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Vysoká cena za slovenskou samostatnost

OD VYSLANCŮ PO CELNÍKY
SLOVENSKÝ MINISTR BAKSAY VYSTAVIL PŘEDBĚŽNÝ ÚČET
(DVE) — V napjaté situaci čtvrt roku před parla
mentními volbami do federálního parlamentu je fina
nční situace ČSFR klíčovým problémem státu, jeho
obou zemských vlád i postoje slovenských i českých
občanů.
Finanční ministr Klaus předložil sice ve FS na tento
rok vyrovnaný rozpočet — 134,7 miliard Kčs jak
příjmů tak vydání — ale tuto vyrovnanost se nepodaři
lo přenést do úsilí o společný stát. Nicméně na poradě
koncem m.r. v Brně za účasti Klause, Pitharta, Čarnogurského a Havla (proč také prezidenta?) byla dohod
nuta jednorázová dotace ve výři 6 miliard Kčs, která
bude rozdělena v poměru k počtu obyvatel — 3,3 mld
ČR, 1,7 mld SR.
I přes toto poměrné rozdělení dotace je podle nejnovějšího průzkumu mínění 67% Slováků přesvědče
no, že současný systém v ČSFR zvýhodňuje Čechy.

Federální ministr zahraničního obchodu, Slovák Baks ay, v minulých dnech vyčíslil, co by slovenské občany
stálo vymanění z „přednostního“ postavení Čechů.
Jen zřízení samostatné slovenské Národní banky by si
vyžádalo s vydáním vlastních platidel přes 15,6 miliard
Kčs. Vybudování samostatných diplomatických za
stoupení v cizině by přišlo na dalších 1,17 milionů,
přičemž tento obnos nezahrnuje ještě ani koupi a ná
jemné potřebných budov.
Výdaje na celní službu by spolkly dalších ca. 81.500
Kčs na osobu. Sumární odhad za dnešní situace s při
rozenou zvyšující se tendencí ukazuje, že Slovensko
jako samostatný stát by mělo již v prvých dnech exi
stence vydání přes 84,4 miliardy Kčs. Při současném
počtu přibližně 5,2 milionu obyvatel, by to znamenalo
dodatečné zadlužení na hlavu jednoho slovenského
občana ve výši přes 16 tisíc korun.

Naše rozhovory

Ukrajina, druhá atomová síla Evropy
HOVOŘÍME S PŘEDSEDOU UNS, JURIJEM SHUKHEVYCHEM
„Konstatujeme, že Sovětský svaz jako
subjekt mezinárodního práva a jako geopolitická realita přestal existovat." Superhistorické prohlášeni prezidentů tři
slovanských republik, Ruské, Běloruské a
Ukrajinské, z památného dne 8. prosince
1981. Vstoupilo do dějin Evropy a celého
světa a bude dlouho působit na jeho příští
vývoj... V trojúhelníku tří jmenovaných
států zaujímá zvláštní postavení náš bez
prostřední soused — Ukrajina ve smyslu
politickém, etnickém a náboženském. Po
založení Čs. republiky v r. 1918 přijali
jsme tisíce Ukrajinců, uprchlých k nám

před bolševickou revoluci. Zásluhou
prvého čs. prezidenta T. G. Masaryka a
řady osvícených osobností kulturně-politického života byla v Praze zbudována
Ukrajinská svobodná univerzita, jež při
spěla k prohloubení vztahů našich slo
vanských národů. Dostaly nový vnitřní
rozměr osamostatněním Ukrajiny kon
cem m.r. Jejich výrazem je i tento rozho
vor s dlouholetým vězněm sovětských
koncentračních táborů, nynějším před
sedou Ukrajinského národního shro
máždění demokratických stran, Jurijem
Shukhevychem.

„Vážený pane předsedo, jsem nesmírné šéasten, že zdraví byla oční operace provedená jeho vlastními léka
Vás mohu představit našim čtenářům jako promin ři, jejímž následkem bylo úplné oslepnutí. Po všem utr
entního politického představitele nové, svobodné Ukra penífyzickém i duševním jste se, pane předsedo, a s Vámi
jiny, ale zároveň jako živý symbol jejího dlouholetého celý váš národ dočkal samostatnosti. Jaké byly ajsou po
zápasu za vymanéní z bolševického otroctví. S hlubo city Vaše a vétšiny Ukrajinců od prvých dnů národního
kým respektem Vás zdravím jako syna posledního velite vítézství nad celými třemi čtvrtinami století komuni
le ukrajinské povstalecké armády, a to jak proti Rudé stické nadvlády a teroru?“
armádé tak proti okupačním vojskům nacistů, Roma
„Musím Vás bohužel, pané šéfredaktore, informo
na Shukhevyche. V duchu Vašeho neohroženého otcejste
pokračoval v jeho boji proti diktatuře, což Vám vyneslo vat, že většina obyvatel mé země v trojúhelníku Rusko
nakonec zatčení a véznéní v drápech smutné proslulého -Bělorusko-Ukrajina je s nynějším řešením nespokojena.
• str. 8
KGB.Jeho zločinem na Vaší svobodé, ale také na Vašem

VICEPREZIDENT USA DAN QUAYLE
na únorovém zasedání Mezinárodni instituce pro
vojenské otázky v Mnichové. „Jestliže Jelcin ztros
kotá“, prohlásil Quayle 11. t.m., „demokracie se do
Ruska asi nikdy nedostane.“

Než sud přeteče...
Prokop Petráš
Co Čech, to kritik. A kritické postřehy lidí jsou
tím, co každá vláda a každý parlament potřebuje, k in
spiraci a bilancování. V době tak kolosálních změn, o
jakých se stále mluví a které pozorujeme, musíme si
všímat i průvodních jevů. Bylo by tedy zapotřebí, aby
vládnoucí garnitura se vyjádřila k těmto poznámkám:
1. Neujasněný zůstává pojem a pojetí svobody v
myslích mnohých. A podle známého českého přísloví
„ryba smrdí od hlavy“, aneb „jaký pán, takový krám“,
se pak v našich ulicích, luzích, diskotékách i hájích dějí
věci, na které represivní orgány nestačí ani kvalitou,
ani počtem. Kdy konečně bude posílena zákonná auto
rita, aby alespoň na přechodnou dobu platily i přísnější
tresty?
2. Díky úspěšné svobodomyslné politice se k nám
stahují cikáni z celé Evropy, přednostně ti, kteří míní
žít ze vzduchu a vody. Podle toho začíná měnit tvář i
matka měst, stověžatá Praha, a stává se skutečně plně
mezinárodni. Zahraniční turisté jsou nad věcí. Proč by
k pokutě nepřidali i diškreci, když se náŠ policajt tak
snaží! Je to asi fantastický pocit, moci být tak nad věcí.
Psal o tom už v jiné souvislosti Mňačko, vždyť moc
chutná zejména primitivům v každé době a podobě!
3. Kaminy po silnicích i železniční dopravou od
vážíme, co se dá, zejména suroviny za babku. Vlastně
na směru už nezáleží. S nástupem tvrdé měny a rovno
právného obchodu nám všem tvrdne úsměv. Nyní jsme
si všichni rovni, ale Orwell by určitě řekl, že někteří v
Evropě budou ještě dlouho rovnější.
4. Dál úspěšně devastujeme zemi a to, co jsme o
ekologii věděli už dříve, ted navíc měříme. Nechápu
to. Proč máme v Ústí nebo Lovosicích čekat na smrt či
těžké astma svých dětí za cenu toho, že zpracujeme su
roviny, jejichž zplodiny nás zahubí? Kdo na této špíně
vydělává? Co je důležitější: žít chudě, ale žít, nebo
produkovat a zdechnout?
5. Šetříme na základních potravinách. Už rok a
něco kupujeme mnohem méně mléka, sýrů... ne snad
proto, žě bychom je nepotřebovali, ale protože jsou
příliš drahé, hlavně ty z dovozu. Proč jsou ale z dovo
zu? Nejsou lepší, jsou jenom dražší. Liberalizace doh
nala mnohé lidi šetřit na gruntu. To budeme zdraví, to
se páně Bojarova zdravotnická nemocenská kasa proh
ne! Ale kdo ji naplní?
6. Omezujeme zemědělskou výrobu a plochy o
statisíce hektarů, ale míníme intenzifikovat využití
těch zbývajících a přitom ještě dovážet produkty ze
Západu. Jak může za této situace dojít k ekologickému
zvratu k lepšímu?
7.
Dva vtipy zůstávají v platnosti:
Socialismus je cestou od kapitalismu ke kapitalismu.
• str. 2
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Naše komentáře

P. Rus
Podkarpatská Rus, později
>4»'
Karpatská Ukrajina — v těch
to názvech je vyznačen osud
malé, přírodně krásné země pod Karpatami, která se na
konci I. světové války spontánně přihlásila k Českos
lovenské republice, za Druhé války spadla do sovětské
sféry a před jejím koncem byla vydána prezidentem
Benešem nezákonně Sovětskému svazu. Poválečný čs.
parlament prezidentův dar z vděčnosti za osvobození
schválil — jen 3 poslanci měli odvahu zvednout ruku
„proti“, mezi nimi poslanec Čs. strany lidové, dr. Boh
dan Chudoba, svou občanskou můžnost zaplatil
dlouholetým exilem, v němž také právě před 10 roky, v
lednu 1982, v Madridu zemřel.
Živou však zůstala v našem státě vzpomínka na tu
to zrazenou zemi („ Prodalijsme, ale zač? — B. Chudo
ba v době tehdejší parlamentní rozpravy v moravském
lidoveckém tisku a v plzeňské Stráži demokracie}. Čs.
strana lidová vnesla znovu do sněmovní rozpravy její
budoucnost v souvislosti s debatou o ní, vedenou nyní
mezi vládními místy ČSFR a nedávno ustavenou vládu
samostatné Ukrajiny. Nečekané podpory pro svobod
né rozhodnutí rusínské menšiny o její budoucnosti se jí
dostalo m.m.

Apoštolský nuncius v Praze, arcibiskup Giovanni
Coppa, navštívil m.m. posledního guvernéra Pod
karpatské Ukrajiny, Ivana Parkanyiho a tlumočil
muk jeho 96. narozeninám blahopřání Vatikánu. Také
uniatská církev katolíků uznávajících papeže za svoji
hlavu, rozšířená dříve na P. Rusi a nyní stále ještě na
východním Slovensku, jejímž je Parkanyi příslušní
kem, vyslala k němu delegaci, právě tak jako Společnost
přátel Podkarpatské Rusi, ustavená nedávno v Praze
(kontakt, adresa Alexander VeliČko, Čimická
2/1021, 18000 Praha 8).
Otázka Podkarpatské Rusi získala novou aktualitu
již při všeobecném hlasování na Ukrajině o její nezávis
losti 1. prosince m.r., kdy karpatští Rusíni odevzdali
také lístky s požadavkem autonomie v rámci nove
ukrajinské republiky. Pro autonomní zřízení se vyslo
vilo 546.450 (78%) Rusínů, proti 128.792 (18,4%),
25^343 (3,6%) hlasovacích lístků bylo neplatných.
Tímto většinovým rozhodnutím Zakarpatští Rusmi
demonstrovali před kyjevskou vládou i světem, že se
nepovažují za „nějakou“ etnickou skupinu uvnitř
Ukrajiny, nýbrž za národ s právem sebeurčení. V
Americe ho podporuje 6 set tisíc občanů rusínského
původu.

