistickém ráji
na zemi, nezachrání nás ani lež o Hillerovč rasis
tickém spojenci jako údajném dědici dávného
knížecího trůnu.
Falšovatelé historie svobodu národa ne
zachraňují, ale ohrožují. Domnění, že lze bez
trestně prokličkovat historii a přepsat si vlastní
životopis, patří k tradičním středoevropským

lých duší ze sebe samých a ze světa tu vedl mno
hokrát k násilí, brutalitě, fanatické nenávisti.
Strach ale není jen stavem zkázonosným.
Strach z vlastní neschopnosti v nás přece může
probouzet nové schopnosti. Strach z Boha nebo
vlastního svědomí v nás může probouzel odva
hu, strach z toho, že neobstojíme, může být tím
nejlepším motorem naší touhy obstát. Strach ze
svobody může být přesně tím, co nás nakonec
naučí svou svobodu opravdu kvalitně naplňoval.
A strach z budoucnosti může být přesně tím, co
nás donutí udělat vše proto, aby byla budoucnost
lepší. Čím citlivěji někdo vnímá různá ohrožení,
lim lepším garantem obrany proti nim může být.
Ostatně vždycky jsem si myslel, že pocit životní
prázdnoty a ztráty životního smyslu, je v podsta
tě jen výzvou k hledání nového obsahu a smyslu
vlastní existence a práce. Anebo to snad nebýva
jí právě okamžiky nejhlubších pochybností, kdy
se rodí nové jistoty? Kdo ví, jestli beznaděj není
tou nejvlastnější živnou půdou skutečné lidské
naděje a jestli bez zážitku absurdity světa by vů
bec bylo možné v něm tušit, hledat a nalézat
smysl. Navzdory tomu, že jsem tak neslátnicky
mluvil o chvílích beznaděje, končím tedy velmi
konstruktivně. Totiž výzvou ke všem nám, Stře
doevropanům, abychom se pokusili čelit svým
tradičním strachům tím, že budeme soustavně
odslaňovat všechny možné důvody k nim. A že
se pokusime rychle a společně budoval ve Střed
ní Evropě takový systém vzájemných politic
kých, hospodářských a kulturních vazeb, který
postupně a s konečnou platností odstraní všech
na potenciální ohroženi, skrytá v naši společné
budoucnosti a tím i všechny důvody k našim
možným strachům. Pokusme se, v tomto tak těž
ce zkoušeném prostoru, zbavit se konečné nejen
svého strachu ze lži, ale i svého strachu z prav
dy. Podívejme se konečně zpříma, klidně a upře
ně do tváře sami sobě, své minulosti, současnosti
i budoucnosti. Z jejich dvojsmyslnosti vybředne
me jen tehdy, když ji pochopíme. Zkusme vytě
žit ze dna našich pochybností, našeho strachu
a našeho zoufalství, zrnka nového evropského
sebevědomí, sebevědomí těch, kdo se nebojí hle
dět za horizont svého osobního nebo skupinové
ho zájmu i za horizont léto chvíle. Děkuji za po
zornost.
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ČESKÉ SLOVO

Čs. vojáci a letci
Ve Velké Británii
Koncem června navštívila Velkou Británii na
pozvání britského ministerstva obrany, býva
lých britských vojáků a Čs. obce legionářské v
zahraničí delegace 65 bývalých čs. vojáků, kteří
za války v Anglii žili a v britských uniformách
bojovali. Ve druhém červencovém týdnu je
následovala skupina 300 bývalých čs. letců,
kteří přibyli do Anglie z Francie právé před 50
lety. K tém, kteří přiletěli z domova, se při
družil velký počet těch, kteří po válce zůstali v
Anglii, k oběma skupinám se ještě připojilo 30
kamarádů ze Spojených států a dalších 30 z
Austrálie, Nového Zélandu a Kanady. Několik
jednotlivců přiletělo ze Švýcar a Francie.
Vojáci i letci navštívili místa, kde za války žili,
zajeli na vojenský hřbitov v Broockwoodu, aby
se poklonili u hrobů svých padlých přátel.
Dojemné byly scény, když u některých hrobů
poklekaly vdovy, aby porpvé v životě se
pomodlily u rovu mužů, od nichž je rozdělila
válka a později smrt.
OSOBNÍ: Sokolský pracovník, ing. Jindřich
PROKŠ se dožil 29. června 95ti let. Svěží,
pamětník časů Jindry Vanička, starosty Scheinera a dalších, dnes už legendárních činovníků
Sokola Pražského, jehož členem byl od svých
dětských let a kam se dostavil letos na obno
vující schůzi, které se bohužel nedočkala jeho
manželka, Jarmila Prokšová-Evaldová. Jubilantu přejeme do dalšího života zdraví a
pohodu.

V Žebráku dotlouklo šlechetné srdce
Oldy Nejedlého
Dokončeni ze str. 10
někdo řekl, kolik minut ještě zbývá, pře
devším kdyby mi někdo řekl: „Oldo, stáhni se
do zálohy, hraj čtvrtého v záloze, abychom
výsledek udrželi." A pak ten švédský rozhodčí
Eklind! Ten nás poškozoval na každém kroku.
Zatímco Italům trpěl bezohlednou, tvrdou
hru, nás trestal za každý malý přestupek. A
nebylo se ani čemu divit, vždyť před zápasem
ho pozval k sobě sám Mussolini.
ČSR jste, pane Nejedlý, reprezentoval i o
čtyři roky později na mistrovství světa ve Fran
cii, kdy jste dával gól nejen Holanďanům, nad
kterými jsme vyhráli 3:0, ale pak i Brazdcům v
tom prvním utkáni, které skončilo 1:1 a muselo
být opakováno.
V tom druhém zápase s Brazílii jsem už neh
rál, stejně jako Plámčka, který měl zlomenou
ruku; já jsem měl výron v koleně, Honza Říha
byl po pranici s jedním Brazilcem v prvém
zápasu pro druhé střetnutí dištancován; prak
ticky jsme hráli s druhým týmem, zatímco Brazilci měli skvělé náhradníky a ti nás vyřadili
(2:1), především zásluhou Leonidase.
Start na mistorvstvi světa byl pro vás vrcho
lem, jaké však máte vzpomínky na Vaše léta ve
Spa rtě?
Ve Spartě jsem hrál 11 roků, byl jsem s ní
třikrát mistrem ČSR, dal jsem 146 ligových
branek, přesto nejkrásnější chvíli v dresu
Sparty bylo pro mne vítězství ve Středoev
ropském poháru; v jeho finále jsme v r. 1935
porazili Juventus Turín ve třetím rozho
dujícím utkání na neutrální půdě v Basileji 5:1 a
revanšovali se tak Italům Juventus Turin tvo
řila kádr mužstva Itálie rok předtím na
mistrovství světa) za finálovou prohru ze svě
tového šampionátu v Římě.
Pane Nejedlý, Vy nyní žijete v Žebráku,
chodíte ještě na fotbal?
Nechodím, já jsem měl loni těžký zápal plic.
Já jsem mluvil s Františkem Plámčkou a ten
říkal, že jste na tom zdravotně dobře.
No, to jsem byl, když jsme měli v létě
minulého roku slezinu — tak jsem byl na tom
ještě výborně. Pak však jsem se nastydl a ležel
jsem. Ted se čitím velice špatně, jsem slabej,
nechutná mi jíst.
Já bych vám přál, abyste se dožil alespoň té
devadesátky. Vy jste měl na vánoce 80 let, že
ano?
25. prosince.
V r. 1972 jste byl v USA. Jak se tam o Vás
starali?
Jsem se všemi velkej kamarád. Měl jsem se
tam mezi těmi sportovci v zahraničí skvěle.
To vše zorrganizoval ve spolupráci se Spartou
Chicago Zdeněk Pražák z Clevelandu, bývalý
předseda této exulantské organizace a její nynější
tiskový referent.
S tím jsem ve spojení. Jsme dobři přátelé, on
ii ostatní jsou ke mně upřímní. Mám je velice
rád.
V závěru rozhovoru jsem se zeptal Oldy
Nejedlého, zda čs. tým na mistorvstvi světa
postoupí On byl o jeho úspěchu na letošním
mistrovství světa v Itálii přesvědčen a těšil se, že
v televizi něco pěkného uvidí. Viděl však — už
snad to ani nevnímal — střetnutí ČSFR —
USA, několik hodin poté však zemřel. Čest
budiž jeho památce.
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Malý oznamovatel

