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VÍTĚZSLAV NEZVAL

SBOHEM A ŠÁTEČEK
Sbohem a kdybychom se víckrát nesetkali
bylo to překrásné a bylo toho dost.
Sbohem a kdybychom si spolu schůzku dali
možná že nepřijdem že přijde jiný host.
Bylo to prekřásné žel všechno má svůj konec.
Mlč umíráčku mlč ten smutek já už znám.
Polibek kapesník siréna lodní zvonec
tři čtyři úsměvy a potom zůstat sám.

Sbohem a kdybychom si neřekli už více
at po nás zůstane maličká památka
vzdušná jak kapesník prostší než pohlednice
a trochu márnivá jak vůně pozlátka...
(úryvek)
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Ako sa vezme: 20 rokov je málo i vela!
Ani sa nechce veriť, že sme už tu 20 rokov - pre nás niektorých
vela, ale len polovica toho, čo sú tu iní našinci. Vela, keď si po
rovnáme svoju podobu v zrkadle s obrázkom na náprotivnej stene.
Skoro málo toho čo sme dobrého užili v živote, lebo veď nebolo to
síce tu také ťažké, ale ani nie lahké. V cudzom svete bolo treba sa
dvojnásobne biť so životom, najmä v pokročilom veku. Niektorí sa už
tu narodili, pre niektorých väčšia časť či polovica života a pre ostatných nádejné jesenné roky. Také čudné je to zamyslieť sa nad
tým všetkým - sentimentalita a emócie sa snúbia s realitou. Co je
to 20 rokov, keď prvá Republika len práve tolko trvala a tak isto
20 rokov do nášho odchodu sme znášali komunizmus na vlastnej koži.
Poniektorých "dávali do laty" najprv rodní a potom nerodní(v každom
prípade: bratia). Je ale 20 rokov vela pre tých, ktorí to už dvoj
násobne rokov doma musia znášať! A vo svete? Ktože sa už stará o
naše zlé či dobré dvadsiatky rokov - vynárali sa a vynárajú denne
nové problémy, ktoré ich viac bolia ako naše bôle.
Za 20 rokov sa aj tu viackrát zmenil náš myšlienkový pochod.
Pred 10. rokmi sme sa na týchto stranách OKNA inak zamýšlali nad
životom tu ako teraz. Stali sme sa viac realistami, ružové okuliare
sme strčili do šuplíka a na vďaky Holandsku, ktoré sme vtedy tak sr
dečne vyjadrovali, sme skoro už zabudli. Bolo by zbytočné tieto vďa
ky teraz parafrázovať, usmievať sa nad nimi a pokladať ich za naivné.
Tak to bolo vtedy a dnes je to inak - ďakovať však vždy je na mieste,
to je tiež tých vela 20 rokov skúseností. Za ten čas sme sa viac in
tegrovali do života tu ako iní utečenci, chceli sme byť čo najmenej
nápadní - a to sa nám zväčša darilo, lebo máme stejnú pleť a ľudskú
podobu. Mnohým sa aj pritom, keď otvorili ústa a začali hovoriť, po
darilo vyhnúť všetečným otázkam o našom pôvode. Naše deti, ale najmä
vnuci nechceli byť iní ako ich spolužiaci či priatelia, boli v roz
pakoch, keď sme sa pred nimi k nim prihovárali našou rečou a len
velmi málo sa z nich zaujímalo o náš citový život spojený s bývalou
vlasťou. V dôsledku toho, najmä, v miešaných manželstvách, skoro vy
mizla z rodín rodná reč a len-lenže nepotrebovali slovník. Naraz
sme akosi začali mať pocit suchej ratolesti na strome nášho národa.
Ktože sa ešte pamätá na plný sál nášho prvého plesu pred 20.rokmi
v Schevenin^skom Kurhause, kde sme práve zabudli na strach a nevede
li sme, že ho neskoršie zas dostaneme. Ktože sa ešte pamätá na skoro
pravidelné posedenia a stretnutia? Už skoro padla do zabudnutia aj
naša skautská činnosť s mládežou. Akosi sme sa vnútorne pretvárali
- tu bolo 20 rokov vela! Naše spolky nás už nezaujímali a formálne
zostali v nich len nevolení jednotlivci s márnou námahou privolať
prvopočiatočné diania spolupatričnosti, keďže iní sa to báli robiť.
Dopadol na nás nový strach z ďalšej pomsty režimu na nás, aby mohli
za nami sem chodiť babičky, sestry a bratia - odriekalo sa zo strachu
aj posielanie OKNA, aby nedajbože o tom tam nevedeli. Podarilo sa
im nás rozbiť! Potom prišla nová pomsta a režim si ich na nás vymy
slel viac: urovnanie pomerov, pozývanie za peniaze atď. Velmi mnohí
tomu naleteli a draho za to platili peňazmi i svedomím. Dobre sa pa
mätáme na mnohé články aj s fotografiami z prvých rokov o krutom
prenasledovaní a zaprisahaniami nič viac nemať s tým režimom. Keď
už rodiny sem mohli, začalo niektorých tam iné ťahať - dnes sme už
tak ďaleko, že to ludsky chceme chápať - aj detičky sa vraj tam lep
šie priučia rodnej reči. Azda ťažké 20. roky prežívame a mrohým sa
vrátili aj prvopočiatočné utečenecké sny a strach pri ich cestách.
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Naraz sa vynorila nová fáma, že nám bude všetko bude odpustené
(a nás to neuráža), trestné registre sa vyčistujú, naše vlastizradné tresty sa premieňajú len na přestupky, akoby sme boli v minulosti
len zle "zaparkovali". Hurá, už tam môžeme volné chodiť a len-lenže
nás nepožiadajú o prepáčenie. - Avšak ai tieto fámy sa zdajú byť zatial neopodstatnené, lebo najnovšie z následkov reform u súsedov do
stal už konečne strach aj režim a začali lietať hlavy.
Nuž máme byť teraz v pomykove, čo na toto všetko?
Alebo sme zase zabudli a tešíme sa, že nás zas po kolkýraz opus
til strach? Už sa zas nebojíme schádzať v nezávislých spolkoch(tie
staré majú po každej stránke zlú povesť!), ukázať zas svetu, že sme
ešte stále tu, že sme sa v holandskom svete ešte nestratili a brat
sky v zhode a s porozumením obcujeme s tými, ktorí po svojom využí
vajú nové výhody glasnosti a perestrojky. Treba im len držať palce!
Co na toto všetko? Sme len pomýlení a na zlej ceste?
Do tohoto myšlienkového chaosu už staré OKNO nepatrí a prináleží
sa poďakovať Holandsku, že sme ho mohli doteraz za jeho podpory za
darmo našincom posielať - akosi osudové už aj podpora prestala.
Z celej tej tirády vďakov bude azda na mieste prispôsobené zopakovať
posledný odsek spred 10. rokov:
ĎAKUJEME TI HOLANDSKO, že so všetkými svojimi citami i činmi sa
môžeme skryť za Tvoju slobodu a občianstvo
-a vyprosujeme si pomoc Všemohúceho pre
Vás, Vaše deti i túto krajinu vrátane už
teraz aj pre nás a pre naše deti - aby ste
boli uchránení pred tým čo sa stalo a deje
s našou bývalou vlasťou a aby ste nikdy
nemuseli utekať zo svojich domovov a opa
kovane znovu a znovu vždy zbavovať strachu
a kliatby utečencov!
Ďakujeme
Vám!