Bělehrad — Washington
Mnoho lidí v Evropě i Americe kroutí nechápavě
hlavou nad přinejmenším podivným postojem vlády
USA k překotnému, stále nebezpečnému vývoji v Ju
goslávii. Jedním z důvodů je mocná, operativně velmi
pohyblivá srbská lobby ve Washingtoně. Druhý důvod
se vztahuje na osobu náměstka amerického ministra
zahraničí Lawrence Eagleburgera.
Je to diplomat s 30-letou zkušeností, za prezidenta
Cartera byLvelvyslancem v Bělehradě a obdivoval tam
arogantního prezidentského maršála Ti ta. Věřil na
něho tak, že se dal slyšet, že jeho důmyslná politika
určitě dlouho přežije jeho lidský věk. Nepřežila dlou
ho. Snad právě proto se Eagleburger snaží její trosky
zachránit v křečovitém úsilí o udržení jednoty jugos
lávské federace, i nyní, kdy většina vlád uznala již sa
mostatnost Chorvatska a Slovinska. Slovinské delega
ci při návštěvě Washingtonu dokonce nepřímo pohro
zil, že bude postaráno o to, aby neměla „měkké při
stání“. Počkáme si, jaké přistání nakonec zažije Law
rence Eagleburger na klouzavém washingtonském
koberci.
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Než sud přeteče...
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Necháváme dál bohatnout veksláky a exkomunisty
všeho druhu a vytváříme vhodné podmínky, abychom
jim to pokud možno usnadnili, zatímco jiní ztrácejí
natrvalo svůj majetek. Proč? Kdyby to nebyla záměrná
cílená politika, stačil by na to druhý vtip, který i po Li
stopadu zůstal v platnosti: „Už nejsme nejblbější“,
říkají policajti, máme ekonomy!“
8. Exil nemůže volit, sláva! Komunistům a levičákům stoupnou procentuální poměry hlasů, tím se
potře rozumný střed a zprava se s levicovým potenciá
lem ti vychytralí jistě dobře domluví. Není na pragma
tický přístup, vždyť už jednou u nás zlikvidoval demo
kracii a v Evropě také. Do Evropského parlamentu vyš
leme experty, exkomunisté udrží pod kontrolou par
lamenty a vládní kabinety. Hurá! Na Hradě o tom na
píšou esej a na českém ministerstvu kultury nějakou tu
hru. Občas se to prošpikuje nějakým projevem o stavu
unie a nějakou pětiminutovkou moralizování v TV.
Sem-tam se ozvou i jiné hlasy, ale ty budeme ignoro
vat, protože o demokracii, která slavně vítězí na zákla
dě počtu hlasů ve volebních urnách, se přece nebudeme
příliš bavit, abychom ji nezpochybnili.

klatur, kteří zavinili marasmus dneška? Jejich příjmy
lze lehce zjistit i zpětně z daňových přiznání a
důchodů. Progresivní zdanění a nemožnost účasti na
privatizaci kupónové by byla více než samozřejmá, vž
dyť jejich ideologie soukromý majetek odmítá.

Proč nemám mít možnost být podílníkem na celém
národním majetku a následně se svým podílem hospo
dařit? Asi by nebylo možno provádět takové věci, jako
jsou slevy zásob a tzv. výprodeje před aukcemi, asi by
nebylo možno jmenovat tak schopné likvidátory pod
niků. Exisuje vůbec nějaký kontrolní mechanismus? Ví
vůbec veřejnost, co všechno se rozprodalo? Jak tyto
švindl-podniky nazvat?
11. A co soukromí zemědělci? Chcete půdu, ho
lenkové? Tak tedy ano, máte ji mít, ale vytvoříme vám
takové podmínky, až se vypaříte! Kulaci, kulaci, dejte
si na nás pozor! My víme, jak na vás, máme s tím
zkušenosti!

12. Napřed vytvořit konkurenci a pak liberalizo
vat? Co vás vede? Měnový fond je už celý říčný, aby
nám uvolňoval kapitál, rozuměj půjčky na mastný ú
rok!; přece mu to nebudeme kazit. Ani ty potlesky a
funkce jistých pánů a prestiž! (nebo o něco jiného?) A
RESTITUČNÍ SKALA
taky naši vnitřní přátelé, musíme jim trochu napomoci
9. Restituce napoprvé: Definitivně se vykašleme umístit kapitálek, třeba z toho taky něco spadne pod
na exil. Co je to pro nás vlastně exil? My jsme nikdy stůl, každý drobek dobrý!
vlastně netrpěli sentimentalitou. Pojem „sentimentali
ta“ nezřídka nahrazuje v těchto souvislostech v
NEBLAHÁ INTEGRACE
Čechách úctu, vděčnost a zdravý rozum. My totiž už
dávno víme, že z republiky odešli ti schopnější, že se v
zahraničí už dávno etablovali a tak zapomeňme, že
13. Jsme národ integrovaný v občanstvo. Jsme
právě oni měli jedny z nejtvrdších podmínek; ignoruj občanstvo, integrované v populaci. Jsme populace,
me je statečně dál, vždyť proč bychom jim umožňovali pokleslá k účasti na životě formou námezdné pracovní
domácí plnoprávnost? Abychom jim museli vracet na síly a výprodeje svých intelektuálních kapacit do emi
kradené vily, chaty, firmy? 1 ten Němec je nám bližší, grace a na exil. Ta odpovědnější část, obdařená týmiž
když pustí nějakou tu marku. My přece dávno víme, dary, vědomě trpí a doufá. Kdo ještě zná ono Nerudo
jak chutnala Ezauovi čočovice a za co ji vyměnil! Něja vo „dál národe náš drahý, věčně dál!“ Co nás sjednocu
ký ten krajan? Prosím vás, ted jsme přece občané!
je? Jazyk? Víra? Země? Předkové? Celá kulturní minu
10. Restituce napodruhé'. A proč bychom uvažova lost? Nebo se účelově shlukujeme v neidentifikovatel
li o akcionářích za První republiky? Kdo nějaké dokla né tlupy kořistníků, jejichž hnacím motorem je nějaký
dy má, mohl se o restituci pokusit. Ten absolutně větší druh ekonomismu? (Případně i závisti či nenávisti a
zbytek? Prosím vás, jakou byste ted, po čtyřiceti le různých takových třídně pojatých prvků, architektury
tech, chtěli dělat spravedlnost? Říkáte, že akcionářství zla a neštěstí.)
byla nejmodernější forma využití kapitálu a že větši
14. K tomu předchozímu: Najdeme jiné prvky
nou kupovali akcie lidé snaživí? Ale ano, s tím ted počí
táme, ale něco vracet bývalým akcionářům? Ať si seže sjednocení, nežli třídního nepřítele, vnitřního, vnější
nou papíry! Ze to nejde, no dobře; mezi námi, my ho, či jakékoliv jiné nízké pohnutky? Najdeme ko
víme, že to „nejde“, ale přece nebudeme vracet 70% nečně onen zápis Proglasu svátého Cyrila, který hned v
fabrik! Co by, prosím vás, zbylo na naše privatizace prvé větě uvádí do celé pravdy: jak proroci již dříve
kupónové, když ten zbytek pěkně rozdáme zahrani předpověděli, Kristus přichází shromáždit národy, neboi
čnímu kapitálku! Vidíte, jak jsme to pěkně zmákli, po je světlem celého tohoto světa. “
socialistickú! Právo tak nemusí být zrovna rudé, ale ať
Jak lické a licoměrné jsou všechny obavy liberálů o
se aspoň trošku červená, to se nám líbí, vždyť rudneme klerikalizaci vývoje v naší visti, jak liché jsou všechny
už od té památné schůze v hospodě Pod kaštany!
jejich výpady, směřující jedině k licoměrnosti, za kte
Restituce napotřetí: Co bychom si nepovykládali o rou se skrývá obava ze ztráty vlastních možností. Ko
fiktivní restituci. Přemýšleli jste někdy taky o tom, že lik takových lidí toiž zavléká do naší vlasti informační
vedle přímo postižených, ubitých, umlčených, vedle brak nejrůznějšího druhu — krváky, pornografii, kolik'
vlastníků a akcionářů jsou zde také statisíce těch, jeji takových lidí vydělává na drogách, na sexu. - ...
chž rodiče si zachovali chrakter a neuhnuli, a kteří nyní
A k nim se řadí ti, kteří potřebují mít z naší vlasti
místo odpovídajících míst, které by po vystudování
zastávali, dělají námezdnou práci jen proto, že se pro smetiště, jenom aby mohli vydělávat na souvisejících
stě na žádnou školu podle svého výběru nemohli dos kšeftech, na laciné pracovní síle. Co to děláme? Ti, co
tat? To je obrovský potenciál lidí, u kterých většinou proplavali sifonem polistopadových měsíců se s úspě
uvažujeme ne o tom, o co přišli oni sami, ale o co přišel chem Činí, naplňujíce onu geniální taktiku a strategi
národ a stát nevyužitím jejich nesporného potenciálu. revolučního boje, vymyšlenou největším gaunerem dě
Jak jsme vyspělí a hodní, když je třeba, preferujeme jin. Je jim úplně jedno, jestli ten kabát, co mají z ost
onu tíhu doby, která dopadla na všechny; říká se tomu udy, je rudý nebo jiné barvy, jen když hřeje, vycpaný
kořistí za cynismus, bezskrupuloznost, za lhaní a zlo
preference celospolečenských zájmů.
Summa: Vidíme tedy přes ekonomické brýle dos dějnu. To nemůže zaretušovat mnohé akty nespra
tatečně objektivně? Nepostihla katastrofa socializace vedlnosti, které se nyní páchají, včetně oněch luvšechny? Nekulhá naše spravedlnost na obě nohy? stračních, které po dvou letech od listopadu 89 spoleh
Umožňuje snad náš postup, aby každý měl stejné star livě mohou spláchnout i lidi bezúhonné, které je třeba
tovací podmínky? Proč se kuponovou privatizací pri znemožnit.
vatizuje jenom malá část národního majetku? Proč se
Bojím se, že nejsme dostatečně objektivní v jednot
po totální socializaci neudělá tlustá čára, aby se priva livých případech, že jsme zvyklí příliš jednat kolektiv
tizovalo komplexně kupónově všechno? Proč by ně a z našeho přístupu mizí vztah k člověku. Měli by
součástí oné tlusté čáry nemohlo být vypořádání chom jej tedy pěstovat od občana k občanu a posilovat,
příjmů těch přímo odpovědných funkcionářů nomen dříve než sud přeteče.
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Ústup do předem připravených pozic
V první fázi nešlo o žádnou „sameto
vou“ ani jinou revoluci. Odehrával se
cílený boj mezi frakcemi o pozice moci v
KSČ, boj, do kterého byl dílem vědomě,
dílem nevědom zapojen celý aparát mo
cenských nástrojů vlády — estébáci, ar
máda, bezpečnost a politické ústředí, re
prezentované skupinami mocných, ho
spodářskou sféru nevyjímajíc. Mocenský
zásah na pražské Národní třídě vypro
vokovala jedna z frakcí v partaji, které o
moc bojovaly. Důvodem tohoto postu
pu bylo
a) zhodnocení vnější mezinárodní si
tuace, která od nástupu Gorbačova,
vlastně již před ním, rychlým střídáním
jeho předchůdců, naznačovala blížící se
konec impéria;
b) následné poznání neudržitelnosti
katastrofického stavu hospodářství a de
vastace lidí, dohnaných neúspěšnými
pokusy o lepší vývoj, k apatii a dekaden
ci; neudržitelnosti trvalých trvrdých po
zic KSČ za existujícího stavu při použití
stávajících prostředků a ve stávajícím
superprioritním postavení nomenkla
turních kádrů; zjevná rychle postupující
destrukce RVHP a celého východního
bloku, nastávající neudržitelný chaos sa
telitních ekonomik, začínající hra na
vlastní pěst a na státní monopolní kapita
lismus zatím ještě soudržných státních
útvarů socialistického typu.