Překlady z češtiny do němčiny
a do angličtiny a z obou řeči do češtiny
provádí a úředně ověřuje přísežný, soudní
překladatel
LADISLAV SANTIAGO DE LA CRUZ
Guerickerstrasse 21, 8000 Munchen 40
tel : 089/36 17 404 nebo 36 17 405
Zároveň pojištěni (životni, úrazové), právní,
povinně ručeni, domácnosti atd
pro BAYERISCHE VERSICHERUNGSKAMMER
Úředně ověřují překlady.
Poskytuji porady při žádostech o propuštěni z
čs občanství, při žádostech o německé státní'
občanství, při zápočtu let do Rentenversicherung Vysokoškolsky vzdělaná, přísežná soudní
překladatelka
ELIAN S O T T

Musikantenweg 4, 6000 Frankfurt/Main 1
Tel.: 069/44 64 20
od 17-19 hod mimo soboty a neděle
Prosím o písemné nebo telef. spojeni.

PŘEKLADY ‘ INFORMAČNÍ SLUŽBY
— Překlady pro žadatele o azyl — Úřední spisy —
Tlumočeni — Porady v životních otázkách
Překlady a tlumočení z češtiny do němčiny —
ruštiny a naopak provádí a ověřuje veřejné usta
novený a přísežný, pro soudní a úřední účely
připuštěny překladatel a tlumočník s velkou
praxi Pomohu při kterémkoliv problému

Antonín Mareš
Schleisheimerstrasse 14
8000 Múnchen 2; tel: 089 523 46 69
Ubytováni ve Vídni vám poskytne
MIROSLAV SEĎA
Wien 1070, Westbahnstr. 18
Tel.; (222) 93 88 112 nebo 64 57 415

Cena od 22 DM na oaobu
Od května do října pronajmu komf. 3-pokojový
byt v Brně nebo chatu v pěkném prostředí 9 km
od Brna :
L Dostál, S. Čecha č. 100, CS-Brno 12
tel.: 42-005-74 10 73

SLUŠNÉ UBYTOVÁNÍ
za slušnou cenu v Praze
ve dvou bytech (vždy pokoj plus kuchyň plus
koupelna (4 os ) — 15 DM os/noc
Petr Bednář, V podhájí, 627 19 Praha 4 - Podolí
Info: 0041-65-255 784
Zn.: „Návštěvnici Prahy č. 19-VII-90 —
Pohodlné ubytování v moderním bytě blízko
metra s garáží za 20 DM na osobu, vč snídaně
Vůz k dispozici extra Volejte Věru Kocanovou
na 78 127 98

KRAJANE,

při cestě přes Vídeň nezapo
meňte navštívit
„1. Brněnskou osvěžovnu"
1150 Wien, roh Rosmagasse a Grangasse,
blízko Westbahnhof-Mariahilferstr
„U Beneša Jak u maminky“ — otevřeno denně

Zn.: „Vdova" t. 15-VI-9O — 47/164 z Kanady
hledá pro nedostatek příležitosti seznámení s
upřímným mužem, který má zájem o rodinný ži
vot (děti 15. 21).
Zn.: „Pani k dětem“ č. 16-VII-90 — Mladá penzistka, čiperná, všestranná, zkušená máma,
hledá uplatněni u rodiny s dětmi Mluvím jen
česky Nejradéji Bavorsko
Zn.: „Samota vadí" č. 1-VI-90 — 47letá Čechoameričanka se smyslem pro humor hledá
inteligentního přítele na podnikáni, cestování,
příjemné chvilky — vyměním samotu ve dvou,
myslím to vážně.
Zn.: „V každém věku láska č. 11-VI-90 —
Úspěšná spisovatelka, vdova po Američanu,
hledá přítele v USA, Blue Grass State Kentucky.
70 i výš nebo mladšího, věřícího, který může
nabídnout domov a svou lásku.