Perestrojka sem — perestrojka tam

POD TÍMTO ZNAKEM
ztratilo již mnoho
Lidí svoji svobodu

PROBUĎ SE!
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Přání republice
Petr Pithart (Praha)+

Tento rok obtěžkán jest nadějemi. Dvě osmičky měly by prý pohnout i
nadprůměrně silným osudem. To by pak ovšem rok 1888 musel být v
Cechách pravým posvícením vulkánů. Zatím se však z “Československých
dějin v datech” dozvídáme, že se nestalo nic víc, než že byl založen klub
nezávislých českých poslanců na říšské radě, že v Jindřichově Hradci bylo
poprvé použito elektrické energie k veřejnému osvětlení a že začal vycházet
Ottův slovník naučný. Skromná, přiměřená však žeň.
Bude se letos hodně vzpomínat na rok osmašedesátý. Ale na sklonku roku
1967 a na začátku roku 1968 bylo zkrátka cítit hořící koudel, což
inspirovalo dostatečně, a všechna ta magie s čísly se objevila, až když už
bylo pozdě. Pokud však šlo o nepřízeň vnějších sil, o nevhodnost
mezinárodní konstelace pro jakékoli praktičtější domácí usilování, byla ta
osmička vskutku trefou : méně vhodné poměry předtím ani potom vybrat
nešlo.
Letos je vnější situace dosti příznivá. Co bychom si zastírali: snad ještě
nikdy tak příznivá nebyla. To by jako inspirace mělo stačit. Pro praktičtější
domácí usilování neukazují se však žádní vskutku noví ochotníci, nahoře
zatím jen stará slova o nové prý rozhodnosti vylepšit špatné, a jinak velmi
opatrní občané, nedůvěřující v neposlední řadě hlavně sami sobě.
A to je hned druhý rozdíl: navzdory nepřízni mocenských konstelací byla
ta pošetilá šedesátá léta plná jakési dnes nepochopitelné důvěry, naděje : cosi
jako stříbrný vítr neortodoxní levice, nezkázněné bolševictvím, vanul tu i
onde, roznášel vůni květin hippies, rozdmýchával požáry aut v ulicích
Paříže a čechral vlasy našim reformistům. Ale nebyli u nás tím jarním
větrem, přiopilí jen oni: kdo tehdy, i bez levicové anamnézy, nebyl nikdy
stržen, dojat neuvěřitelnými proměnami národa, který — sám před sebou na
scéně — znovu získával sebevědomí, sebeúctu. Prostě krásné šílenství: do
skuliny mezi tuhnoucí ledovce bloků, před tribunou tu narvaných, tu
kyselých tváří tehdejších světových potentátů (jen si je vybavte z paměti!)
— usměvavý Saša skáče šipku ! — Cože ? Mladší ať se tu zeptají starších...
Ta naděje, ta pošetilost, ty se už nevrátí.. A je to dobře. Pro nostalgiky v nás
ovšem tvrdá rána, ale přiznejme si, že spoustě lidí je to zase upřímně jedno.
+ Z prvního čísla samizdatových Lidových novin, Praha, leden 1988.
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Trval bych už dnes na tom, že tolik nadějí uprostřed tak nepříznivých
okolností nemohlo nevydat třaskavou směs.
Převaha dnešních okolností nepotřebuje jako protiváhu lyriku, sebedojetí a
snad ani hloupost, kterou jsme telidy upřímně vyhlašovali za důvěru.
Potřebuje — co potřebuje ?
Velkorysost na prvním místě. Tato vlastnost nám, zejména v posledních
desetiletích, výrazně chybí. Koneckonců, dá se to pochopit. Věru
nesrovnávám poválečné národní soudy s akčními výbory Národní fronty
po Únoru 1948 a pak se všemi těmi prověrkovými komisemi, co jich kdy
bylo, ale myslím tu na to na všechno. Neseděl v nich celý národ, pravda, ale
fungovaly vždycky až příliš hladce. Postavit se proti nim ve jménu jakkoli
motivované spravedlnosti nešlo skoro vůbec ani teoreticky, natož
prakticky.
Přesto bych však na jedny počty, žádnou však lotynku, chtěl ještě vsadit.
Počítejte se mnou : je to dvacet let od srpna a dvakrát dvacet let od Února.
Únoroví vítězové, poražení v osmašedesátém, si zanedlouho odkroutí právě
těch dvacet let, které měli odkrouceno v osmašedesátém poražení z Února.
Ti i oni měli tedy stejně času, a bylo ho dost, promyslet své prohry, cosi
pochopit a snad i potichu odpustit čí potichu odprosit. Těm prvním