Pohled nazpět

po dvou letech

Petr Peňáz
Zabývejme se — v mésíci komunistického puče — vysvětlením příčin a cílů
onoho 40-letého procesu, jehož první fáze kulminovala u nás v listopadu
1989. Z průbéžného chování systému a lidí v ném lze se dopátrat odhadu
dalšího možného vývoje. Tuším užJiří Karásek ze Lvovic před sto lety napsal
zvláštní větu: Fikce je věčná, realita hyne. Byl to tehdy únavný povzdech, ale
věta jiskří pro toho, kdo má smysl vidět za oponu slov. Co je totižfiktivní pro
jednoho, může být realitou pro druhého. Ona věta odkrývá skrytý materia
lismus i paradoxní skutečnost, že to, co se zdá očima tohoto světa fiktivní, to
ve skutečnosti svět nese a zachraňuje. Ono to totiž není „ něco ", ale „ Někdo “.
Jestliže přijmeme pro naši úvahu tuto výchozí pozici, potom nebude obtížné
vidět působení oné „ reality, která hyne " na pozadí zradia oné solidarity lids
kého rodu, který mu zprostředkovalTvůrce úmluvou Starou i Novou. Jak se
tedy jeví listopad 89 po dvou letech?

sti proti srbským komunistům, vedeným
srbským Ceaušescem, Slobodanem
Milanovičem;
e) použít podle okolností k udržení
vývoje tvrdou variantu k zajištění nou
zového stavu v hospodářství země. Tou
to tvrdou a zapomínanou variantou byla
akce Norbert, soustředění vytypovaných
lidí do pracovních koncentračních tá
borů, případně fyzická likvidace části z
nich. Tvrdá varianta samozřejmě počíta
la s nasazením milic, bezpečnosti, estébé
i armády. Tuto variantu mohla použít
kterákoliv mocenská skupina v KSČ,
Cílem bylo:
která by měla rozhodující podíl na moci.
a) liberalizovat stranu i hospodářs To více než naznačují údaje o akci Nor
kou sféru zevnitř tak, aby mohla dál bert, milice v listopadu v Praze i provale
kočírovat státní struktury a zabránit je ná aféra o postoji armádního generála
jich rozpadu;
V aculíka;
b) aktivizovat lidi k práci podle
f) připravit současně v duchu revo
Souboru opatření, který byl jakýmsi pos luční strategie a taktiky i nucený ústup
ledním zoufalým pokusem v hospodářs do předem připravených pozic, spočí
ké sféře zachráníi nezachranitelné;
vající v prosazení a aplikaci celé soustavy
c) udržet si v maximální míře poli zákonů v takovém časovém sledu, který
tickou moc a pokusit se sehrát hru na takový ústup umožní. Připravit takový
demokracii jako v roce 1968, pomocí ústup kádrových nomenklatur při změně
které by se stabilizovala moc partaje v ji režimu, který by zaručoval odchod bez
né podobě;
újmy na zdraví, při zachování materi
d) přesunout odpovědnost za kata álních výhod a statků dosud nakradených
strofický stav hospodářské, mravní a a který by současně zajistil postupnou le
ekologické devastace země a lid v ní galizaci té části nakradeného majetku par
postupně na vybrané subjekty hospo taje, kterou ten který mafián či skupina
dářské sféry, oddělit ji nepřímo od KSČ a mafiánů dostane do užívání nebo urve;
g) předchozí strategie nutně vyža
zbavit se tak přímé odpovědnosti za
nadcházející neodvratnou katastrofu. dovala psychologické a sociologické ana
To vše s cílem neztratit moc a nevzbudit lýzy chování dotčených lidí, či skupin
hněv lidových mas, který by končil lidí, analýzy, které specialisté v pozadí
občansku válkou proti komunistům ob- mohli lehce provádět, zahrnuti dostatdobně, jako dnes bojují Chorváti v tzv. <ečným analytickým materiálem kádronárodní válce proti Srbům, ve skutečno- vým jak svých vlastních lidí, tak opozice,

bedlivě sledované a posuzované desítky
let. Nebylo problémem použít vyškole
ných odborníků na psychoanalýzu, vž
dyť takoví působili jak ve strukturách
Vysoké školy politické ÚV KSČ jako
pedagogové, tak ve stranickém, státním
a bezpečnostním aparátu jako praktičtí
realizátoři. Není bez zajímavosti, že i
psychologové, působící ve strukturách
Vysoké školy Ú V KSČ jezdili na stáže na
americké univerzity (prof. Kamarýtviz kniha Berlanffy-Člověk-robot a myš
lení) a že měli mimořádný zájem o nejno
vější poznatky s manipulací s lidmi;
h) příslušné analýzy byly použity jak
u lidí, vyhraných ke stínové hře na re

konstruovanou partaj
(kombinace
tvrdých a bezvýrazných zideologizovaných typů, které je možno kdykoli
smést), stejně důležité to bylo u osob, u
kterých se předpokládalo budoucí mo
censké postavem. Tam bylo nutno za
pracovat na podpoře autority, aby tyto
osoby zvládly nekrvavý přechod k for
málně jinému druhu ekonomismu. Proto
bylo nezbytné

- vyloučit maximálně ze hry lidi
věřící, jako nespolehlivé pro tuto hru. Za
tím účelem bylo třeba maximálně infil
trovat do jejich politických struktur, což
se dařilo nepatrně;
- zajistit tvorbu IMAGE vybraných
vládychtivých lidí, potenciálních vůdců
nového režimu, v dostatečném předsti
hu;

- zajistit nekonfliktní kolorit revo
luce, zmanipulovat davy.
Vše se poměrně podařilo, včetně od
sunu věřících z politické scény v
Čechách, problém však nastal a trvá na
Slovensku.

Nebezpečné podhoubí
Dospěli jsme ke konci úvahy, která
má naznačit, že bez rozhodného obratu
k Bohu je vše jen a jen pro Koheletův pláč.
Nicméně, aby tato úvaha byla alespoň
trochu úsměvná, dovoluji si obměnit vý
rok Cicera a po něm i pana šéfredaktora z
pravidelné poslední věty t.l. a prohlašuji:
„ Ostatně soudím, že i pusté camrání v
Čechách musí jednou skončit. "

Pražské Jezulátko v Seville
(ČSÚZ) — Naše krajanské spolky i jednotliví obča
né se připravují navštívit Světovou všeobecnou výstavu
EXPO 92 Sevilla. Bude se konat v dobé od 20. dubnado
12. října 1992 a Česká a Slovenská Federatívni Repu
blika na ní bude důstojné zastoupena po celou dobu ko
nání.
Československý ústav zahraniční byl poiádán in
formovat Vás ojedné významné akci, která připadne na
den 23. kvétna 1992. Ten den bude předána v Bazilice de
la Esperanza Macarena v Seville vysvěcená věrná kopie
Pražského Jezulátka z kostela Panny Marie Vítězné.
Původní plastika Praiského Jezulátka, kterou vět
šina z vás snad známí (viz foto), je španělskou prací nejs
píše ze 16, století. Podle historické tradice jej obdržela
španělská šlechtická rodina Manriquez de Lara od Svaté
Terezie z A vily. Další osudy této sošky jsou pak již spo
jeny s Prahou, kdyžjako rodinné paladium jej do Čech

ve druhé polovině 16. století přiváží nevěsta českého
šlechtice Wratislava z Pernštejna, Maria Maxmiliána
Manriquez de Lara. V roce 1628pak Jezulátko přechází
z rukou její dcery Polyxeny z Lobkowicz do ochrany řá
du karmelitánů v kostele Panny Márie Vítězné v Praze.
Od konce 18. století je správcem Pražského Jezulátka
řád maltézských rytířů. Průběhem staletí získalo obdi
vovatele a příznivce doslova z celého světa.
Návrat proslaveného „ dítěte" španělské matce přine
se z Prahy do Sevilly poselství víry a naděje v budoucí
svět. Celá akce, nazvaná jako „POCTA PRAHY SE
VILLE", bude organizována Pražským arcibis
kupstvím, zastoupeným p. biskupem Františkem Lobkowiczem, spolu s pražským listem „Večerník Praha“.
Na španělské straně to bude Arcibiskupství sevillské a
španělský deník „ABC de Sevilla". Kopií Pražského Jezulátka vytvoří akademický sochař Zdeněk Preclík.