Poplatek do 30 slov 20 DM. za dvojí otiš
tění 30 DM, pro zámoří US dol. 15, při
dvojím otištěni US dol.20. Poplatek za
šlete zároveň s objednávkou. V odpově
dích uvádějte na obálce zřetelné značku
tučně vytištěnou s následujícím čislem.
Jinak nemůžeme zaručit doručení. Uzá
věrka 25. předcházejiciho měsíce
Zn.: „Anglicky a francúzsky vlem“ č. 3-VI-90
— 39ročná Slovenka, lekárka. ráda by sa zoznámila s mužom primeraného veku i intelektu.
Zn.: „Žiji ve Švýcarsku“ č. 4-VI-90 — Kultiv .
pohledná 59/165/62. se smyslem pro cestování,
uměni, přírodu a sport hledá dobrého přítele
pro hodnotný vztah.
Zn.: „Neolutujei" t. 5-VI-90 — Plnoštíhlá
lekárka z Mnichova hladá partnera do 50 rokov
Mám dve dcéry (11 a 14) a dobré srdce, hladám
lásku bez nevery a dcérkam dobrého trenéra v
lyžování.
Zn.: „Úroveň" č. 19-VI-90 — 45lety Cech. 170
cm vysoký, pohledný, středoškolák, nekuřák,
rozvedený, všestranných zájmů, finančně zajiš
těný, žijící v Bavorsku — hledá dívku ke spo
lečnému žiti Samota tíží, foto vyměním nebo
vrátím Vzdálenost nerozhoduje.
Zn.: „Harmonie“ č. 23-VI-90 — Moravanka z
Kalifornie hledá dynamického partnera v letech
45-55 /175-180. pro život, pro potěšeni a podni
kání v mezinárodním měřítku. Smysl pro humor,
kulturní zájmy, sportovní duch a fair play
podmínka.
Zn.: Láska za lásku“ č. 1-VII-90 — Pro svou
39letou kamarádku, štíhlou, hezkou blondýnku,
žijící v Československu, hledám sympatického a
upřímného muže a partnera
Zn.: Nová budoucnost“ č. 2-VII-90 — Středoškolačka (42) se 2 dětmi hledá z nedostatku
příležitosti muže do 50 let Zájmy: sport, cesto
vání, dovadlo, hudba, literatura Foto vítáno
Zn.: „Liberec" č. 3-VII-90 — Rozv blondýna
hledá sympatického muže, 38-50 let. mluvicího
česky Možnost návštěvy v ČSFR kdykoliv.
Zn.: „Vysokoškolák z Ohio" č. 4-VII-90 — Hle
dám tmavolvásku do 40 let se smyslem pro
legraci k vážnému seznámeni, žijící na Západě.
30 slov povoleno, tak končím a těším se, že mi
napíšeš
Zn.: „Lékař — t.č. NSR“ č. 5-VII-90 — Mladý,
vysoký, štíhlý hledá symp nekuřačku, SŠ-VŠ.
nejlépe anglofinni/němč , milé povahy, slušnou
pro společné podnikání a cestováni Maš již
pevný systém hodnot?
Zn.: „Vážné přátelství" č. 6-VII-90 — Zubní
lékařka, 168/58. bruneta, atraktivni, hledá part
nera — sportovního akademika od 42-50 roků
Bydlím v Praze, prosim foto
Zn.: „Prosím foto — odepíši" č. 7-VII-90 —
Bojíš se aids? Chceš mít hezkou, slušnou a
šihlou blondýnku 35/165 cm z ČSFR? Nechci
střídat partnery a čekat na příležitost Cekám
doma a jen na Tebe'
Zn.: „Rozv. středoškolák" č. 8-VII-90 — 49lety
technik z ČSFR, 184/82, bez závazků, hledá
ženu, stát příslušnici SRN. finančně nezávislou,
VŠ, SŠ do 45 let. zdravou, štíhlé, vyšší postavy
též bez závazků za účelem vážného seznámeni
— sňatku a přestěhováni do SRN Setkaní v Ústi
n/L ČSFR — Dopis a foto vyměním
Zn.: „Za úč. sňatku — jen vážné nabídky“ č.
9-VII-90 — Atraktivni blondýnka 27/167 a 9 letý
syn hledají sympatického muže, vysoce finan
čně zajištěného na odpovídající úrovni
Zn.: „Mít sl co říci" č. 10-VII-90 — Rozvedeny
60/162, nabízí temperament ženě, krása je
ošidná, věrnost je stálá, na ni lze stavět V Mni
chové.
Zn.: „Dobrý soulad" č. 12-VII-9O — Ráda bych
poznala touto cestou intel., milého a hodného
muže vyšší postavy od 45 let Jsem 170 vysoká,
povoláním zdrav sestra, rozvedena, bez závaz
ků. Prosím o fotografii, vrátím
Zn.: „Honza Čermák" č. 13-VII-90 — Ročnik
1958, pro kritiku komunismu vyloučeny z práv
nické fakulty UK a vězněny, necht si vyžádá v
administraci 11 dopis, který čeká pod značkou
„Marcela" Kdo jmenovaného zna, at ho laskavé
upozorní na tento inzerát
Zn.: „Hledám Marii Tatzlovou" č. 14-VII-90 —
Seznámila jsem se s ní v r. 1948 na letním táboře
v lázních Sv. Markéty v Prachaticích Dostala
jsem od ní knížku než odešla z republiky Snad
by ji měla ráda zpět Prosím, upozorněte!
Zn.: „Interhotel Paříž" č. 15-VII-90 — Hledám
Bertu Bristenskou, žijící cca 15 let v záp
Evropě, byv kolegyni z práce v Interhotelu
Paříž, Praha Slávka, žijící v Mnichové

Čtyř- až šestinásobné zvětšeni kapitálu !
Zamyšlýte podnikat? Chcete si za nízké úrokové sazby peníze pů/čit a na vysoké je ukládat?
Švýcarské bankovnictví a pojištovnictvi skýtá na/vyšší možnou záruku solidnosti a bezpečí
Ne/sme vázáni žádnou společností; můžete se spolehnout, že Vám objektivně poradíme spoieni,
které ie pro Vás osobně ne/výhodnějši
Velice zaleží na tom. do jakých rukou se dostanete, kam sahají možnosti příslušného pracovníka
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNI VAŠEHO KAPITÁLOVÉHO SPOĚtENl VE ŠVÝCARSKU? Víte
iaké splátky z ciziny do Švýcarska platit, taká skladba pojistky je pro Vás osobně nejvýhodnější?
Rádi Vám vše vysvětlíme v naši mateřštině, rádi Vám neutrálně poradíme
Váš Hubert Peter Pazdera

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

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

Číslo 7-8, červenec-srpen 1990
KUS DOMOVA V ALPÁCH
ČESKY PENSION

MILAN
Celoroční lyžovaní, koupáni, tenis, plachtěni,
koně, houby tanec
5700 Zeli am See, Rakousko. Zellermoosstr. 75
Tel 0043 6542 7113
Vylety Grossglockner. Kaprun, Salzburg,
Innsbruck Krimml
Týdenní Wanderkarte pro všechny lanovky
v létě 280 Sch
Česka kuchyně

Polopense od 30.- DM
zahájeni zimní sezóny od 2 XII
Pište česky

Zn.: „Californie — Holandsko" č. 11-VII-90 —
Jsem krajan a mám velký zájem o dopisováni
Zn.: „Ve dvou..." č. 23-VII-90 - Hledám part
nera, je mi 47, jsem hezká, vzdělaná, hodná,
pracovitá, s dobrým povoláním, děti nemám,
mluvím anglicky a mám německé občanství
Zn.; „Krásné je žit" č. 24-Vtl-90 — Kdo chce
néstí krásy i starosti života společně se sympa
tickou SS, 63 let. nekuřačkou, všestr zájmů,
žijící ve Švýcarsku? Jen Evropa Prosím foto
Zn.:„ Ze západní Evropy?" č. 25-VII-90 - Štíhlý,
černovlasý 31/177 z Moravy hledá protějšek,
štíhlou, upřímnou nekuřačku se zájmem o příro
du, cestováni, rodinu. Foto vítáno.
Zn.: „Partnera pro život“ č. 26-VII-90 - hledá
30 létá Vš v Německu, Chci vytvořit vztah zalo
žený na toleranci a porozuměni, mít domov plný
pohody a legrace Mám ráda děti, přírodu, kultu
ru a cestování
Mladý novinář (23 rokov) a trenér mladých
športovcov bez materiálnych podmienok přijme
akékolvek ponuky na spoluprácu alebo akúkolvek podporu Mám choré srdce, plnú hlavu dob
rých nápadov a prázdnu peňaženku
Adr: Luboš Štrba,
Michalská 12, 92001 Hlohovec, ČSFR

Sympózium v Holandsku
Už pátý rok pořádá nezávislá skupina
Čechů a Slováků v Holandsku populárněvědecké sympózium s kulturním pořadem:
přednášky z oboru lékařství, politologie, o čes
koslovenské národnostní otázce atd. Zájemci
jsou vítáni v sobotu 10. listopadu (od 10. hod.
dopoledne) v Heemstede v restauraci Groenendall (Landgoed Groenendaal, Groenendaal 3
— v místním parku). Vstupné 25 holandských
guldenů pošlete předem na bankovní číslo —
56 32 26 501 ABN-Heemstede s poznámkou:
sympózium (pošt.giro banky; 110001).
Další informace poskytne M. Kabela, Postbus 417, 2000 AK Kaarlem, Holandsko (tel.:
(0) 23 - 302 343).