můžeme přát už jen pevné zdraví a my jim je upřímně přejeme. Po druhých
musíme však žádat také konečně už uznání, a nejen slovní, že se tu v
posledních dvaceti letech život nezastavil. Ze kdyby nic jiného, tedy pouhé
kruté plynutí času zbavilo mnohé z nich možnosti vrátit se tam, kde
působili kdysi. Ze ti mladší a mladí, kteří už také leccos umějí, za to za
všechno opravdu nemohou. A že se u nás, navzdory všemu, dějí také
úctyhodné věci.
A ti první a druzí, i ti třetí, kteří jsou právě takoví, jaké si je zasluhujeme,
měli by si teď někdy dát — pauzu. Pauzu velkorysosti uprostřed toho
nekonečného vzájemného osočování a usvědčování. Alespoň jako princip
měli bychom už dnes připustit, že nejen v životě soukromém lze někdy
nejvíce říci, ba udělat, vhodnou zámlkou. Dobře pak načasovaná přestávka
v celonárodním kádrováckém malichemičení mohla by být vhodným
začátkem věcnějšího rozhovoru o našich společných zájmech. Rozhovoru,
kterému snad po čase bylo by možné říkat národ.
Stát, který se letos bohdá dožije sedmdesátky a který nikoli
neproblematicky vznikl právě jako stát jednoho “československého”
národa, tedy stát národní /a nikoli národnostní/, se dočká beztak
truchlivého paradoxu : český národ, kterému se ta nezvyklá věc, samostatný
stát, republika, tenkrát tolik zalíbila, že ji chtěl skoro celou pro sebe, tento
národ už delší čas není vidět ani slyšet. A věru hloupě viní druhý národ,
který za jeho ochablost nemůže.
Nikterak nenabádám zamlčet provždy cosi podstatného. Polemizuji jen s
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dosti rozšířeným názorem, že při každé příležitosti je třeba vyslovit rovnou
všechno — takříkajíc na plnou hubu — zřejmě proto, že jsme “národ
Husův”. Jde přece o zdrženlivost, která by byla už novým sebevědomím, a
nikoli starým strachem. Byla by šikovností! Skoda, kdyby kus, který se
ostatně ještě nezačal hrát, vůbec se potom nerozběhl: kdyby hned na
začátku herci se na rampě servali, protože by se rozhodli všechno si to od
plic vynikat...
Uvedme raději příklad : jako zvědavce také mě samozřejmě už dlouho
zajímá, kdo že je tenkrát před dvaceti lety jakoby pozval. Jako občanu,
který se dnes rozhlíží po širším světě, začíná mně to být vlastně jedno ! Ba
praktický občan pře se už ve mně se mstivým zvědavcem : doufám, že
argumenty zítřejšího občana umlčí brzy včerejšího mstitele docela.
Ve velkém přeji toto republice, která se letos dožije požehnaného věku.
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DNY, KTERÉ OTŘÁSLY REPUBLIKOU
ČSR1938: Pučistické pokusy fašistů a komunistů
21. září 1938 kapitulovala čs. vláda před nestoudným nočním ultlmátem
západních velmocí, které kategoricky žádalo, aby Československo
odstoupilo Německu všechna pohraniční území s víc než 50% němec
kého obyvatelstva. Tuto kapitulaci se pokusila zneužít česká fašlstloidní
pravice k uchvácení moci ve státě, aby vyšla vstříc Hitlerovi.
Česká pravice — pro kterou nacismus
představoval menší zlo než komunis
mus a kterou vedly fašistické skupiny
agrární strany a Stříbrného Národní
sjednocení za podpory velkokapitálu
— se pokusila mezi 19. a 22. zářím
1938 inscenovat fašistický puč, strh
nout na sebe moc a změnit zahraničně
politický kurs čSR v pronacistickou
orientaci; připravovala se ke státnímu
převratu a k internaci prezidenta Be
neše.
21. září v 10. hodin dopoledne se sešli
v bytě Dr. Jaroslava Preisse, generál
ního ředitele Živnobanky a nejmoc
nějšího čs. hospodářského kapitána,
představitelé pravice a zaujali sta
novisko, že “jestliže Beneš zavolá na
pomoc SSSR, povoláme německou
armádu a vznikne občanská válka".
(Ripka připisuje tento výrok Preissovi,
americký historik Schuman předse
dovi agrární strany Beranovi.) Účast
níci schůzky se domluvili na vnitro
politickém puči, na zatčení Beneše
a na vyhlášení stanného práva v celém
státě.