Milostné Pražské Jezulátko je světoznámé; na
hořejším snímku je jeho věrná kopie umístěna v
kapli sv. Cyrila a Metoděje v Jerusalémě před des
kou vyobrazení biskupských chrámů v sídelních
městech českého episkopátu. Kaple i soška byly
pořízeny z jeho darů.
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Varovná rezignace ještě včas
OD
Dopisy
ČTENÁŘŮ
Poté, co Lidová demo
kracie v Praze přestala být
tiskovým orgánem naši stra
ny, význam Vašeho listu ješ
tě stoupl a nese tíhu zodpo
vědnosti za udržováni tra
dice a čistoty politického programu Lidové
strany. Proto Vám přejeme pro tento těžký rok
1992 stálý oheň Ducha Svatého.
Míst. org. ČSL, ČSFR

Všechno dobré od Pána pro celý nastávající
rok přeje.
J.H. z ostatní lidovci, ČSFR

Hodně vytrvalosti a úspěchů při vydávání
Demokracie v exiulu! Je opravdu dobrá.
Dr. B.S., ČSFR

To, že se komunistická armáda vJugoslávii
nyní utrhla a masakruje své dříější krajany není
specielně srbské barbarství. Vždyt podstatným
rysem každé bolševické diktatury je — už od
dob Lenina — hluboce cynické pohrdání lids
kým životem.
V.Č., SRN

Federatívni republika zavedla Pád T.G.
Masaryka. Má pět tříd, prezidentu Havlavi
přísluší samozřejmě insignie I. třídy, ostatnínositelé (104) zařazeni podle toho, jak měl kdo
mocného navrhovatele nebo přímluvce. Zrov
na jako za Prvé republiky; vlast i exil jsou za
stoupeny většinou liberály a, jak se ted také u
nás ujalo, levým středem. Na mnohé zasloužilé
občany živé i mrtvé se přirozené „zapomnělo“.
Ale vzdáváme jim čest i bez řádové kokardy.
Prof. R.M., ČSFR

Zásluha o koniec SSSR patrí už Ronaldu
Reaganovi Hned pri prvom stretnutí s posled
ným cárom bolševikov v Reykjaviku musel si
od amerického prezidenta vypočul: „Nemáte
už-čo ludu dal, ba ani ponuknul ako vláda tak i
strana. Národ vás nechce, nečekajte, až príde
rok 1995, kedy skončia i naše tajné poválečné
, dohody. Oddidite čo najskôr! “ — Čo najskôr
A odíst nedalo, avšak rúcal sa začalo a tak sa
došmikol rok 89, ale aj jeseň 91.
P.K., SRN

Takový převrat u nás si žádný nepředsta
voval aby nadále vládli komunisté. Patří se
vyházet je z vlády a ze všech vlivných míst, při
pravit jim krumpáče a věznice.
L.S., Francie

(DVE) — Politická situace v Československu na rozhráni let 1991/92 je
čtenářům t.l. známa z četných jeho zpráv a komentářů. V tomto prvém vy
daní t<r. ji dokumentujeme rezignačním dopisem člena Sněmovny lidu Fede
rálního shromáždění ČSFR. JUDr. Jiřího Černého, bývalého Generálního
sekretáře Čs. strany lidové, jako včasně varovným výkřikem ze svědomí pos
lance do svědomí národa.
Rezignuji na poslanecký mandát, protože nerezignuj! na věc demokracie a
právního státu.
V okamžiku,
- kdy parlament tvoří s většinovým postavením strany a hnutí, které nekandid.ovaly a které nikdo nevolil,
’
- kdy tyto politické síly učinily z parlamentu scénu pro své politikaření,
- kdy na parlament a celou mocenskou sféru přenesly nestabilitu, roztříštěnost a
principy rozdělení, rysy charakteristické pro svá původní seskupení — OF a VPN,
- kdy parlament a celou mocenskou sféru dovedly svým politikařením k neschop
nosti řešit otázku Slovenska a stát na pokraj zániku,
- kdy tyto síly eliminují v parlamentu jakýkoliv pokus o kontrolu výkonné moci,
- kdy vytvořily z parlamentu nefunkční celek zbavený skutečné moci, moci nez
bytné pro existenci parlamentní demokracie, pro kontrolu výkonné moci, pro
možnost zastupovat zájmy voličů;
v okamžiku,
- kdy výkonná moc vede stát k ekonomickému dnu a bezostyšně vydává tneto
proces za ekonomickou reformu,
- kdy výkonná moc nečinně přihlíží k enormnímu růstu životních nákladů, růstu
Černé ekonomiky, miliardovým daňovým únikům, praní špinavých peněz tuzems
kých i zahraničních, machinacím a podvodům využívajících nedomyšlenosti
projektu privatizace a neschopnosti ji řídit,
- kdy výkonná moc za zády parlamentu sjednává tak důležité smlouvy, jako je
smlouva se SRN a kdy svoji z'ahraniční politikou stát spíš poškozuje než mu po
máhá,
- kdy výkonná moc v zájmu působení rodinných klanů ponechává neřešenou kri
tickou situaci v štátobezpečnostni oblasti, tedy v oblasti FMV a FBIS,
- kdy výkonná moc umožňuje na našem teritoriu působení cizích služeb, jako je
MOŠAD,
- kdy FMV a FBIS totalitním způsobem zneužívají své mocenské postavení proti
nepohodlným poslancům, jako je tomu v případě JUDr. Sachera a proti němu při
pravované akce s krycím názvem „PODRAZ“, jako je tomu v mém případě, kdy
jsem nucen konstatovat důvodné podezření, že se stejnými cíly a s následným
použitím stejných prostředků, jak bylo zvykem u Stb, byl na mě FBIS založen
agenturní svazek a kdy je pravděpodobně vyvíjena snaha o mé dodatečné zanesení
do registru svazků Stb;
v okamžiku;
- kdy pan President na straně jedné vyslovuje obavy o osud státu a na straně druhé
svými návrhy směřuje proti základům parlamentní demokracie,
- kdy pan President nenašel odvahu přiznat, že současná krize je věcí odpovědno
sti politických sil, z kterých sám vyšel a kterým dopomohl k volebnímu
vítězství,
- kdy pan President nenašel odvahu přiznat, že sklízíme ovoce hrubého porušo
váni principů právního státu, porušování, jehož případ zaštítil celou vahou své
osobnosti;
v okamžiku,
- kdy člověk v této zemi je stále bezostyšněji ohlupován a manipulován,
- kdy již opět jsou na scéně strany vnucující dogma o své nezastupitelnosti a histo
rické úloze,
- kdy je stále patrnější kontinuita moci minulé se současnou —
považuji za neúnosné setrvat ve Federálním shromáždění a naopak za nezbyt
né vyzvat k neprodlenému uspořádání nových voleb a novému konstituování or
gánů státní moci, odpovídajícímu nezmanipulované vůli voličů.
Ke stejnému kroku vyzývám všechny ty poslance, kteří po celou dobu proje
vovali snahu o eliminaci zárodků současného stavu. Na své voliče a ostatní občany
vůbec se obracím s žádostí, aby velmi zvážili, zda podpoří ústavní cestu parla
mentní demokracie, nebo evidentní snahy o její omezení.

Kronika
TŘETÍHO

EXILU

emůžeme za
hájit kroni
ku 35. ročníku naše
ho časopisu radost
nou fanfárou, neboť
se musíme ještě vrá
tit do posledních týd
nů minulého roku,
kdy skončili svou po
zemskou potiť exi
lem jeho nejstarší příslušníci. V New Yorku
zemřel 30. listopadu ve věku 95 let čs. dip
lomat dr. Ján Papánek, významný činitel
všech našich dlouholetý ředitel ústředí Ame
rického fondu pro československé uprchlíky v
New Yorku. Narodil se 24. října 1896 ve slo
venské obci Brezová. Za I. světové války byl
důvěrným přítelem spolukrajana M.R. Štefá
nika a T.G. Masyryka, v II. odboji spolupra
covníkem londýnské vlády prezidenta Beneše,
na samém počátku III. exilu, jako stálý delegát
ČSR ve Spojených národech, vytrvalým, na
konec však v důsledku sovětského veta neú
spěšným žalobcem proti Moskvě ve věci ko
munistického puče v Praze. Stejně neúspěš
ným zůstal dr. Papánek v nezlomném hájení
itéze o jednom národě Československém. Na
samém konci života se ještě dočkal osvobo
zení našeho státu a uznání zásluh o něj udě
lením právě ustanoveného Řádu T.G. Masa
ryka.

r / ri dny před Štědrým dnem dobojoval
J. svůj zápas s
upírem komunismu a
nakonec i se svou těž
kou nemocí v americ
kém Hartfordu dr. Ru
dolf Krempl, M.A. ve
věku 79 let. Svůj dlou
hý exil již od r. 1948
prožíval s posláním vy
chovatele (učiteloval již doma) a křesťanského
demokrata. Orelské ideály, přijaté v mládí ve
vlasti, šířil do všech světadílů v mnoha
funkcích. Byl spoluzakladatelem ČS. křeslanské demokracie v r. 1957 a řadu let členem
jejího Ústředního výboru; od roku 1979 gen.
tajemníkem Světové reprezentace čs. exilu — v
duchu Komenského Konsultace, jemuž věno
val svou celoživotní náklonnost, projevenou
zejména pozoruhodnou, fylozoficky zaměře
nou knihou „The Universal Revolution of the
Atomic Age“ (Exposition Press, New York,
1971).

A Teumírají ovšem v exilu jen lidé —
1 V také jeho časopisy. Po mnichov
ském Českém slově národních socialistů ukon
čilo své vydávání ve Wuppertálu (SRN) soci
álnědemokratické Právo lidu a pokusilo se vy
cházet v Praze jako Pól. K vánocům však mu
Josef Kočí
silo publikaci zastavit. Národnípolitika (Mni
Po letech činnosti Českých rytířů Řádu sv. Lazara Jerusalemského — Českého Velko- chov) vyjde naposled v červnu t.r.
Dopisy, které dostávám z domova, jsou převroství v exilu se splnily jeho naděje; se zahraniční příslušníci mohli spolu s bratry z
velmi smutné, až někdy otřesné. Skoda, žejsise Čech účastnit prvních slavnostních investitur obnoveného Českého se velkopřevorství v
Mezinárodní vyšetřovací komise ujistila
nestal naším prezidentem, vše by vypadalo ji Praze. V sobotu 9. listopadu m.r. se shromáždili bratři a sestry Řádu spolu s domácími i
m. m., žejugoslávská armáda a srbští teroristé se
zahraničními
hosty
k
účasti
na
mši
svaté
v
našem
řádovém
kostele
Matky
Boží
před
Týnem.
nak.
Politické změny v naší vlasti kladně ovlivnily i návrat našeho Řádu do Prahy. Tím se také dopustili v nedávné době ukrutností na chor
V.Z., SRN
mění i jeho vnitřní organisace.,,Komenda Německo“byla vyhlášena 29. září 1979 na frank vatském obyvatelstvu. Britský deník „ The Gu
furtském Velehradě. Po vypracování stanov se konala 1 6.února ustanovující schůze, na které ardian "přinesl o tom podrobnosti: nemocnice a
byla založena, po dohodě s vedením ČVP v Paříži, „Böhmische Kommende in Deutschland", kostely byly systematicky bořeny, mnoho lidí
Článkem k výročí W.A. Mozarta jsem byla krátce nazývaná Komenda. Na této schůzi byl přečten dopis od našeho velkopřevora Dr. bylo podle prohlášeni předsedy komise utraceno
nadšena. Něco přibližně kvalifikovaného jsem Radslava hraběte Kinského, který jmenoval komturem Komendy Bedřicha hraběte „ bestiálním způsobem. " Četným obětem byly
jinde nečetla.
Strach witze. Dne 19. října 1979 v Bad Krozingen bylo Českým Velkopřevorstvím schvá vypichány oči, odříznuty uši a proříznuta
hrdla.
J.M., Anglie leno vedení Komendy: hrabě Strachwitz, msgr. Kubovec, ing. J. Kočí a MUDr. Hřebík.