Nový hotel v Praze
U konečné stanice metra Dejvická v Praze,
na třídě Edvarda Beneše (za komunistického
režimu to byla Leninova třída), uvítal nedávno
první hosty nový, moderní čtyřhvězdičkový
hotel Diplomat. Je to podnik, který klade
zvláštní důraz na servis a kvalitu. Patři akciové
společnosti Reccop Tour, jejímiž podílníky
jsou čs. cestovní kancelář Rekrea, akciová spo
lečnost Tradex a rakouská firma GMB. Hotel
se 777 lůžky v 387 pokojích je přitažlivý nejen
architektonicky, ale nabízí i v Československu
netradiční služby. Jsou to např. business stu
dia, to znamená pokoj s psacím stolem a faxem
hned vedle ložnice. Dál ejsou tam ke krátko
dobému i dlouhodobému pronájmu kanceláře
s perfektním vybavením podle přání zákaz
níka.
Poprvé v Československu je pro obchodníky
z celého světa připraven Business Service Cen
ter, který kromě sekretářských služeb (přepi
sováni, rozmnožováni textů, překlady) nabízí i
turistický servis s hosteskami zajišťujícími
doprovody, organizování večeří a jiných spo
lečenských akcí, obstaráváni vstupenek do
divadel, pronajímání aut. Samozřejmě je i
obstarávání letenek.
Pozornost obchodníků přitahuje především
Business Consulting — zahraničním klientům
toto středisko pomáhá navazovat a vyhledávat
kontakty s obchodními partnery v Českoslo
vensku ve spolupráci s ministerstvem zahrani
čního obchodu, Čs. obchodní komorou a
dalšími institucemi. Zájemci mají jeho prost
řednictvím možnost navázat styk s právníky,
ekonomy a dalšími experty a získat objektivní
informace o čs. trhu a jeho potřebách. I v
případě, že obchodník není přítomen, budou v
hotelu podle jeho pokynů shromaždovat i
vyřizovat korespondenci a podnikat další akti
vity. Je to neobyčejné progresivní služba všem,
kteří přijíždějí do Československa, jsou ochot
ni pomoci, chtějí obchodovat a zatím hledají
jak a s kým jednat a jaká pravidla dnes v
Československu platí.
Hotel je v Československu pod řízením
firmy Vienna International a je napojen na
několik světových rezervačních systémů.

Číslo 7-8, červenec -srpen 1990
Postrádáte-li klid, l«»y, vodu, čistý vzduch,
navštivte nás Nabízíme Vám českou kuchyni,
ubytování v útulných pokojích se snídani
za 20 DM
Týden dovolené s plnou penzi za 259 DM
Víkend pátek - nedéle 80 DM s plnou penzi
Na Vaši návštěvu se těší a zve

Jaroslav Holub
Gaststltte „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, Postfach 102336.
D-6000 Frankfurt/M.- Napište si o seznamy

Ve Vašich finančních záležitostech zdarma
poradí nezávislý finanční poradce
Máte-li zájem o
— ušetřeni určité částky mésičné díky využití
státních dotací, daňových úlev atd ,
— výnosné úložky kapitálu v zahraničí;
— koupi nebo stavbu nemovitostí;
— zabezpečeni svého stáří,
— informace o nemocenské reformě;
— prověření a srovnání Vašich pojistek,
pak se obratte na
Vlastlmír Broda
Konrad-Adenauer Str 7. 5000 KÓLN 90
Tel 02203/33293 nebo na kancelář (německy)
RVP—Finanzdienstleistungen, Paulstr 21. 5300
Bonn 1; tel : 0228/656981-3
V malebné předalpské krajině
ALPENGASTHOF RABENKOPF
(8113 Rled bei Kochel am See, tel. 08857/208)
má pro hosty moderní, hotelové ubytování s
výbornou restaurací, s vídeňskou a českou
kuchyni (oceněnou odbornými časopisy).
Možnosti horolezeckých a lyžařských tur. vý
letů a rybařeni. 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.

český pension „Praha“
v malebném prostředí Bavorského lesa
zve krajany z celého světa
k prožiti příjemné dovolené
D-8490 Chám. Ludwigstr 11. Postf 1465
Cena od 25,-DM
Tel 09971-40158
Krajané v celém světě V pojištění, v podnikání,
financování, půjčkách, prodeji a koupí lékař
ských praxí a jiných firem, Vám neutrálně poradí
AGENTUR PAZDERA
Kreuzplatz 20. CH-8008 Zúrich
Tel.: CH: 01 932 32 22; BRD: 00411-932 32 22
Provoz 24 hod denně, o nedělích i svátcích

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

ANTIKVÁRNl I NOVÉ ČESKÉ KNIHY
PRODÁVÁ A KUPUJE

Alois Čižek
37, Avenue Joseph Segrettln,
F - 93220 GAGNY, TI. /1 43-88-24-68
France
Víte, že češtinu je možno zvolit místo jiného
povinného cizího jazyka Jako maturitní předmět9
Děje se tak v rámci ministerského výnosu o
přesídlených žácích z východoevropských zemí,
takže Bafóg a garanční fond jsou možné
Adresa školy s Internátem:
Dletrlch. Bonhoeffer-Gymnasium.
Postfach 780, 4010 Hilden, tel 02103/49900
První business school v Československu
přijímá postgraduální studenty
Mezinárodni ústav, řízeni T. G. Masaryka
Pošt, schránka 25
Frenštát pod Radhoštěm

Zn.: „Stáři“ č. 17-VII-90 — Prodám sbírku 15ti
obrazů čs malířů 19-20 stol., vč Toman:
Slovník čs výtv umělců. Jen v celku a kvalifi
kovanému zájemci.
Zn.: „Bratislava — Vajnory" č. 18-VII-90 —
Prodám vilu (hrubá stavba), 7-8 izieb (250 čtver
metrov). Pozemok s vinohradom 900 čtver
metrov.

Novinky z čs. armády
Čs. armáda napravuje hřích, kterého se
dopustila na stovkách důstojníků, jež v minu
lých letech z politických důvodů propustila.
Na 450 důstojníků se již navrátilo do aktivní
služby, žádosti několika set dalších, kteří rov
něž chtějí být reaktivováni, se posuzují na
ministerstvu národní obrany. Nepochybně i
mnozí z nich se vrátí.