Fašistické přípravy puče
před zářím 1938
Pokusy fašistické reakce revidovat
zahraničné politickou pozici ČSR,
vypovědět spojenecký pakt s SSSR,
donutit Beneše k abdikaci a nahradit
demokratický systém fašistickým
sahají až do jarních měsíců 1938.
Dokonce už za pražské návštěvy fran
couzského zahraničního ministra
Delbose v prosinci 1937 zaznívaly
v agrárních kruzích hlasy “Méně věřit
v cizí pomoc, přiblížit se vie k souse
dům, uplatnit rozum a hledat dorozu
měni s Německem", jak čteme v pro
tokolu správní rady Agrární banky
z 15. a 30. 12. 1937. Po anšlusu Ra
kouska se množily hlasy "Nemůžeme

se na nikoho spolehnout, naše za
hraniční politika, stoprocentně sel
hala, musíme se přizpůsobit nově
konstelaci" (tamtéž 24. 2., 24. 3. a 3.5.
1938).
Už v dubnu 1938 prohlásil Preiss, že
dávno upozorňoval Masaryka i Bene
še na nesprávnou státní politiku vůči
Německu a že se nyní ukazuje, že měl
pravdu. 13. dubna pozval Beneš Preisse
na Hrad, aby neutralizoval jeho intriky,
ale Preiss komentoval svůj rozhovor
s prezidentem v dopise Beranovi
z 24. 4. tézí o nutnosti dohody s Ber
línem a výhružným zjištěním, že "jed
náni s Němci musí vést lidé nezatíženi
minulými pakty". V témž dopise čteme
Preissovy útoky proti socialistům ve
vládě, kteří "svou roli stejně jednou
dohraji a nebude to ani tak dlouho
trvat".
Důvěrná zpráva pro Beneše z okolí
agrárního předsedy poslanecké sně
movny Malypetra z poloviny května
1938 prokazuje úsilí agrární pravice
rozšířit její pozice ve vládě, vytlačit
z ní socialistické strany, odstranit
Beneše z prezidentského úřadu a revi
dovat zahraniční politiku. Vůdce fa
šistického Národního sjednocení
Stříbrný informoval v téže době svého
poslance Schwarze ve stejném smyslu
o těchto záměrech' pravice.
V polovině června 1938 po zahájení
jednání vlády o "národnostní status"
představovala si fašistická pravice,
že je především nutné přizvat henleinovce do vlády (chtěla jim nabíd
nout tři ministerská křesla) a teprve
pak dosáhnout dohody s Henleinovou
stranou v duchu jejích subverzivních
"Karlovarských požadavků" z dubna
1938. Nepřála si v žádném případě
válku s Hitlerem, nemluvě o sovětské
pomoci k takové válce: vytyčila heslo
"Bůh chraň — bolševismus"; legen
dární je výrok agrárního ministra
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zemědělství Zadiný na schůzi jeho
strany 19. 6. "Kdyby přišel Hitler,
nechá mi tuhle tisícovku, kdyby přišel
Stalin, tak mi ji sebere". Stejné cha
rakteristický je současný výrok z prů
myslových kruhů "Raději se nechat
glaichšaltovat bez bolševizovat".

Plán fašistického puče
dostává obrysy
Koncern července komentoval Preiss
vůči Beranovi pověstnou Runcimanovu misi a její průvodní zjevy: “Kdyby
naše vláda ještě v poslední chvíli našla
sama sebe a dohodla se s Německem
— jaký úspěch by to byl pro nás! Ne
bylo by příště žádného poručnikování"
(Preissovy dopisy Beranovi z 25. a
28.7.). Zároveň propagoval přímá jed
nání Praha-Berlín a čs. kapitulaci před
všemi nacistickými požadavky.
Úvahy o tom, že plány agrární reakce
ohrožují dosavadní vládní koalici,
se objevovaly během Runcimanovy
mise mezi' koncem července a srpna
téměř na všech zasedáních vedení so
ciálně demokratické a národně socia
listické strany. Ministr Nečas si stě
žoval 24.8. v osobním dopise Benešo
vi na agrárního premiéra Hodžu a
podezíral ho, že u něj jde o "stejně
strašně věci” jako u jugoslávského
ministerského předsedy Stojadinoviče, čímž ho automaticky obvinil ze
sympatií s Berlínem a z úsilí o potlače
ní socialistů.
V týchž dnech prohlásil Beran, že
jediná záchrana Československa je
v jeho spolupráci s Německem, ta že
ale není možná, dokud je Beneš pre
zidentem a dokud “antifašističtí" so
cialisté sedí ve vládě. Na počátku zá
řijové krize argumentovali agrární
fašisté tím, že západním velmocem
je stejně Německo a nacistický systém
bližší než ČSR se svým “bolševismem”,
a prohlašovali 7. září na schůzi správní
rady Agrární banky výslovně: “Těm
je nacismus bližší než náš boíševismus (intelektuální). Karel Čapek
— Gottwald — Smeral, jaké rozdíly už
isou mezi těmito ismy."
Beneš si dodatečně stěžoval BruceLockhartovi, že měl v první polovině
září mimořádné potíže s agrárníky,
kteří byli přesvědčeni, že Německo
je fakticky pánem Evropy a že by bylo
šílenství nejít s ním.
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Fašisté startují puč
O bezprostředním fašistickém spiknu
tí z 21. září pronikly neurčité zprávy
do vedení národně socialistické stra
ny. Na schůzích jejího předsednictva
upozorňovalo několik řečníků v čele
se Stránským a Zenklem na "dvojitou
kolej" vnitřních sil, které mají podíl
na katastrofě, a vyjadřovalo obavu
z "pokusu pravice o nastoleni fašistic
kého režimu", přičemž obvinili agrární
stranu a Národní sjednocení z "fa
šistického spiknuti".
Úmysl zavolat na pomoc Hitlera měl
plnit spíš výhrůžnou funkci, fašisté
chtěli ve skutečnosti provést puč
vlastními silami, aby postoupili do
pozice uznávaného partnera Berlína.
Chtěli zneužít kapitulace vlády před
západním ultimátem a její pravdě
podobné demise po kapitulaci, aby
získali převahu v novém kabinetu.
Ale vláda podala demisi už 22. září
ráno — příliš brzo pro realizaci fašis
tického manévru.
Prudký výbuch masového lidového
rozhořčení nad kapitulací vlády večer
21. září a v noci na 22. září neměl zda
leka jednoznačný charakter. V zoufa
lých diskutujících hloučcích přebírali
lidé každé heslo jakéhokoliv typu,
které mohlo být ventilem rozhořčeni.
Do demonstrací 70.000 lidí v Praze
proniklo téměř 1000 fašistických pro
vokatérů, především z řad Národního
sjednocení.