V Praze dne 2. prosince 1991

JUDr. Jiří Černý

Návrat Řádu sv. Lazara do Prahy
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ČSL

DEMOKRACIE
Stráž
ZPRAVODAJ PRO ČLENSTVO ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ
HOVORY DO LÄN — Otevřené slovo Václavu Havlovi

O základní směr ČSL

Vážený pane prezidente,
dovolte mi několik konstatování jako odpověd na
Váš výrok, pronesený 9. prosince m. r. na setkání Konfe
rence politických vězňů (KPVČ) v počínajícíjiž nervozi
tě předvolební kampaně pro parlamentní volby. Odmí
taje z právních důvodů zákaz KSČ, jste podle zpráv tis
ku řekl: „Copak byli lidovci za těch čtyřicet let lepší?"
Byli, pane prezidente! Především již proto, že sku
tečna, opravdová Čs. strana lidová z rozhodnutí svého
předsedy Msgre Dr. Jana Šrámka a souhlasem svých
kompetentních orgánů — zastavila toho dne až na další
svou činnost.
Vše, co v ČSL následovalo, bylo na jedné straně ne
blahým dílem ke kolaboraci s protiústavní vládou
Gottwaldovy komunistické strany svolného ministra
Plojhara a jeho politických příživníků — na druhé straně
však vlasteneckým, křesiansky zdůvodněným hrdin
ným odbojem poslanců, funkcionářů i prostých členů
(mnohých již z exilu) v čele s Dr.. Ing. Rostislavem Sochorcem, zatčeným a ubitým ve vězení ještě s posla
neckým mandátem, se zemědělským poslancem Stani
slavem Brojem a řadou katalických literátů.
Nejzávažnější svědectví o poctivém demokratickém
postoji lidovců, kteří z pohnutek svědomí zůstali a přetr
vávali v jeho Čistotě ony strašné roky mocnosti temna a
zloby, podal na rozhraní let 1991-1992 úctyhodný Český
primas, František kardinál Tomášek, který v poselství
Ústřednímu výboru Čs. strany lidové potvrdil:
„Od svého nástupu do funkce biskupa v r. 1965, ale
především v letech 1969-1989, jsem byl nepřetržitě ve své
činnosti podporován členy Čs. strany lidové, především
z vašich místních organizací. Nebyla snad jediná větší
akce, poui nebo oslava, kterou by nezabezpečili vaší čle
nové.

Právě těmto prostým věřícím občanům vděčíme za
to, že účast byla často mnohotisícová. Autobusy objed
nané organizacemi ČSL zabezpečily dopravu i přes
značné riziko těch, kteří tyto akce společně s námi při
pravovali. Mnozí z nich za to zaplatili ztrátou zaměst
náni, totalitní režim je vedljako nepřátelské osoby aStB
vykonávalo nad nimi dozor.
Dvě vrcholné akce protikomunistického odboje — 31
bodů na podporu naší církve a slavný Velehrad 1985
ukázal, že věřící členové ČSL stojí za svými ordináři,
bez ohledu na to, že vedení ČSL zakazovalo podíl vašich
členů na těchto akcích. Iniciativa vašich nejlepších členů
vedla naopak k podpisové akci proti tehdejšímu vedení
ČSL, vyjadřovala přání, aby vaše strana hájila zájmy
věřících občanů."
V rozhovoru vyžádaném den po Vašem neuváženém
výroku o ČSL jste, pane prezidente, jejímu nynějšímu
předsedovi Ing. Luxovi vysvětlil, že jste neměl na mysli
stranu Msgr. Šrámka. Ta, jak jsem si Vám dovolil pou
kázat úvodem, měla dobrovolné zastavenou činnost —
aby ani nemohla kolaborovat, ani nebyla stejná jako
komunisté. Že přesto existovala, vyložil — nepřímo také
Vám — pan kardinál.
Odvolání nespravedlivého, nepřesného výroku není
ponižující. Ale dostane se ke sluchu těm, kteří slyšeli nebo
Četli jeho původní verzi? Proto můj pokus dosáhnout
tímto otevřeným slovem také ty naše občany, kteříji byli
pohoršeni, nebo znovu již ovlivněni před osudovým
osobním rozhodnutím v blízkých volbách do Federální
ho shromáždění.
V úctě
Jaroslav Kusý
předseda Čs. křesťanské demokracie

NA POČÁTKU 35. ROČNÍKU
žádáme naše abonenty v cizině i ve vlasti, aby
projevili porozumění pro nezbytné zvýšení
předplatného na 30 DM, ev. 22 US dol. v
zahraničí, 30 Kčs v ČSFR.
Abonenty ve vlasti žádáme, aby před
platné již v žádném případě neposílali na do
savadního administrátora Lubomíra Volína
(sekretariát ČSL v Plzni), nýbrž přímo na

naši redakci v Mnichově, nebo vyčkali, až
jim oznámíme jiný způsob poukazování.
Toto únorové vydání posíláme do ČSFR
jen na klíčové adresy s prosbou, abv došlé ex
empláře odevzdali vážným zájemcům, kteří
náš časopis užitečně rozšíří mezi členstvem
ČSL a stoupenci křesťanské demokracie.
Děkuje Vám DEMOKRACIE V EXILU

Richard Sacher
V československé straně lidové se vytvořila napja
tá, snad i krizová situace. Rozhodující příčina tohoto
stavu je neujasněnost v rozdílných názorech na pojetí
strany. Proto na minulém zasedání bylo navrženo a
UV také schváleno, aby ÚV se touto otázkou zabýval.
V podstatě na stranické scéně se profilují tato za
měřeni strany:
a) zaměření strany pravicové,
b) zaměření strany jako důsledného středu.
Ve smyslu encykliky Pacem in terris je povinností
věřících občanů vstupovat do společenských zařízení a
politické sféry a účinnou formou je obnvovat zevnitř.
Tomuto principu odpovídá rozptýlení věncích a jejich
angažovanost ve všech politických stranách pravico
vých i levicových. Tento způsob politické angažova
nosti křesťanů je zajisté velice potřebný. Předpokládá
ovšem fungující demokratické prostředí a skutečnost,
že společnost v zásadě akceptuje křesianské principy
hodnot.
Situace v naší zemi je však jiná. Jsme společnosti,
která byla pod monopolním dlouhodobým ideolo
gickým tlakem filozofického materialismu. Dnes spo
lečnost je v podstatě materialisticky laděná, se zá
kladním materialistickým přístupem ke skutečnosti.
Za této situace je plně oprávněná činnost politické
strany, která bezvýhradně akceptuje křesianské řazení
hodnot, a funguje jako koncentrovaný transfer těchto
hodnot do politického prostředí, které se začíná utvá
řet. V tom vidím nezastupitelné místo křesťanské
strany, v postkomunistických státech. K tomu jsou ty
to strany přímo předurčeny.
Aby však tuto úlohu skutečně mohly plnit, je třeba
vyvíjet vliv na co nejširší spektrum občanů. A to jak
těch, kteří se hlásí k pravici i těch, kteří se hlásí k levici.
Aby tento vliv bylo možné vyvinout, je třeba, aby stra
na plnila úlohu politického středu, s vnímavostí pro
podněty přicházející zleva i zprava, dokázala je zhod
nocovat a přetavovat do takové politické mluvy, která
odpovídá křesťanskému pohledu na svět, společnost,
mezilidské vztahy. Bude-li stát na levici, znemožní si
přístup k pravici. Přitom rozhodující i ve volbách nej
sou a nikdy nebudou občané s vyhraněným politickým
názorem, protože tito jsou prakticky neovlivnitelní. Je
jich však v nejlepším případě kolem 15 procent, cel
kem. Ale občanů, kteří jsou ve svém názoru dosud bud
nestálí, newyhranění, prostě ovlivnitelní, je tedy vět
šina.
ČSL však vsadila na pra vi co vou orientaci a podle
toho se řídí. Bude sice dosahovat krátkodobých, poli
ticky konjunkturálních výsledků, ale dlouhodobě bude
prohrávat, protože atraktivní návrhy zákonů — jako
lustrační, či o protikomunistickém odboji — budou
záhy přehlušeny daleko potřebnějšími a nosnými
otázkami sociálními.
Ač nerad, musím konstatovat, že vedení strany dě
lá politiku v podstatě systémem od projevu k projevu,
namísto aby tato politika byla jasné postavena na vě
decký základ, aby se opírala o analýzu společnosti, po
litických jevů, mezinárodních souvislostí. Vedení vede
stranu do politické izolace. Jakmile ČSL provede tak
zvanou beraní práci a ODS si upevní postavení, začne
to být pro ČSL zlé. Pozornost ODS a KAN se zaměří
nejen na ty, kteří zde komunismus budovali, ale také
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Lístky
Z DOMOVA

O základní směr ČSL

Situácia doma je
dost napatá — jako na
pokon vo víetkých kra
jinách bývalého socializ
mu. Napätie plodí predovletkým neskúsenost
politických elit, krehkost nových inltitúcií,
syndrom bolševizmu vo
vedomí tudí, prežívanie mafií, médiá (ktoré to
elte stále nevedia robil profesionálne), nevybu
dované komunikačné kanály medzi jednotli
vými centrami moci (parlamentami, vládami,
politickými reprezentáciami, hradom a podob
ne), najmä vlak iažký balík sociálnych problé
mov, ktoré so sebou prináša ekonomická re
forma. v takomto prostredí sa, samozrejme,
dobre darí sociálnym deviáciám ako sú mili
tantný nacionalizmus, korupcia, antisemitiz
mus a podobne. Poviem vlak celkom úprimne,
že som optimista. Odhadujem, že obdobie pre
chodu — ak nedôjde k nepredvídanej katastro
fe — skončí rok po budúcich volbách a ludia
začnú mysliel predovietkým na prácu a pro
duktívny život.
Dr. Fedor Gál
BRATISLAVA: Tunajší Výskumný ústav turizmu bol poverený vypracovaním
podkladov pre usporiadanie zimnej Olympiá
dy na Slovensku v roku 1996.

BAŇSKÄ BYSTRICA: Podlá predpo
kladaného rozsahu zmenenej armádnej kapa
city vo SR 1992-93 bude postavených 31 no
vých útvarov, reorga
nizáciou 84 a redislokáciou 67, z ktorých
30 pochádza zo Zá
padného vojenského
okruhu. Vševojskové zväzy boli v minulých mesiacoch prevedené
na Slovensku z výcvikových na bojové. Uve
dená premena je spojená s prezbrojovacou no
vou technikou.

BRNO: Obnovenou organizaci Čs. Orla
postihla nedávno dvojí téžká ztráta-Úmrtím
zasloužilých pracovníků. 7. prosince zemřel
zde ústřední tajemník br. Alois Večeřa, je
den z iniciátorů obnovy orelské činnosti, stálý
zástupce Čs. Orla v Mezinárodní federaci ka
tolických sportovců. — Již předním odešel v
den sv. Václava jeho čestný starosta Bohuslav
Koukal ve věku 85 let v Brně. Byl vězněn na
cisty i komunisty, již brzy po založení ČSR se
stal náčelníkem SuŠilovy župy.
SVÉTLA n. S.: Ve dnech 19.-27. září se
uskuteční sjezd zdejších rodáků, prvý v histo
rii města. V sobotu a v něděli (26. a 27.9.) se
bude slavit Svatováclavská pouť.