ČESKÉ SLOVO

Česká republika navazuje styky s Bavorskem
Předseda vlády České republiky Petr Pithart
se třemi ministry přijel 11. července na oficiální
návštěvu Bavorska, kde byl přijat se všemi poc
tami, červeným kobercem a čestnou stráží a
především — jak řekl novinářům po skončení
návštěvy — upřímnou snahou vyjít České
republice có nejvíc vstříc. Ministerský před
seda Pithart jednal s několika bavorskými
ministry a rozhovorům, ač podle protokolu
nemusel, byl přítomen i bavorský ministerský
předseda Max StreibL Na závěr druhého dne
před oficiální večeří podepsali ministerští před
sedové protokol o užší spolupráci mezi Bavor
skem a Českou republikou, v němž obě vlády
oznamují, že se vytvoří pracovní skupina,
která se bude zabývat vzájemnými hospodář
skými a kulturními vztahy, spoluprací v dopravnictví a v ochraně životního prostředí. Má
se vytvořit společný národní park na Šumavě,
uskuteční se výměna odborníků na jadernou
energetiku, životní prostředí, při vzdělávání

řemeslníků a drobných a středních podnikate
lů, dojde i na výměnu studentů a učitelů.
Hosté z Čech si prohlédli nové mnichovské
letiště a jadernou elektrárnu v Landshutu.
Ministerský předseda Pithart se též setkal s
delegací Sudetoněmeckého krajanského sdru
žení — byl to první oficiální styk české vlády
s tímto sdružením.
Proč s Bavorskem jako první země navazuje
Česká republika styk, vysvětlil Petr Pithart
poukazem na dějiny: přes Bavorsko přicházelo
do Čech to nejdůležitější, sůl a křesťanství.
„Naše cesta zpátky do Evropy bude nejschůdnější právě tudy,“ řekl Pithart.
Že nedošlo jenom ke sblížení oficiálnímu,
ale i osobnímu, prozradil ministerský předseda
Streibl, když se pochlubil, že si s kolegou
Pithartem domluvili pěší tůru někde na
Šumavě v oblasti Třístoličníku, ale až na pod
zim, až bude chladněji.

Stíny na čs. obchodu s NDR
Českoslovenští občané, alespoň jejich větši
na, přejí obyvatelům východního Německa
měnovou unii se Spolkovou republikou Ně
mecko, ale náhle s hrůzou zjišťují, že toto spo
jení má neblahý dopad na československou
ekonomiku. Obchodní výměna mezi východ
ním Německem a Československem se dostala
do slepé uličky. Podle informací z čs. mini
sterstva zahraničního obchodu se velice zho
ršila platební bilance mezi východním Ně
meckem a Československem v náš neprospěch.
Doposud nebyly uzavřeny smlouvy na vývoz
čs. zboží v hodnotě 175 milionů rublů, jehož
dodávky byly dohodnuty podpisem ročního
protokolu o obchodní výměně.
Dalších 230 milionů rublů je hodnota objed
návek na zboží, které východoněmecké pod
niky již zrušily nebo tak hodlají učinit.
Přibližně stejná mezera vzniká tím, že vý

chodní Německo nevyČerpává finanční prost
ředky na turistiku v částce 3,5 miliardy korun,
za něž Československo už odebralo východo
německé výrobky. Bude-h takový vývoj pokra
čovat, může pasivní saldo Československa vůči
východnímu Německu činit koncem roku až
800 milionů rublů.
Bez zajímavosti jistě není ani informace z
Vysokých Tater, že celkem východoněmecké
cestovní kanceláře odřekly 3500 noclehů,
zatím jen Interhotelům Tatra ve Starém Smokovci. Při tom východoněmečtí turisté vždy
tvořili velkou část návštěvníků Tater. Letecká
společnost Interflug zrušila své pravidelné lety
do Popradu. Předpokládalo se, že turisty z
východního Německa nahradí valutoví cizinci
ze západní Evropy, ale toužebně očekávaný
příliv těchto západních turistů se až do polo
viny července bohužel nedostavil.

Nezaměstnanost v Čechách
Ministerstvo sociálních věcí České repu
bliky vydalo zprávu o stavu nezaměstnanosti k
30. červnu. Toho dne počet uchazečů o práci
dosáhl počtu 6 809 lidí (oproti poslednímu
květnu o 2 318 víc). Kraje se podílely na červ
novém počtu takto: Praha 911 nezaměstna
ných, Středočeský 556, Jihočeský 456, Zápa
dočeský 568, Severočeský 415, Východočeský
461, Jihomoravský 952, Severomoravský
2490. Příspěvek (podporu v nezaměstnanosti)
koncem června dostávalo 2 701 nezaměstna
ných, tedy zdaleka ne všichni uchazeči o práci.
Z celkového počtu 6 809 nezaměstnaných při
padl na dělníky počet 4 045, na ostatní katego
rie pracujících 2 764.
Oznámená čísla jsou poměrně malá a mohla
by být ještě menší, jestliže má povšechnou
platnost situace, jak se jeví například v Cho
mutově. Tamější Okresní národní výbor
vyplácí od začátku roku příspěvek 36 neza
městnaným, kteří raději chodí pro podporu,
než by nastoupili práci v některém z víc než
800 míst pro muže a 250 pro ženy. Přes tisíc
volných míst, ale 36 lidí pobírá podporu v
nezaměstnanosti.
Celková situace se zhorší, protože školy
opouští a na pracovní trh přichází 25 000
vysokoškoláků a 45 000 středoškoláků. Dalo
by se předpokládat, že podniky o ně budou
mít zájem, ale není tomu tak. Podniky dávají
přednost uchazečům s dlouhou praxi. Z těch,
kteří právě opustili školy a nemají zkušenosti,
se umístí asi čtvrtina. Očekávalo se, že budou
nabízet práci soukromí podnikatelé, ale ti se

víc spoléhají na rodinné příslušníky a zájemce
o práci z jiných řad přijímají v zanedbatelném
počtu.
Česká vláda si je vědoma situace a od 1.
srpna zavede úřady práce, služby zaměstna
nosti, které budou zprostředkovávat zaměst
nání, pomáhat při rekvalifikaci a vzhledem ke
kritickému stavu absolventů vysokých a střed
ních škol, pomáhat především jim. Snahou
ministerstva je zabezpečit úplnou zaměstna
nost.

Středisko
amerického pohostinství
v Praze
V den amerického státního svátku, 4. čer
vence, bylo v Praze za Staroměstskou radnicí
(Malé náměstí číslo 14) otevřeno Středisko
amerického pohostinství, nevýdělečný podnik,
který bude poskytovat zájemcům informace o
Praze a Československu, především turistické,
ale je tam možnost i psát na stroji, pořizovat
a rozmnožovat kopie a užít telefaxového
přístroje. Budou se tam vyřizovat i vzkazy.
Středisko podporuje Národní výbor hlavního
města a několik amerických obchodníků. O
návštěvníky pečuje několik amerických stu
dentů, jimž pomáhají anglicky mluvící čeští
studenti a studentky. Středisko bude v provo
zu až do konce září. Přišlo jako na zavolanou:
v této letní sezóně se v Praze očekává na sto
tisíc turistů.