Noční zasedání národně socialistické
ho předsednictva z 21. na 22. září cha
rakterizovalo situaci takto: "Reakce
pracuje. Její hlavni hesla: 1. na všem
ie vinen Beneš, má největší důvěru
lidu, proto chtějí otřást jeho pozici;
2. mezi masami se šiří, co žvaní vídeň
ský rozhlas; 3. socialisté pryč z vlády
a z veřejného života".
Už 21. září dopoledne mělo agrární
ministerstvo vnitra připraveny tištěné
vyhlášky o vyhlášení stanného práva,
které musely být dány do sazby už
19. září. Pozornost zasluhuje i stíž
nost velitelství pražské posádky gene
rálního štábu, že ministerstvo vnitra
si vyžádalo “nedomyšleně” masivní
vojenskou asistenci. Fašistické ele
menty provokovaly rozhořčené masy
k násilným akcím (pokus o útok na
kasárna Jiřího z Poděbrad a na Hrad),
které měly poskytnout záminku
k mimořádným opatřením proti děl-
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nictvu a proti stranickým centrálám
socialistů.

Když prezidium národně socialistické
strany mluvilo v souvislosti s nastáva
jícím (ale nakonec nevyhlášeným)
stanným právem o “nežádoucích
elementech”, které pronikly do de
monstrací, mělo na mysli výhradně
fašistické provokatéry a agenty. Prá
vo lidu přineslo 23. 9. zprávu, že jen
v pražském vnitřním městě vystupova
lo 350 provokatérů, sloužících “cizí
mocnosti” a propagujících hesla ví
deňské vysílačky, tj. mimo českých
fašistů (informace o pučistických
přípravách u Preisse se zakládají na
udání jeho dcery).

Dramatická noc na Hradě
Z autentického a podrobného obrazu
obléhání Hradu, který podal Benešův
osobní tajemník Drtina, je evidentní,
že nejmilitantnéjší jádro 6000 de
monstrantů, kteří pronikli do druhého
hradního nádvoří a odlehli hradní trakt
s prezidentovým bytem, tvořili fa
šističtí provokatéři v počtu asi 500
osob. Tém se podařilo strhnout
zhruba 1200 nefašistických demon
strantů k ptotibenešovské hystérii:
chtěli vniknout do Benešova bytu, aby
jej svrhli — butf masovým terorem,
který by jej přinutil k abdikaci, nebo
dokonce tím, že by se zmocnili jeho
osoby a snad jej i lynčovali.

Agrární pražský policejní ředitel i
ministr vnitra ignorovali celé hodiny
zapřísahání úředníků Kanceláře prezi
denta republiky, aby nasadili proti
demonstrantům silnou policejní asis
tenci; pochopitelně, Benešův pád by
byl prvním úspěšným krokem fašistic
kého převratu a proto chtěli získat čas
pro teror fašistické lůzy.
Jen v důsledku Drtinový náhodné
osobní známosti s přednostou jedno
ho odboru ministerstva vnitra byla
v nejvyšší nouzi přes hlavu ministra
nasazena silná asistence četnictva
(pro Prahu nepříslušného), která s na
sazenými bodáky demonstranty ro
zehnala. Zároveň organizovaly fa
šistické bojůvky obležení ústředních
sekretariátů národních socialistů
a sociální demokracie, kde vytloukly
okna a demolovaly fasády.

Komunisté vstupují na scénu
Poté co 22. září v poledne dostali jak
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Beneš se svými druhy, tak socialisté
fašistické kravály pod kontrolu a bylo
zažehnáno bezprostřední nebezpečí,
zdály se být důsledky zcela jasné:
nejsilnější koaliční strana trčela až
po krk ve velezrádném spiknutí, takže
leželo na dlani, aby po demizi kapitulantské vlády z rána toho dne byli
Beran, Preiss a jejich kumpáni zatčeni.
A aby se realizovala alternativa z pro
since 1935 a konstituovala vláda bez
agrárníků, převážně socialistický vá
lečný kabinet, tentokrát s vládní účastí
KSČ vzhledem k jejímu silnému růstu
prestiže (po květnových komunálních
volbách byla KSČ druhou nejsilnější
stranou v Praze).
Ale tuto cestu nebylo možno nastou
pit, a to nejen proto, že socialistická
vláda v ČSR na vrcholu zářijové krize
by byla vodou na mlýn nacistům i brit
ským appeaserům. Znemožnili to
komunisté, kteří chtěli zneužít levico
vou vládu k tomu, aby se na zádech
svých spojenců vyšplhali sami k uch
vácení moci a instalovali v Českoslo
vensku systém sovětů.

Plány KSČ na uchvácení moci
Až do 21. září 1938 neusilovala KSČ
o úplné odstranění dosavadní vlády,
ale směřovala ke změně její politiky
a jejího složení za současné institucionalizace mimoparlamentárních sově
tů. Ale jakmile vláda 21. září kapitulo
vala před západním ultimátem, usnes
la se KSČ, jak doznal Gottwald 26.12.
1938 v Moskvě, "rozvinout okamžité
akce ke svržení vlády".
”*21. září večer domluvilo devět před
stavitelů vedení KSČ s 25 sociálními
demokraty a národními socialisty,
kteří se stavěli proti kapitulaci, utvoře
ní “Výboru na obranu republiky" s funk
cí maskovaného ústředního sovětu.
V jeho čelo chtěli komunisté postavit
Dr. Ladislava Rašina, atikapitulantského poslance Národního sjednoce
ní, jemuž přisoudili “roli Kerenského".
— "Úmyslně jsme tam nechali vystu
povat lidi z jiných stran, kteří byli zná
mi jako leví, abychom tam nevystupo
vali jen sami", dosvědčuje Gottwald
Výbor měl být základnou nové, silné
vlády, která by nastoupila energický
kurs obrany země, a měl se představit
veřejnosti na masové demonstraci
pražského obyvatelstva 22. záři v po
ledne, která měla vynutit rezignaci
vlády. Ta ale odstoupila hned po při-
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jetí ultimáta o čtyři hodiny dříve, takže
výbor byl zbaven možnosti stát se je
jím nástupcem a nastolit moc sovětů.