PLZEŇ: Koncem m.m. se usnesla čs. bis
kupská konference zřídit v Plzni biskupství s
vlastní diecézí. Příslušné kroky byly již pod
niknuty ve Vatikáně, s nímž bude dohodnuto,
které oblasti dosavadních diecézí budou od
stoupeny západočeské metropoli.

3^“ „Jestlipak vil, kamaráde, jaký je rozdíl
mezi nalím náméstkem starosty a tmavým
oblekem?" — „No, gamsachurdia, to nevím."
— „S tmavým oblekem se dá jít vlude. “
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na strany bývalé Národnífronty. Bez velkých skrupulí bude ČSL vystavena velice
silnému tlaku ze strany pravice. Pro ztrátu kontaktu s tradičním prostředím nebude
ČSL schopna tomuto tlaku odolat.
Myslím, že i uřeknutí pana prezidenta mnohé naznačilo. (Viz vedlejší dopis
Václavu Havlovi — p.red.)
V této souvislosti je třeba řici, že strana téměř bez jediného výstřelu, řečeno
obrazně, ztratila rozhodující vliv na křesiansky smýšlející vrstvy obyvatelstva, tra
diční to sféru vlivu ČSL. Strána se ocitá v krizové situaci proto, že se dostala do
rozporu se svými vlastními principy. Zatímco by strana měla vysoko pozvednout
ideu národniého smíření a realizovat specificky křesťanskou politiku, staví se do
role soudce a to ještě nespravedlivého.
Zatimco by ČSL měla dávno přejít od debaty o sociálních encyklikách k jejich
praktické realizaci, obrátit svou pozornost k lidem nejpotřebnějším, ekonomicky
nejslabším, věřící občané, kteří poznali hodnotu sociálního učení církve, vstupují
do sociální demokracie. Když se jich zeptáte, proč jako věřící vstupují právě do
této strany, tak odpovídají: právě proto, že jsme věřící.
Opakuji a varuji vedení ČSL, že takto nastoupená pravicová cesta je bezper
spektívni a logikou moci vede k tomu, že naše strana bude trvale obdobné role jako
za komunistického režimu. Je dosti tragickým omylem se domnívat, že lze získat
dlouhodobé zásluhy za debolševizaci společnosti. Totalitní systém nevytvářejí
jednotlivé osoby, ale totalitu produkuje systém.
Bylo třeba „uřeknutí“ prezidenta, aby si vedení strany uvědomilo, že je třeba
na politické scéně důsledné obhájit to, co v ČSL bylo i za vlády komunistů pozi
tivního. Napřilad to, že ve straně probíhal diferenciační proces dávno před 17. li
stopadem, který vyústil v pozitivní změny v ní. Ač na druhé straně uznávám, že o
tom vedení asi těžko může hovořit, protože se až na vyjímky tohoto procesu ak
tivně nezúčastnilo, nebo jeho členové v ČSL prostě nebyli.
Na jedné straně chce být partaj jednoznačná, ale na straně druhé je stranou
vládní i stranou nevládní. Teorie „o každodenním zasazování stromu“, kterou se
měla zdůvodnit potřebnost našeho zastoupení ve vládě ČR, je hodně emotivně
postavená, samozřejmě laciná, ale především mimo jakýkoliv racionální efekt.
Vláda totiž není prostředím politického souboje. Úlohu politického ringu plní
parlamenty. Vládá má vládní program, který musí její členové plnit. Dost těžko
naši účast ve vládě zdůvodnit šrámkovským „býti při tom“. Býti dnes při tom,
znamená nejen být svědkem, ale nést také plnou odpovědnost. A tuto odpověd
nost za činy a postupy vlády nenese jen její člen, ale celá ČSL!
(Red.: Tento aktuální rozbor současné situace v Československé strané lidové
přednesl člen jejího Ústředního výboru. JUDr. Richard Sacher, býv. federální mi
nistr vnitra, na prosincovém zasedání UV v Havlíčkové Brodé.

Na ochranu osobnosti
(SD) — Na tiskové konferenci 14. m.m. byla v Praze představena Nadace E-Clubu
(Elitního klubu), jehož úkolem je podpora a ochrana osobnosti v naší popřevratové společno
sti. Jeho zakladatelé jsou odhodláni chránit vyhikajici tvůrčí osobnosti veřejného života,
motivovat je a materielně i jinak podporovat.
Předseda zakladatelského výboru, JUDr. Jiří Černý, do nedávna poslanec FS, k poslání
nadace novinářům vysvětlil: „Jde nám o skutečnou elitu, která by měla díky své profesiona
litě zaujmout vedoucí místa v této společnosti; o lidi, kteří se nebojí se svým názorem i kůži
jít na trh. Vidíme v tom totiž jedinou možnost, jak se postavit dravému diletantismu, který
je od listopadu 1989 v naší zemi stále patrnější.
Za jedno z největších nebezpečí pro naší demokracii označil dr. Černý problém lus
trací, který vzbuzuje mezi občany strach. „Podle našeho názoru je právě strach nástrojem,
jak může režim manipulovat s lidmi“, prohlásil, „půjde nám proto také o jeho odstraňo
vání.“
K otázce lustrací řekl: „Stadium lustrování přechází do stadia lustračních procesů. Proto
vznikla při nadaci sekce SOS na ochranu osobnosti. Jejím vedoucím je M. Lakatoš s úko
lem sledovat především dodržování lidských práv v naší zemi. Upozornil otevřeně na polito
váníhodný zjev že „pod mocenskou záštitou vlády vznikla lustrační mafie, která na podkladě
záznamů státní bezpečnosti vynáší verdikty bez ohledu na to, kdo ve skutečnosti byl neb
nebyl jejím agentem. O tom, zda si podle potřeby k těmto záznamům něco přidává, zatím
nemáme přesné údaje, ale určité informace tu již jsou.
Svazky StB, které klasifikují občany, jsou podle Lakotošova mínění „subjektivní zázna
my pracovníků bezpečnosti. Provádění lustrací, za něž je odpovědné Federální ministerstvo
vnitra, proto nelze kvalifikovat jinak, než jako trestný čin kolektivního zneuužití pravomo
ci“, řekl doslova.
„Cílem SOS je dokázat, že údaje v záznameck StB jsou nepravdivé, přestože podle pana
ministra vnitra mají tyto záznamy bývalých úředníků nezvratitelnou platnost“ (!!), uvedl M.
Lakatoš. „Jedinou možností, jak se s hrozbou lustračních procesů vyrovnat, je trvat na tom,
aby nezávislé soudy důsledně prověřovaly všechny dostupné důkazy.“ Lakatošovo dopo
ručení by se mělo stát ihned programem federální justice!
Kontaktní adresy na SOS a na celou Nadaci E-Clubu: P.O. Box 31, 106 00 Praha nebo
kancelář nadace 111 21 Praha 1, U půjčovny 9, TaF 22 63 02. — Činnost nadace je třeba
zajistit formou finančních příspěvků nebo darů na účty u ČSTSP Praha 1, Melantrichova 5
(korunový), č.ú. 6016640 — 018; Rytířská 29 (devizový) Č.ú. 34278/9008980 — 01/222038.

..... —.......................
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PRÁCE
Naše

Právo menšiny
V závěru minulého týdne byl v deníku
ČST zveřejněn rozhovor s předsedou ČSL
Ing. Luxem, který mimo jiné prohlásil, že na
dvoudenním zasedání ÚV ČSL byl projednán
návrhJUDr. BartončíkaaJUDr. Sachera,
aby ústřední výbor vzal na vědomí vytváření
názorových frakcí ve straně s tím, že tento
návrh podpořilo pouze 10 členů ÚV ČSL.

Konstatování Ing. Luxe je přinejmenším
nepřesné. Pro prvni alternativu návrhu, for
mulovanou JUDr. Bartončíkem za podpory
dalších členů ÚV včetně všech místopředsedů
strany, hlasovalo sice jen 10 členů. Pro druhou
alternativu, předloženou JUDr. Sacherem a
obsahující konkrétní návrh na uznání názoro
vých frakcí, se však vyjádřilo již 19 přítom
ných, což je více než jedna třetina ÚV ČSL.
Považujeme za nezbytné zdůraznit, že
postup navrhovatelů nebyl ničím jiným, než
využitím možnotí, obsažených ve stanovách,
které výslovně existenci názorových proudů
předpokládají. ÚV a předseda ČSL tedy svým
postojem odmítli vzít na vědomí realitu, která
navíc není v rozporu s vnitrostranickými
normami. Z tohoto hlediska je také zavádějící
hovořit o jakési porážce. Předkladatelé
návrhů si dobře uvědomují, že jejich názor
není prozatím většinový. Právě proto hovořili
o uznání frakce, pro kterou je příznačný spíše
menšinový názor.

I když značná část členů a zejména funk
cionářů ČSL podlehla módnímu pravicovému
ladění, jsme přesvědčeni, že křesčansko-sociálni orientace a setrvání strany ve středu po
litického spektra, jež nevylučuje ze záměrů
spolupráce žádnou ze skutečně demokra
tických politických složek, má nikoliv zaned
batelnou podporu v členské základně. Jsme
také přesvědčeni, že naše názory, byť v mo
mentální konstelaci ÚV ČSL menšinové, plně
odpovídají myšlenkovým zdrojům, tradici
ČSL, jejím zájmům a také úloze, kterou by
křesťansky orientovaná strana měla v naší ze
mi a zejména v současné době sehrávat.
Postup většiny UV a zejména způsob
předkládání tohoto problému veřejnosti nej
sou ničím jiným než přehlížením stanov ČSL
v principu vnitrostranické demokracie a plu
rality, jehož neodmyslitelnou složkou je prá
vo menšinového názoru usilovat, aby se stal
názorem většinovým.

Nebudeme komentovat zjevné snahy pre
zentovat problém, který ve straně objektivně
existuje, jako izolovanou a negativně moti
vovanou iniciativu jednotlivců. O nedosta
tečném sebevědomí těch, kteří se na minulém
zasedání ÚV ČSL považovali za vítěze, svědčí
mimo jiné skutečnost, že naše stanovisko k
obsahu rozhovoru ČST s předsedou ČSL,
předané redakci Lidové demokracie v neděli
15.12.1991, nebylo uveřejněno.
JUDr. Josef Bartončík
JUDr. Jiří Černý
NENÍ JIŽ ORGÁNEM ČSL

Měsíce upozorňovala naše Demokracie v
exilu na nezdravý vývoj ve svém „sesterském“
listě, pražské Lidové demokracii (také v minu
lém vydání z prosince m.r.). Tento vývoj skon
čil oznámením 16.12.91., že LD již není orgá
nem ČSL.
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Kultura

Zamyšlení nad potřebami a změnami ve výchově a vzdělání (1.)