RESTAURANT HIRSCHGARTEN
Návštěva jedné z nejkrásnějšich výletních restaurací zůstane pro Vás zážitkem
K naši 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

Situace choroby AIDS
v Čechách
V San Franciscu se koncem června konala
šestá mezinárodni konference o chorobě aids.
Přes sto států na ni vyslalo delegáty, jichž
počet přesahoval 14 000 lidí. Byl to obrovský
mezinárodní štáb vědců, lékařů, lékárenských
odborníků, výzkumníků, zdravotníků, soci
álních pracovníků a ba i nešťastníků, nemocí
aids postižených. Jestli na konferenci přijeli v
naději, že uslyší zprávy o možnosti úspěšné
léčby, byli zklamáni. Přes obrovité úsilí nalézt
lék proti aids se zatím nepodařilo.
Na konferenci 21. června promluvil český
lékař dr. Ladislav Machala z Prahy. Podal
zprávu o situaci aids v Čechách (poměry na
Slovensku nezná). Řekl, že je známo jenom sto
Čechů, kteří jsou nemocni nebo nakaženi
virem aids a jsou to většinou homosexuálové.
Dr. Machala připustil, že počet chorých je
možná větší, protože skutečný rozsah ochoření se nedá zjistit. Lidé se bojí dát se vyšetřit.
Je to pozůstatek po minulém vládním režimu,
který známé nositele viru aids postihoval
přísnými opatřeními. Byli povinni hlásit úřa
dům každou změnu adresy, změnu povoláni,
změnu sexuálního společníka. Museli se pravi
delně podrobovat lékařskému vyšetření u
úředně stanoveného lékaře. Neuposlechnutí se
považovalo za zločin úmyslného rozšiřování
nakažlivé choroby a trestalo se až pěti lety
vězení.
Dr. Machala uvedl, že jeden mladý homose
xuál, který se přiznal k pohlavnímu styku s
jiným partnerem, než který mu byl povolen,
byl odsouzen k nejvyššímu trestu. Odseděl si
jedenáct měsíců než byl po listopadové revoluci
propuštěn.
Ačkoliv se zákon už neuplatňuje a od dubna
se zavedlo anonymní vyšetřování na aids, lidé
se stále bojí dát se vyšetřit. Až do nynějška
bylo vyšetřeno asi sto lidí a u všech se shledalo,
že jsou zdraví. Dr. Machala však nepovažuje
nález za spolehlivý, částečně už proto ne, že
většina laboratoří nemá správné zkoušecí
zařízení.
Potrvá nějakou dobu, než si lidé uvědomí,
že se mohou dát vyšetřit bez obav, že je po
stihnou přísná opatření. Další příčinou, proč
nelze zjistit, jak je problém aids v Českoslo
vensku vážný, je nevědomost zdravotnického
personálu a veřejnosti. V celých Čechách jsou
jen čtyři odborníci (tři z nich mohli přijet na
konferenci v San Franciscu, protože jim cestu
finacovali američtí odborníci). Dr. Machala
dále uvedl, že Československo nemá výchovný
program ani pro lékaře, ani pro ošetřovatelky.
Lékaři nemají přístup k k západní odborné
literatuře.
Poněkud snad pomůže soukromá iniciati
va pražských homosexuálů, skupina, která si ří
ká SAP (Společnost Aids Pomoc). Vydala o
chorobě letáky, rozšířila je a snaží se zřídit tele
fonickou poradnu.
Dr. Machala má na starosti speciální osmilůžkovou jednotku aids v nemocnici na
Bulovce. Je to jediné takové zařízení v českých
zemích. Lidé mimo Prahu mohou jít na oddě
lení nakažlivých nemocí v místních nemoc
nicích, ale většina lékařů ví o aids málo a posílá
pacienty dál do Prahy. Doposud to není pro
blém, protože počet lidí s příznaky aids je
poměrně malý, ale situace se asi zhorší. Ale i
malý počet nemocných na aids začíná rozdělo
vat mínění lékařů. Jednotka na aids stojí ročně
na Bulovce právě tolik, jako celá klinika infekč
ních chorob, která má 400 lůžek. Někteří
lékaři se domnívají, že se mrhá penězmi na lidi,
kteří nemají naději na vyléčení a že skrovné
finanční prostředky by se daly lépe využít na
zařízení, která by zachraňovala životy. Dr.
Machala chce pro své pacienty udělat maxi
mum, ale názor jiných lékařů je něco, co také
on musí vzít do úvahy.

V SRPNU ČESKÉ SLOVO NEVYJDE—PŘEJEME
VAM PŘÍJEMNOU DOVOLENOU-NASHLEDANOU
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ČESKÉ SLOVO

BRAVO MARTINO
NAVRAŤ M. NAVRÁTILOVÉ NA WIMBLEDONSKÝ TRŮN
Sobota, 7. červenec, bude bezpochyby patřit k nejšťastnějším dnům mé téměř čtyřicetileté
novinářské činnosti. Proč? To, co už stovky žurnalistů, rozhlasových a televizních komen
tátorů považovaly za utopii a v seč jsem já osobně nepřestal věřit, se stalo skutečností.
Martina Navrátilová po dvou neúspěšných letech na „posvátné“ wimbledonské trávě vy
hrála znovu dámskou dvouhru tohoto neoficiálního tenisového mistrovství světa, když ve
finále zdolala 26letou, tedy o sedm let mladší černou Američanku Zinu Garrisonovou za 75
minut ve dvou setech 6:4 a 6:1 a získala tak podeváté wimbledonské prvenství. Až dosud se
Martina spolu s Američankou Helen Wills-Moodyovou dělila s osmi prvcnstvimi o tento
jakýsi „světový rekord", od první červencové soboty je však už sama wimbledonskou
královnou, nejlepší tenistkou historie. A je dosti nepravděpodobné, že by ji v nejbližších
desetiletích mohl někdo překonat.

Martina (které bude 18. října už 34 let)
neměla na letošním wimbledonském turnaji
vážnější konkurenci: po šesti zápasech, v nichž
neztratila jediný set (v semifinále porazila
atraktivní Argenttnku Gabrielu Sabatiniovou
6:3 a 6:4), vyhrála na Ústředním dvorci Mekky
tenistů a tenistek naprosto zaslouženě i finále.
Měla skvělá obě podání, výborné returny, kte
rými likvidovala servisy soupeřky, nádherné
prohozy, perfektní voleje, prostě přemožitelka
Jugosiávky Moniky Selešové a Němky Steffi
Gráfové Američanka Zina Garrisonová byla
bez jakékoliv šance na úspěch.
Jak finálové utkání Martiny Navrátilové se
Zinou Garrisonovou probíhalo? Martina pro
trhla podání své soupeřky už ve třetím gamu a
vedla 2:1, pak obě hráčky vyhrávaly svá podání
a první set vyzněl 6:4. Rovněž ve druhé sadě se
Martině podařilo „prolomit“ servis Garrisonové už ve třetí hře. Tentokrát však tento
úspěch opakovala i v pátém gamu: vedla 4:1,
aby pak svým podáním zvýšila na 5:1. V sedmé
hře — a jak se ukázalo poslední — servírovala
soupeřka: rozhodla však pro sebe pouze jeden
míček. Martina měla dva „mečboly“, hned
však ten první proměnila.
Statistiky říkají, že to bylo 18. vítězství Mar
tiny Navrátilové ve dvouhře grandslamového
turnaje a celkově (i s úspěchy v dámské i
smíšené čtyřhře) 53.triumf a 99. vítězný zápas
na wimbledonské trávě. Tentokrát za něj inka
sovala 340.000 dolarů a zvýšila tak své oficiální
příjmy na 16,244.197 dolarů, což je rekord
rekordů.
Do finále Wimbledonu se letos Martina
Navrátilová probojovala už pojedenácté:
devětkrát závěrečné utkání vyhrála (1978,
1979, 1982 až 1987 a 1990), pouze (především
svou nervozitou) v letech 1988 a 1989 podlehla
zcela zbytečně ve třech setech Němce Steffi
Gráfové. Mezinárodní „otevřená mistrovství
Spojených států" v New Yorku vyhrála Mar
tina čtyřikrát (1983, 1984, 1986 a 1987), třikrát
dominovala na australských přeborech v Melbourne (1981, 1983 a 1985) a dvakrát na pa
řížské antuce (1982 a 1984).
Lendlův zbytečný teátr
s australskou přípravou na Wimbledon
Ivan Lendl, který už vyhrál tři ze čtyř
grandslamových turnajů (třikrát mezinárodní
mistrovství Francie v Paříži, třikrát „otevřené
přebory USA" v New Yorku a dvakrát aus
tralské mistrovství v Melbourne), sní už po
několik sezón o triumfu ve Wimbledonu.
Ačkoli se letos na toto „neoficiální mistrovství
světa“ důkladně připravoval na travnatém
povrchu v australském Salamander Bay, ani
tentokrát neuspěl. Prohrál už v semifinále po
velice trapném výkonu se Svédem Stefanem
Edbergem ve třech setech 3:6, 6:7 a 2:6, když
si jeho soupeř dělal na kurtě prakticky co
chtěl. Ivan měl tentokrát velmi slabé první
podání, špatné voleje, nedostatečné returny,
prostě byl to obraz bídy a utrpení. Lze se jen
ptát: „Jakou cenu to vůbec mělo, že kvůli
letošnímu Wimbledonu nestartoval na mezi
národních přeborech Francie v Paříži a na
několika dalších turnajích? Proč se dělal tak
velký „humbuk“ s jeho australskou přípravou?
Odborníci tvrdili, že je už na travnatém povr
chu kurtu jako doma, kdo ho může ve Wim
bledonu porazit? V generálce na Wimbledon
deklasoval sice Lendl ve dvou sadách Němce
Borise Beckera, ale už jeho první zápasy na
značily, že jak vkročí na wimbledonský trávník,
jako by zapomněl hrát tenis. Vrchol se dostavil
v pátek 6. července, kdy byl svým švédským
rivalem úplně deklasován.
Statistiky říkají, že od roku 1979 to byl už
jedenáctý start Ivana Lendla ve Wimbledonu,
kde nehrál pouze v r. 1982. Z toho dvakrát
vypadl Lendl už v úvodním kole, jednou ve
třetin, jednou v osmifinále, popáté v semifi
nále a dvakrát prohrál v závěrečném utkání (s
Australanem Patem Cashem, respektive s
Němcem Borisem Beckerem).