O doplnění a složení výboru vyjedná
vala KSČ se sociálními demokraty
a národními socialisty v parlamentě
ještě 22. září dopoledne. Ti však sice
pozdě, ale přece jen prohlédli cíl ma
névru, monopolní postavení KSČ:
mluvili o “komunizováni lidu". Proto
zdůraznil Stránský 21. září v prezidiu
národně socialistické strany nutnost
opřít se o Benešovu autoritu, "iinak
dojde k bolševickému rozkladu", pro
to si stěžoval Zenkl 22. 9. v témž gré
miu, že “komunisté vytloukají kapitál
z události pro své mocenské dle".
Původně plánované konstituování
výboru jako základu sovětizační "jakobínské" vlády proto ztroskotalo a
selhání plánu KSČ přineslo ovšem i
neúspěch nastolení moci sovětů ve
státě. Nemůže být pochyb, že toto
nebezpečí akutně hrozilo. Stránský,
Zenkl a jejich druhové osvědčili skvělý
smysl pro postižení pozadí, který jim
bohužel chyběl po roce 1945. Jaký
smysl, dokládají drtivě

Gottwaldova doznáni
Jaké cíle sledovala KSC 21.-22. září,
objasnil Gottwald zcela nepokrytě ve
svých pomnichovských vystoupeních
v Moskvě. V referátu na zasedání pre
zidia Exekutivy Komunistické inter
nacionály v Moskvě prohlásil 26. 12.
1938: “Bylo jasné, že když chce Čes
koslovensko bojovat proti Hitlerovi,...
že to musí být národné revoluční válka.
To bylo jasné! To viděla v těchto dnech
česká buržoazie, to chápali čeští malo
měšťáci včetně Beneše. Viděli, jak
vzrůstá vliv Sovětského svazu, vliv
komunistů, jejich prestiž. Viděli, že to
by posadilo komunismus na koně a
vyjde z toho jiné Československo".
Rezoluce ÚV KSČ z 8. 2.1939, schvá
lená sekretariátem Exekutivy Kominterny 22. 2.1939, pak prohlašuje: "Čes
ká reakce věděla, že obranný boj Čes
koslovenska proti německému fašismu
by nabyt rázu národně osvobozovacího
zápasu, přičemž by si lid vynutil dale
kosáhlý vliv na politické, hospodářské
a sociální poměry v republice. Česká
reakce věděla, že národně osvobozo
vací boj by byl nezbytně spojen s pod
statným rozšířením politických, hos
podářských a sociálních práv pracují
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ciho lidu na úkor reakce. A česká reak
ce také věděla, že v případě úspěšně
zakončeného národně osvobozovacího
boje, zejména při pomoci Sovětského
svazu, by se poměr třídních sil v re
publice velmi značně změnil ve pro
spěch pracujícího lidu". Termíny
“národně osvobozovací boj", “národně
revoluční válka" v těchto dokumen
tech, zveřejněných
u nás už 1963
ve sborníku “Chtěli jsme bojovat”,
znamenaly přirozeně občanskou
válku.
Britský historik W. V. Wallace prokázal
ostatně 1976 v brilantní analýze, že
KSČ chtěla za zářijové krize rozpoutat
občanskou válku, aby mohla uchopit
moc. Že KSČ nešlo za mnichovské
krize o žádnou obranu republiky, ale
prostě o uchváceni moci, doznala
zcela otevřeně pražská historička
Alena Hájková v knize z roku 1975,
v níž to několikrát opakuje na dva
nácti stránkách.

Sovětská režie
Pražští komunisté nesměřovali ovšem
k uchopení moci a k nastolení systé
mu sovětů bez výrazných sovětských ■
podnětů, ano přímých direktiv. Na
zasedání ÚV KSC 20.-21.1938 prohlá
sil A.A. Ždanov, člen moskevského
politbyra, šéf důležité leningradské
organizace KSSS:
“Až vypukne válka, je povinnosti
komunistů pokusit se všemi silami o
to, aby se hospodářská a politická kri
ze, vyvolaná válkou, využilo k vybur
cováni lidu a tim k odstranáni kapitalistickóho třídního panství ve vlastni
zemi . . . Válka národní buržoazie
musí nabýt charakteru osvobozenec
ká války, do níž musi zasáhnout děl
nická trfaaa komun istá... Zde vidíte,
soudruzi, že Hitlerův přepad Česko
slovenska bude nejen předvečerem
konce fašismu, ale i koncem panstvi
buržoazie ve vlastni zemi."
Jeden z neivyšších sovětských funkcio
nářů předložil tak čs. komunistům
recept, jak mají zneužit obranné války
proti nacistické agresi k ozbrojenému
svrženi demokratického systému
v ČSR, a podal jim návod, jak přeměnit
obranu státu v etablování moci sovětů
v Československu.
14. záři vyslala pak Kominterna do
Prahy svého generálního tajemníka
Dimitrova, aby subverzivní propagan^
dou pomohl přeměnit čs. ozbrojený
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odpor proti Třetí říši v boj za nastolení
moci sovětů. Přitom mu byl "osud
dnešní čs. vlády, ano politického
systému Československa a dokonce
čs. státnosti zcela lhostejný", zdůraz
ňuje soudobá zpráva.
"Instalace moci sovětů v Českoslo
vensku po příchodu Rudé armády na
jeho území v důsledku přesunu čs.
ozbrojeného odporu v boj za komu
nistickou diktaturu má vytvořit první
silný opěrný bod a zároveň vývojovou
základnu sovětského systému ve střed
ní Evropě".
V tom směru agitoval Dimitrov in
tenzivně zvlášť mezi studenty, mla

dými důstojníky, levicově liberálními
novináři, levicovými sociálními demo
kraty a dělnickými a odborářskými
funkcionáři.
I když pokus o naprogramování situa
ce z roku 1948 zůstal tehdy neúspěšný,
je bez něj pučistické úsilí KSČ nepřed
stavitelné a také nevysvětlitelné.