E X I L U

Jaká dnes škola, takový zítra národ
Blanka Jeřábkova
Zneklidňující zjevy ve společnosti
ČSFR je možné zvládnout jen tím, začneme-li s výchovou ke skutečným mo
rálním hodnotám, tedy od základů kře
sťanské morálky, která by míla být v ze
mi uprostřed Evropy s více než tisícile
tou křesťanskou tradicí naprostou sa
mozřejmostí. K tomu je potřeba změnit
dosavadní školský systém a to jak jeho
uspořádáním a vznikem nových insti
tucí, tak i změnou vztahů přímých
účastníků vyučování i dalších osob, spo
jených s fungováním školské soustavy. I
když se na změnách školského sektoru
již 2 roky pracuje, rozhodně se nedá říci,
že by se postupovalo promyšleně, pos
tupně a cílevědomě.
Jednou z prvních přeměn byla změna
v učebních plánech vysokých škol a zrušení
zkoušek z marxismu-leninismu, dějin
komunistické strany a vědeckého socia
lismu, patřící celá desetiletí k povinným
předmětům téměř všech studijních
oborů. Dále se pokračovalo výměnou
vedoucích pracovníků, spolu s úsilím, aby
na místa bývalých komunistů ve
funkcích ředitelů škol, inspektorů a pra
covníků školských úřadů přišli lidé mo
rálně čistí, odborně zdatní a s předpo
kladem přesné reakce na nové změny v
životě společnosti. Avšak ani po opako
vané výměně se nezabránilo tomu, aby se
leckde neudrželi nadále ti, kdo do funkce
tohoto významu vůbec nepatří. Perso
nální výměně ve školství chyběla jednoz
načná pravidla, škodila centralizace a
chyběla pravomoc těm, jichž se rozhod
nutí bezprostředně týkala i účast širší ve
řejnosti, která by pomohla zamezit
množství podvodů, protekcí a „rotaci
kádrů“, při které si úzký kruh lidí místa
mezi sebou jen měnil. Někde si bývali
členové KSČ dokonce stěžovali na dis
kriminaci a oháněli se listinou základních
lidských práv a svobod!
Místo Manifestu Desatero?
Dost na tom, že učitelé — bývalí ko
munisté, i nadále ovlivňují výchovu no
vého pokolení; -učitelská místa jim
zůstávají nadále zachována. Jak také ji
nak, když je jich tolik, neboť jak víme,
byli k učitelskému povolání v uplynulých
desetiletích připouštěni nezřídka právě
lidé „uvědomělí“. Není tedy divu, že
někteří z těch, kteří dříve zdůrazňovali
sílu komunistického systému, dnes ve
výchově k občanství vysvětluji principy
demokracie a někteří si dokonce před
stavují, že je možné — tak jako si dříve
osvojili Komunistický manifest — dnes
se mohou naučit Desateru Božích přiká
zání a vyučovat náboženství, (které bylo
opět na státních školách zavedeno jako
nepovinný předmět), bude-li to v
důsledku uhájení učitelského místa nut
né. Bohužel je tzv. vědecký světový ná
zor v naší společnosti tak zakořeněný, že
se ho jen těžko budeme vzdávat. Proto
bychom měli na školách usilovat o rozši
řování hodnotných časopisů v křesťans
kém duchu, jakým je např. časopis Uni
versum.
Vyučování ruského jazyka se stalo
nepopulárním. Přes řady domácích a

cizích učitelů, kteří se s velkým entusiasmem a většinou i kompetencí ujali
vyučování u nas tak dlouho opomíjených
světových jazyků, existuje katastrofálni
nedostatek sil v těchto oborech (např. v
současné době chybí v ČR 6.500 učitelů
angličtiny). A tak nás nesmí zarážet, že
leckde bývalí ruštinári dnes vyučuji jiné
jazyky — přesně podle zásady „být ale
spoň 1 lekci před žáky“.
Změnily se i principy inspekce škol a
nastolila nová filozofie inspekčního do
zoru, (nový inspekční zákon se teprve
připravuje), s čimž souvisí i nový systém
inspekčních záznamů; ten bude v bu
doucnu vypracováván jen tehdy, zjistí-h
inspekce vážné nedostatky v práci školy
a v plnění jejího společenského posláni. I
organizace SRPŠ byla zrušena a registrace
obdobných organizací probíhá přes mi
nisterstvo vnitra.
Nastíněné příklady jsou jen malé
kapky v moři problémů a potřebných
změn, vyňaté z celkového kontextu roz
sáhlé problematiky školského sektoru a
rozhodně nestačí k nápravě škod, napá
chaných v jedné z nejdůležitějších oblastí
naší společnosti, za kterou by se výchova
a vyučování budoucí generace měla považovar. Největším problémem je skut
ečnost, že co zákon, vyhláška, předpis, to
nutnost změny, a že se na plně uspokojivý
školský zákon stále ještě čeká. Takže to
byly především kompetence, které
zabrzdily snad všechny okruhy. Smutné
je zvláště to, že i u řídících orgánů nejde
vždy jen o školství samé, ale i o politické
boje. A ne vše, co se udělalo, je zcela zda
řilé, při čemž zde máme na mysli dosti
sporný zákon, věnující se otázkám
právní subjektivity.
Již v průběhu roku 1990 se ustavila
řada sdružení, svazů a komisí, usilujících
o nové pojetí československé výchovně
vzdělávací soustavy a přispívajících ke
koncepčním otázkám transformace

školství. Do popředí činnosti těchto or
ganizací se dostaly okruhy otázek jako:
postavení vzdělání a školy v naši společ
nosti, postavem učitele, zřizování škol,
obsah vzdělání jakož i metody a pros
tředky vzdělání.
Trh školských sil
Mnozí volají po tom, aby i ve školství
existovala určitá obdoba trhu pracovních
sil, podobně jako v celém národním ho
spodářství. Tím by se podle kvality práce
mohlo či mělo dojít k pohybu učitelů
mezi jednotlivými školami a typy škol. S
tím jsou ovšem spojeny i požadavky na
učitele, který by v demokratické společ
nosti měl mít schopnost se samostatně a
tvořivě správně rozvíjet. Má-li však mít
otevření prostoru pro samostatnou a
tvořivou práci učitele smysl, musí vést ke
změně postavení žáka ve společnosti.
Ten nemůže zůstat objektem působení
učitele, ale musí se stát subjektem
vyučování. Měla by být jasná kriteria,
která se na učitele budou klást a jejich
přijeti by mělo probíhat nejdříve jen na
dobu jednoho roku.

Kladou-li se však zvýšené požadavky
na učitele, jsou nevyhnutelné i změny so
ciálních a pracovních podmínek pedagogů
a dalších školských pracovníků. Závazky
vlády o vyrovnání platové úrovně ve
školství jsou zatím ve fázi návrhů. Různé
dodatečné valorizační injekce nemohou
vyřešit historicky navozenou nespra
vedlnost vůči učitelstvu v tomto směru;
proto by měla být platová otázka úkolem
prvořadým. Od toho závisí, jaké nároky
se na učitele budou moci klást, jak vážně
bude učitel svoji práci brát, a i kvalita
těch, kteří se budou v budoucnu pro uči
telské povolání rozhodovat. Nesmíme
zapomínat, že za 10-20 let budou, učitelé
takoví, jak je na to dnes připravíme a bu
dou vychovávat tak, jak jim to dnes
ukážeme.

Církevní gymnázium v Plzni
(JH) — K 1.9.1992 bude v Plzni, Houškově ulici, otevřeno 6 tříd církevního
gymnázia: 2 primy pro žáky, kteří ukončí 5. třídu ZŠ; 2 sekundy pro žáky, kteří
ukončí 6. třídu ZS; 2 kvinty pro žáky, kteří ukončí 8. třídu ZŠ.
Gymnázium je otevřeno všem uchazečům, o přijetí rozhoduje výsledek přijí
macího řízení, nikoliv příslušnost k církvím. Školu žáci ukončí maturitou, která
opravňuje ke studiu na vysokch školách všech typů.
Gymnázium bude vedeno v duch křesianského společenství učitelů i žáků s
cílem formovat všestrannou a harmonickou osobnost. Vedle předmětů odpoví
dajících obsahem i rozsahem státnímu gymnáziu, počítá se s povinnou výukou zá
kladů křesťanství, etiky, filozofie, dějin umění a latiny. Posílena bude i výuka mo
derním jazykům, výchova k občanství a právnímu vědomí. Ředitelkou církevního
gymnázia jmenoval pan biskup Lobkowicz profesorka Janu Hrbotickou.
Termín pro přihlášky, které jsou u všech základních škol, sice prošel již 15.
února, ale předběžné a pro plánování je vhodné přihlásit se pro příští období již
nyní na adresu: Arciděkanství, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň. Na obálce poz
namenejte „Církevnígymnázium. "
Zřizovatel tohoto gymnázia — arcibiskupství pražské — vyhlašuje výběrové
řízení pro zájemce z řad učitelů všech všeobecně vzdělávacích předmětů. Přihlášky
s údaji o aprobačních předmětech a délce pedagogické praxe rovněž na adresu
arciděkanství.
Ředitelství gymnázia přijme vděčně jakoukoli finanční podporu na generální
opravu sto let staré školní budovy. Každý dar je záslužnou investicí do lepší bu
doucnosti naší nynější mládeže.

I

VLASTI

■ RUDOLF FIRKUŠNÝ, klavírní vir
tuos světového jména, se dožil 11. t.m. 80 let.
Žije od r. 1938 v USA, kde si vedle Itálie získal
obdiv publika i kritiky. Ve vlasti vystoupil ješ
tě po válce na 1. hudebním festivalu Pražské
ho jara 1946, potom až po pádu komuni
stického režimu na památném festivalu v r.
1990, kdy hrál s Českou filharmonií 11.
klavírní koncert Bohuslava Martinů. Největší
zásluha jubilanta je v tom, že celá desetiletí
neustále propagoval ve světě díla českých
skladatelů, jmenovitě Smetany, Dvořáka,
svého učitele Janáčka a přítele Martinů.
■ SPOLEČNOST pro vědy a umění
(kancelář gen. tajemníka 14540 Hamlin St.,
Suite F, Van Nuys, CA 91411, USA) uspořá
dá ve dnech 26.6.-1.7. v ČSFR ve spolupráci s
univerzitami Karlovou a Komenského v Bra
tislavě, svůj prvý kongres na domácí půdě na
téma „ Česko-Slovensko, Evropa a svět — věda
a umění v mezinárodních souvislostech. “
■ ELLWANGENSKÁ POUTk sv. Me
toději se letos uskuteční zájezdem k našim
slovanským věrozvěstům a patronům Evropy
na moravský Velehrad ve dnech 4. a 5. Červen
ce. Zájemci nechť se brzy přihlásí u svých kra
janských duchovních správ na Západě.