Skvělý dámský debl
V dámské čtyřhře obhájila ve Wimbledonu
své prventství čs. dvojice Jana Novotná —
Helena Suková, která neměla v soutěži váž-

kové republiky Německo s Argentinou, které
Němci vyhráli 1:0, gólem z pokutového kopu
(který žádnou penaltou nebyl!) a stah se po
třetí v historii mistry světa. Německé mužstvo
mělo sice v poli velkou převahu, nebylo však
schopno až do 85. minuty překonat elastickou
obranu Jihoamenčanů. Když však už hlediště
římského Olympijského stadiónu očekávalo,
že dojde k prodloužení, došlo k velkému skan
dálu. Při jednom útoku „nafilmoval" Němec
Voliér v trestném území Argentinců, že byl
faulován, a velmi slabý a neschopné mexický
rozhodčí Edgardo Codesal Mendez (který už
předtím vyloučil Argentince Monzona a v
závěru i Dezottiho a tak jihoamerický tým
dohrával o devíti lidech) ukázal na značku
pokutového kopu. A ten Brehme proměnil pět
minut před koncem utkáni ve vítěznou bran
ku, která rozhodla o světovém prvenství Spol
kové republiky Německo. Bylo to nefair, což
přiznal nejen šéf týmu SRN Franz Beckenbauer, ale i celá řada prominentních západonémeckých sportovců. Např. několikanásobný
olympijský vítěz v plavání Michael Gross,
který novinářům řekl: „Opravdovou radost z
tohoto titulu mistra světa našich fotbalistů
mít nemohu. Stát se světovým přeborníkem
díky penaltě, nařízené mexickým rozhoddčím
naprosto nespravedlivě za teátr Voliéra v trest
ném území soupeře pět minut před koncem
finále, není žádným uměním. Navíc Německo
vyhrálo i proto, že soupeř byl ještě horší. Jest
liže Voliér má vůbec nějaké svědomí, pak ho
celý život musí pronásledovat myšlenka, že tu
sehrál divadlo, předstíral faul, a jen tak se SRN
mohla stát mistrem světa.“ A na závěr ještě
alespoň jeden ze stovek citátů z tisku. Tak
například vídeňský deník Die Presse napsal:
„Voliér svým předstíráním faulu udělal z
Německa mistra světa. Ženský doktor Mexi
čan Codesal Mendez svou pro Německo nej
krásnější chybou, jaké se kdy dopustil, dopomohl Beckenbauerově mužstvu ke světové
mu prvenství.“

Martma Navrátilová s wimbledonskou trofeji
nějši konkurenci, aby vyhrála suverénně i finále
nad Australankami Jordánovou se Smyslieovou ve dvou setech 6:3 a 6:4. Jana Novotná
měla spolu s Američanem Jimmem Pughem
obhajovat i wimbledonský primát ve smíšené
čtyřhře, prohráli však dosti nešťastně už v
semifinále s pozdějším vítězným americkým
tandenem Garnsonová-Leach 6:7 (10:12) a 6:7
(4:7).
Z nadějných čs. reprezentantů si i na tomto
neoficiálním mistrovství světa vedla nejlépe
Andrea Strnadová, která se stala opět vítězkou
„wimbledonské juniorky“. Spolu s přítelkyní
Karinou Habšudovou dominovaly v juniorské
čtyřhře Wimbledonu, když v závěrečném
utkání porazily Australanky Prattovou se
Sharperovou 6:3 a 6:2.
SRN
„Penaltový mistr světa"

Na Olympijském stadionu v Římě skončilo
v neděli 8. července 14. mistrovství světa v
kopané, které bylo podle názoru většiny
odborníků nejhorším šampionátem v šedesátileté historii vůbec. Soutěž sice oživilo muž
stvo Kamerunu, které předvádělo útočný
fotbal (nešťastně však prohrálo ve čtvrtfinále v
nastaveném čase 2:3 s Anglií), jinak však
branky byly ve vyřazovaci části tohoto vrchol
ného světového podniku „úzkoprofilovým
zbožím“. Fotbalovou techniku zastínily boje a
dramatičnost a tak ve čtyřech klíčových zápa
sech (z toho v obou semifinálových utkáních)
padlo rozhodnutí o postupujícím až při
střílení pokutových kopů, které byly nutné po
té, kdy i po prodloužení dvakrát patnáct
minut skončily zápasy nerozhodně. Daleko
nejslabší úroveň mělo závěrečné utkání Spol