A závěr? Fašisté i komunisté pluli
v pohnutých předmnichovských dnech
v dojemné shodě sice na různých
lodích, ale k témuž cíli — ke zničení
československé demokracie ještě
před Hitlerovým vpádem.

Ivan Pfaff
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Slovákov sa takto dostali zase pod vládu maďarského
režimu, ktorý s nimi zachádzal neľudsky a kruto.
Bývalý poslanec československého parlamentu za
maďarskú národnú stranu Jaroš, dostal od vlády v
Budapešti voľnú ruku nad zabraným územím a tak sa
postaral o utrpenie Slovákov. Maďari v tom čase zase
ukázali, že sa ničomu z histórie nepoučili. Na toto
smutné výročie tiež nesmieme zabudnúť.
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Dr. J.K. Jarolímek

VREDE MET VRIJHEID VOOR HET
OOSTBLOK.

MIDDEN - EUROPA HERVINDT ZUN
IDENTITEIT?
Řeč, přednesená na schůzi spolku ’’Comité Vrije Tsjechoslowaken in Nederland”
při příležitosti 70 výročí založení ČSR.

Als een eerste gevolg van Gorbatsjov’s openheid is het nationaliteitenprobleem weer
levensgroot naar buiten gekomen. Armeniërs, Wolga-Duitsers, Krimtartaren en
Baltische volken hebben om duidelijkheid gevraagd. Om meer rechten, meer zelf
standigheid of eerherstel. De Esten hebben met de oprichting van het Volksfront
reeds enig resultaat geboekt. Niet alleen in de Sovjet-Unie, ook in andere
volksrepublieken zijn onlusten en stakingen uitgebroken. Roemeense staatsburgers
vluchten bij duizenden naar Hongarije. In Polen vindt een confrontatie plaats tussen
het communistische systeem en een verboden vakbeweging.
Men wenst ook opening van zaken betreffende de gebeurtenissen uit het verleden.
De gehele geschiedenis van Oost- en Midden-Europa sedert 1939 moet op tafel
komen, zoals de Sovjetrussische onderdrukking van de kleinere landen aldaar, het
optreden van het rode leger in Hongarije in 1956 en in Tsjecho-Slowakije in 1968. Als
opening van zaken gegeven wordt, wat zullen dan de gevolgen zijn?
Komen glasnost en ideologie niet met elkaar in strijd?
De mensen in Oost-Europa zullen zich immers afvragen, welk geloof zij aan de
communistische partij en haar leiders moeten hechten, die nog niet zo lang geleden
met een beroep op de wetenschappelijke juistheid van de ideologie, de gruwelijkste
wandaden hebben begaan. Thans willen zij op basis van nog steeds dezelfde
ideologie het goede nastreven met hun openheid en hervormingen. Er zit iets
tegenstrijdigs in, dat een totale dictatuur zichzelf wat machtelozer maakt en op
vreedzame wijze aan mens en samenleving meer vrijheid en speelruimte geeft.
Wanneer de vrees voor onderdrukking af neemt dreigt er immers ook gevaar voor de
dictatuur, want de stijgende vrijheidsverwachtingen kunnen tot een explosieve
situatie leiden en het systeem in een bijna revolutionaire toestand brengen.
Gorbatjov maakte een dappere start met zijn glasnost en perestroika. Maar de
problemen stapelen zich op, economische en partijpolitieke problemen. Dit proces
van desintegratie geeft ons reden tot bezorgdheid, maar ook reden tot vreugde.
Het kan er nl. toe leiden dat de samenstelling van een werkelijk vrij Europa radicaal
verandert. Opmerkelijk is dat Midden-Europa nu weer in de volle belangstelling staat.
Tenslotte is de deling van Europa na 1945 geen constellatie voor de eeuwigheid.
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Waar ligt Midden-Europa eigenlijk, welke grenzen heeft het?
De geschiedenis schiet nauwelijks te hulp. Een Middeneuropese staat heeft onder
die naam nooit bestaan. Het negentiende-eeuwse Midden-Europa was verdeeld
onder de Keizerrijken Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Duitsland. Voor de meeste
Oosteuropeanen gaat het bij Midden-Europa om die landen, die politiek bij het
Oostblok horen, maar cultureel en historisch bij het Westen gerekend willen wórden.
Hier in betresten ziet men het veel ruimer en rekent men ook beide Duitslanden,
de Baltische staten en Oostenrijk tot het midden. Over de geografische afbakening
zijn de meningen dus verdeeld.
Wat is Midden-Europa dan wel?
Als criterium moeten wij mijns inziens hanteren een culturele verwantschap, die
teruggaat op het eeuwenlang samenleven van verschillende volken en culturen.
In vroegere jaren blijkt van een Middeneuropese cultuur uit de bijdragen die MiddenEuropa leverde aan de wereldcultuur, zoals de boekdrukkunst, de Reformatie, de
Verlichting, het classicisme, de Romantiek, de Wetenschap, de muziek enz.
Daarnaast kunnen wij de gemeenschappelijke mentaliteit en gewoonten noemen.
Het culturele belang van Midden-Europa is zeker één van de redenen van de
hernieuwde belangstelling voor dit gebied.
Belangrijk is voorts de rol van de gemeenschappelijke geschiedenis, en die gaat
verder terug dan de rampjaren 1918,1933 en 1939. Ook vóór die tijd was samenleven
in dit gebied mogelijk, hoewel niet gemakkelijk. Bezinning op dat gemeenschappe
lijk verleden is een eerste stap naar een nieuw saamhorigheidsgevoel.
Maar er is ook een politieke component bij de interesse voor Midden-Europa. Het
gebied kan uitgroeien tot een gemeenschap van landen die dezelfde
veiligheidsbelangen hebben, die tesamen een bolwerk vormen om zich staande te
houden tussen Duitsland en de Sovjet-Unie. Als wij dit element voorop stellen is het
zinvol de term Midden-Europa te gebruiken voor de Baltische landen, Polen,
Tsjecho-Slowakije en Hongarije.