■ KNIHY ZA OHRADOU (česká lite
ratura v exilových nakladatelstvích 1971
1989) je název obsáhlé publikace (432 stran)
PhDr. Jana Čulíka z univerzity v Glasgově,
hodnotící veškerou literaturu v uvedeném
období. Vyšla v říjnu m.r. a stojí $15.
■ HLAS MISIE, oběžník vydávaný P.
Josefem Šimčíkem SDB (Brauerstr. 99, CH8004 Zürich) uvádí svá zvláštní setkání: každý
čtvrtek, 19,45h se mší sv. a úvahou (kostel sv.
Jana Boská — italská misie, v Curychu); každý
prvý pátek v měsíci bohoslužba v klubovně
české misie); každý měsíc (podle pozvánek)
schůzka mladé generace.
.

■ J.A. KOMENSKÝ bude vzpomenut
při březnovém 400. výročí svého narození na
mezinárodní konferenci v Praze od 23. do 27.
března tématy „Odkaz Komenského a výcho
va Člověka pro 21. století“; v Bratislavě bude
sympózium 30. a 31.3. na téma„/./1. Komens
ký a slovenská kultura". Pražské Divadlo na
Starém Městě uvádí k výročí hru věhlasného
malíře Oskara Kokoschky (pohřben ve Švý
carsku) „Comenius" v upravené verzi z r.
1972.
■ SV. ANEŽKA ČESKÁ bude letos
uctívána poprvé v den nově ustanoveného
jejího svátku 13. listopadu, den po jejím sva
tořečení 12.11.1989. Dosud byl slaven 2.3.
■ UNIVERZITA KARLOVA usku
tečni ve dnech 6.-7. března podle tříleté doho
dy s Fundací Nova Spes o kulturní a didak
tické spolupráci seminář o problémech eko
nomického přechodu v ČSFR podle encykli
ky J ana Pavla II. „ Centesimus A nnus“.

■ SPIŠSKÁ KAPITULA dosáhla letos
vysokého počtu 329 bohoslovců. V kněžs
kých seminářích v Nitře, Bratislavě a Báňské
Bystrici studuje teologu dalších 250 kleriků.
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Tschechoslowak. Christliche Demokratie
BEWEGUNG
der tschechoslowakischen Christlichen
Demokraten im Exil
Vorsitzender: Jaroslav Kusý

Generalsekretär: Dr. Mir. Novák
Wlnthlrstraase 33, 8000 MQnchen 19

KULTURELLE ZUSAMMENARBEIT
• • Vor einigen Wochen tagte zum ersten
Male nach dem Zusammenbruch des kom
munistischen Systems in Osteuropa der Exil
PEN-Club der Schriftsteller, Dichter und
Journalisten, gegründet 1953 in der Bundes
republik Deutschland, in Prag und auf dem
naheliegenden Schloss Dobříš. Das Leitwort
des Kongresses, der mit Unterstützung der
Konracl-Adenauer-Stiftung (Vorsitzender
Bernhard Vogel, frisch gewählter Minister
präsident von Thüringen) zustande kam, hiess
„Kulturelle Zusammenarbeit in Europa“.
• • Zum Auftakt erschienen waren und
an den Diskussionen teilnahmen: der stellver
tretende Ministerpräsident der Tschechischen
Republik, Professor Milan Lukes, die Vorsit
zenden des tschechischen und slowakischen
PEN-Zentren, Ivan Klima und Karel Vilikovsky, der Vorsitzende der Tschechischen
Schriftstellervereinigung, Milan Jungmann,
der Historiker Toman Brod sowie der Thea
terwissenschaftler Alex Königsmark.
• • Über die Tagung berichtete Dr. Ru
dolf Ströbinger, ehemaliger Redakteur der
Prager Zeitung Lidová demokracie, jetzt selbst
Mitglied des PEN-Clubs: Das Gespräch
machte deutlich, daß die Zusammenarbeit auf
kulturellem Gebiet für die Tschechoslowakei
von größter Wichtigkeit ist. Alex Königsmark
wies dabei auf die Herausgabe der deutsch
sprachigen Wochenzeitung „Prager Zeitung“
hin und lud die Exil-Autoren zur Mitarbeit
ein. Auch die Stiftung Prothalia habe sich als
Ziel die Wiedergeburt des deutschsprachigen
Theaters in Prag gesetzt.

Ukrajina, druhá atomová síla Evropy

únor 1992

POLITICKÝ BAROMETR

• str. 1
Ukrajinci jsou zklamáni. Doufali celá ta leta v možnost skutečné neodvilosti.
Dnešní řešení v politické konstrukcí sodružstva GUS přišlo překvapivě, ani ny
nější předseda kyjevské vlády Kra včuk neměl možnost podrobných porad s poli
tickými přáteli doma i v zahraničí."
„A odklad nebyl myslitelný, protože každý další vývoj by byl šel proti zájmům
ukrajinského lidu, jak víme z různých pokusů Moskvy pogorbaíovské.“

„A západní svět si nepřál rozdrobení oblasti sovětského impéria. USA napří
klad rychle zamítly úvahy o členství východních států v Atlantickém společenství.
Mnohým občanům u nás se zdá, že není dost dalekozraký; na druhé straně uzná
váme, že na Washingtonu leží velká zodpovědnost za každou změnu v Evropě."

„ Především nukleární kapacity na bývalém území SSSR způsobují Bushovi, ale i
ostatním západním spojencům bolení hlavy. Vždy i Ukrajina je druhou nejvétší
atomovou mocností Evropy, pétina všech nukleárních zbraní v hranicích někdejšího
Sovětského svazu je uskladněna na ukrajinském území. “
„Přesně tak; a to představuje dohromady pět tisíc atomárních systémů. Proto
tak, jak si Spojené státy nepřejí politicko-geografické a vojensko-mocenské změny
za Karpatami, usilují zároveň o spolehlivou dohodu s vládou Kravčuka v naději,
takovým ujednáním dosáhnout dorozumění, jaké s Gorbačovem již nebylo mož
né. Jde o likvidaci veškerého atomového potenciálu do konce tohoto století.“

„Jak pomáhá vaše sdružení pravicových stran — Ukrainian National Assembly
— jak se u vás nazývá, obnově svobodného života?"

„Snažíme se o to Vámi uvedenou koalicí menších demokraticky orientovaných
organizací. Klademe velkou váhu na národní uvědomení lidu, na jeho vzdělání a
znalost dějin naší země i celé Evropy. Bez tohoto kapitálu bychom se časem nepro
sadili v soutěži politických programů. Proto stále zdůrazňujeme: cílevědomě pra
covat, pracovat, nepodlehnout momentálnímu zklamání, že osud nám v nynějších
proměnách ještě nedopřál plné uskutečnění naší národní identity ve zcela suve
rénním státě.“
„To Vám přeji, pane předsedo, ve významný den Vašeho únorového zatěení prá
vě před 20 roky v průběhu další ěistky mezi vašemi kulturními aktivisty. “
„Děkuji Vám, pane Šéfradaktor. Co jsme nedosáhli zatím my prostřednictvím
nynějšího Sodružstva, dovedou ke konečnému cíli naši mladí.“

Česko-anglický
SLOVNÍK IDIOMŮ

• • Für die Exil-Autoren war es nach
a ustálených rčení metaforických,
mehr als vierzigjähriger Beschimpfung gewiß
eine Genungtuung, daß sie von tschechischer
obrazných a lidových
Seite zum erstenmal offiziell Worte des Dan
kes für ihre Unterstützung der unterdrückten
tschechischen und slowakischen demokrati
■ »vlítla
*
Krvotok.
Harbor« Kr«<)tokv«a
schen Kultur im westlichen Ausland hörten.
Dies sagte auch der stellvertretende Oberbür
germeister von Prag, Jiří Exner, bei dem Emp
fang der Teilnehmer des Kongresses im Prager
Altstädter Rathaus. Prag wolle seine Schuld
gegenüber dem Exil abtragen und neue Zei
chen der Zusammenarbeit setzen, erläuterte
Exner. Und auch das Telegramm des tsche
choslowakischen Staatspräsidenten Václav
ČESKO - ANGLICKY
Havel an die Teilnehmer der Tagung zeigte,
SLOVNÍK IDIOMU
wie die heutige Führung des Landes die Arbeit
CZECH - ENGLISH
der Schriftsteller und Publizisten im Exil
DICTIONARY OF IDIOMS
schätzt.
• • Die Vorträge von Professor Fried
rich Prinz (Universität München) und des Lei
ters des Goethe-Instituts in Prag, Jochen
O potřebě dvoujazyčného slovníku české idioBloss, wiesen einerseits auf die alte Verknüp
matiky a frázeologie není třeba mnoho slov. Dosud
fung der deutschen und tschechischen Kultur
jsme jej v naší lingvistické literatuře bolestně post
in Böhmen hin, andererseits auf neue Mög
rádali. Je to prvni dílo tohoto druhu a zejména pro
lichkeiten, an die positiven Seiten der Vergan
emigranty je důležité přimo existenčně; pomůže
genheit anzuknüpfen.
zapojit se dříve do společenského života a překonat
• • So wird das Goethe-Institut eine
pocit izolace a odcizení, vznikající v důsledku ne
Reihe von Veranstaltungen über die deutsch
dostatečné znalosti jazyka.
tschechische Zusammenarbeit in der Kultur
vorbereiten. Damit möchte man auch dem
Cena slovníku je 41.00 CA dolarů, v USA 40.00 dolarů US, včetně poš
manchmal in Prag von nationalistisch gefärb
ten Kreisen verbreiteten Schlagwort von einer tovného. Knihu obdržíte obratem po zasláni money order na adresu:
Břetislav Kroulík, 30 Teesdale Plače 2008,
„neuen Germanisierung“ der Tschechoslowa
Scarborough, Ontario, MIL 1L2 Canada.
kei entgegenwirken.

Rok 1992 nezačíná právě
růžově, zejména ve vztahu na
vývoj nového politicko-statního uspořádání na ruinách So
větského svazu. Průřez denním
tiskem v prvé polovině února
dokumentuje již v titulcích
zpráv situaci: „Jelcin: bez po
moci hrozí diktatura.“ (3.2.) —
„Moskva: masové protesty pro a
proti Jelcinovi.“ (10.2.) —
„Největší veřejná shromáždění
kritiky a souhlasu »Jelcinem od
uvolnění spotřebních cen v
Moskvě.“ (11.2) — „Quayle va
ruje před ztroskotáním Jelcina“
(12.2.) — „Když to Jelcin nedo
káže, nedostane se demokracie
do Ruska nikdy!“ (13.2.)...
Redakční barometr bude
přirozeně vývoj ve východní
Evropě a postoj Západu vůči
němu bedlivě sledovat a pro
naše čtenáře komentámě regi
strovat.

Caeteium autem cendea...
Vatikán protestoval energicky proti popra
vě příslušníka kubánské opozice proti F. Castrovi, Diaze Betancourta. Zároveň vys
lovil politování nad tím, že svobodný svit
přešel jeho popravu zastřelením bezcitným
mlžením.

„Caelerum autem ccnaeo— Ostatné
soudím, že KOMUNISMUS
MUSÍ BÝT ZNIČEN?'
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DEMOKRACIE
v exilu
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začínajúc februárom
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