Úspěšný start čs. fotbalistů
na "ITAL1A '901Na mistrovství světa v Itálii si čs. národní
mužstvo vedlo nad očekávání skvěle, když po
vítězstvích nad USA 5:1, Rakouskem 1:0, nic
už neříkající prohře s Itálií 0:2 a triumfu nad
Kostarikou 4:1, postoupilo po 28 letech opět
do čtvrtfinále tohoto vrcholného světového
podniku fotbalistů. S výjimkou duelu se squadrou azzurrou, předváděli naši fotbalisté tech
nicky dobrou kopanou, s pěknou kombinací,
především však fotbal útočný, o čemž svědčí i
to, že patřili střelecky k nejúspěšnějším
týmům. Zásluhu na tom měl především Sparťan Tomáš Skuhravý (7. září mu bude 25 let),
který diváky udivil svýmu krásnými góly hla
vou a s pěti brankami skončil na 2. místě stře
lecké tabulky světového šampionátu. Ještě
před zpáteční cestou do Československa podepsal smlouvu v prvoligovém FC Janov,
který za něho musí zaplatit tři milióny dolarů,
což je nejvyšší částka za přestup čs. fotbalisty.
Vítězné tažení Čechoslováků na mistrovství
světa v Itálii zastavili fotbalisté Spolkové repu
bliky Německo, kteří na stadiónu Giuseppe
Meazzy v Miláně zvítězili gólem z pokutového
kopu proměněného Lotharem Matthausem z
Inter Milána 1:0. A přestože — jak ostatně
prohlásil i trenér dr. Jozef Vengloš — čs.
mužstvo mělo tentokrát problémy s rozehrávkou ve středu hřiště a nebylo tak homogenní
jako v předcházejících zápasech — mohlo zdo
lat i tuto překážku. Proč se však tak nestalo? I
když jistě není populární svalovat vinu na
rozhodčího, Rakušan Helmut Kohl čs. muž
stvo poškozoval na běžícím pásu. Když si na to
po zápase stěžovali čs. fotbalisté, dostali
v německém tisku nehoráznou odpověď redak
tora západoněmecké tiskové sportovní služby

DOBŘE VAŘÍ—DOBŘE SLOUŽÍ

VASATA
VZORNÁ ČESKOSLOVENSKÁ RESTAURACE

SID Gunthera Bořka, který napsal: „Švejkové
se cítí verkohlt.“ Pro nás podstatná jsou však
slova nestranného pozorovatele zápasu, redak
tora španělského deníku El Diario: „Německo
využilo vlivu „kancléře Kohla". Sjednocení
Německa s Rakouskem neni sice v současné
době možné, přesto „kancléř" na hřišti po celý
zápas čs. fotbalisty poškozoval." škoda. Podle
mého názoru bylo nesmyslné, aby utkání
ČSFR — SRN řídil „pokrevní příbuzný" z
Rakouska. Pan Helmut Kohl pochází ze Salc
burku a jak kdysi prohlásil „čití se více
Němec než Rakušan". A tak bych býval mohl
tento zápas řídit třeba já, a myslím si, že bych
Němce určité víc nepoškodil, než on poškodil
naše fotbalisty. Zatímco „přehlížel" celou řadu
záludných zákroků Němců, odpískal čs. fotba
listům každý sebemenší přestupek. Ne. nebylo
to od funkcionářů FIFA moudré, pověřit ho
řízením tohoto čtvrtfinále. Vždyť navíc k je
ho „kvalitám rozhodčího“ nepřidala ani ta
skutečnost, že jako pomezní rozhodčí v utkání
Anglie-Belgie neuznal reprezentantům Albio
nu zcela regulérní branku, když odpískal
ofsajd, kterv žádným ofsajdem nebyl.
Pravda, Němci měli v utkání s ČSFR cel
kově více ze hry, posledních dvacet minut —
přestože hráli o deseti lidech, neboť jim pan
Helmut Kohl neoprávněně vyloučil nitran
ského Lubomíra Moravčika — však měli naši
fotbalisté velkou převahu a vyrovnávací gól
visel přímo ve vzduchu. Největší příležitost
měl sparťanský středopolař Václav Němeček
(na hřiště přišel až v 68. minutě, kdy nastoupil
za Bílka), který dostal přímo ideální přihrávku
od Jozeta Chovance (hráče PSV Eindhoven),
octl se sám před německým brankářem lllgnerem, v nervozitě však (bylo to v 76. minutě)
poslal míč podél strážce německé branky u
pravé tyče. To byla šance na vyrovnání a prod
loužení dvakrát patnáct minut. Čs. fotbalisté
byli tak vyřazeni z dalších bojů světového
šampionátu, přesto třeba říci, že v boji světové
elity obstáli v Itálii lépe, než třeba trojnásobní
mistři světa Brazilci, dvojnásobní světoví pře
borníci Uruquayci, mistři Evropy Holanďané a
dalších třináct reprezentačních mužstev.
V Žebráku dotlouklo šlechetné srdce
Oldy Nejedlého
Ve čtvrtek 14. června se ve smuteční obřadní
síni v Hořovicích sešla malá skupina bývalých
čs. fotbalových reprezentantů, aby se tu
navždy rozloučila s Oldřichem Nejedlým,
který tři dny před tím zemřel v nedalekém
Žebráku ve věku osmdesáti let. Právě v den,
kdy se měl spolu s Františkem Pláničkou vydat
do místa svého největšího úspěchu — do
Říma, kam byli pozváni jako čestní hosté na
utkání Československa s Itálií. Se jménem
Oldy Nejedlého, lidumila, jednoho z nej
lepších fotbalistů historie, skvělého rozchravače a střeleckého krále mistrovství světa r.
1934 v Itálii, je spjata slavná éra naší kopané.
Bude tedy jisté namístě, když vás tu seznámím
s nejdůležitějšími pasážemi interview, který'’
jsem s ním měl pro rozhlasovou stanici
Svobodná Evropa letos v únoru. Jelikož Olda
Nejedlý byl úplným hrdinou semifinálového,
střetnutí ČSR s Německem 3. června 1934 v
Římě (které jsme vyhráli 3:1), začal jsem s ním
rozhovor na toto téma:
Vy jste byl, pane Nejedlý, hvězdou mužstva
se lvíčkem na prsou, především v zápase s
Němci. Vzpomínáte si ještě na tu první červno
vou neděli 19J4 Římě?
Jak by ne, na takové krásné chvíle člověk
nemůže nikdy zapomenout. Zápas s Němci
zůstane pro nás pro všechny — a snad pře
devším pro mne — nejkrásnějším zážitkem,
krásnější vzpomínkou než na finále mistrov
ství světa s Itálií. V Německu už tehdy vládl
Adolf Hitler a naši němečtí soupeři si byli už
předem jistí vítězstvím. O tom, že by mohli s
námi prohrát, vůbec neuvažovali. Byli až příliš
nafoukaní, už na trénink den před zápasem
přišli s hákovými kříži na dresech. A to byl
motiv, který nás vybičoval k nadšenému a
bojovnému výkonu, „hráli jsme se srdcem" a
Němce porazili. A pokládal jsem si za čest, že
jsem jim dal všechny ty tři góly.
Skoda ovšem, že jste vše nepřivedli k vítěz
nému konci a ve finále mistrovství světa 10.
června 19.14 se squadrou azzurrou prohráli po
prodloužení 1:2.
Bylo škoda, že jsme na mistrovství světa v
Itálii jeli bez trenéra, doktora, bez maséra,
skutečně jako úplní amatéři. Na stadiónu
nebyly ani hodiny, nevěděli jsme, že se blíží už
konec zápasu a sedm minut před závěrem, kdy
jsme vedli brankou Puče 1:0, Italové vyrovnali.
K tomu nemuselo dojít, kdyby nám býval
Dokončeni na str. 8, 1. sloupec.
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Při uzávěrce: držitel stříbrné olympijské
medaile Jan Železný vytvořil v Oslu nový
světový rekord v hodu oštěpem — 89,66 m.
K. Drážďanský