Bestaat er wel zoiets als een Middeneuropese eenheid? Zijn de tegenstellingen niet
groter dan de overeenkomsten?
Men kan een aantal gemeenschappelijke kenmerken vinden, zoals het nog altijd
sterke nationalisme, het besef van de geschiedenis, de uiterst negatieve houding te
genover het marxisme en de hoop op veranderingen vanuit de samenleving zelf.
Maar er zijn ook tegenstellingen. Het is reëel toe te geven, dat zij in Midden-Europa
altijd groot waren. De omgang met de nationale minderheden was verre van ideaal,
evenmin als de verhouding tussen de landen onderling. Polen had conflicten met
Litauen, Hongarije aasde op een revisie van zijn grenzen. Zowel Polen als Hongarije
ontzagen zich niet in 1938 te profiteren van Hitlers annexatie van Tsjecho-Slowakije:
beide landen kregen een stukje van de buit mee.

En zo komen wij voor de volgende vraag te staan: zou in een niet meer door de
Sovjet-Unie gedomineerd Midden-Europa het nationalisme in bedwang gehouden
kunnen worden?
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Per slot van rekening zijn er niet alleen in de Bondsrepubliek groepen die dromen
van de oude grenzen van vóór de laatste wereldoorlog, maar ook in Polen en
Hongarije. Hongaren hebben een fikse hekel aan Roemenen en met de Slowaken is
ook niet alles pais en vree.

Hoe zou Midden-Europa zonder de Sovjet-Unie er uitzien?
Het antwoord op die vraag ligt wellicht in de mogelijkheid tot een Middeneuropese
confederatie te komen. Alleen samen kunnen de Middeneuropese landen de
voorwaarden scheppen, die een eenmaal tot stand gekomen onafhankelijkheid,
duurzaam zou doen slagen. In die Middeneuropese federatie is voorde Duitsers
weinig plaats. Het kan nl. niet de bedoeling zijn de hand van Moskou te vervangen
door die van Bonn.
Maar wat zijn de Duitse ideeën over Midden-Europa?
In de Bondsrepubliek houden vooral politici en journalisten zich hiermee bezig. Voor
de Duitsers herinnert het aan de tijd dat Duitsland zich noch tot het Oosten, noch tot
het Westen rekende.
Ruime aandacht kreeg Midden-Europa midden in de eerste wereldoorlog toen de
liberaal Naumann pleitte voor totstandkoming van een door Duitsers gedomineerde
Middeneuropese staat. Hitlers agressie richtte zich in de eerste jaren tot en met de
aanval in Polen op het herstel van de Duitse overheersende invloed in dit gebied.
Ook na 1945 behield de gedachte, dat Duitsland een speciale brugfunctie te
vervullen had tussen Oost en West, zijn aantrekkingskracht. Adenauer voelde echter
niets voor een neutrale middenpositie. Zijn politiek van verbondenheid met het Wes
ten en afsluiting van het Oosten moest voor altijd een einde maken aan die
mogelijkheid. Veel later wantrouwde Kissinger dan ook de ”Ostpolitik” onder Willy
Brandt.
In 1988 is Midden-Europa de term waartegen het westerse wantrouwen zich richt:
betekent Midden-Europa niet vooral distantie van het Westen? Kohl zag zich ge
dwongen naar aanleiding van het bezoek van Honeckervast te stellen, dat hij geen
geloof hecht aan Midden-Europa: ”Een neutrale middenpositie is een pure illusie”,
maar hij erkende wel de culturele waarde van het begrip. De SPD-er Bender detineert
Midden-Europa als een "Notgemeinschaft” van landen die de Europese deling
sterker aan den lijve ervaren dan anderen. Als zodanig kan het uitgroeien tot een
gemeenschap met het doel de gevolgen van de deling te verzachten. Bij de Duitsers
spelen mijns inziens de verbondenheid met Oost-Europa en de ontevredenheid over
de huidige rol van de Bondsrepubliek wel degelijk een rol. Tot de Duitse
geschiedenis hoort, dat sinds de middeleeuwen miljoenen Duitsers in Oost-Europa
leefden en daar vaak een belangrijke rol speelden. Duits was ooit de voertaal van
Midden-Europa. Duitsers en Joden vormden de integrerende krachten in dit gebied.
Na 1945 was daar niets meer van over. Fysiek niet door de vlucht en uitbanning,
geestelijk niet omdat de oriëntatie op het Westen weinig ruimte liet aan bezinning
op het verleden. De Westduitse slavist Schlögel wil dit besef terughalen. Een Duitser
die alleen maar de banden met het Westen waarneemt, is maar een halve Duitser,
betoogt hij. En zo zien wij weer, dat Midden-Europa van vaster en ouder structuur is,
dan de veranderingen na 1918 en 1945.
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Natuurlijk zijn er overeenkomsten tussen de Duitse en Oosteuropese Midden-Europa
discussie. Bij beide gaat het om lijden aan de Europese deling en neemt de
aandacht voor het gemeenschappelijke verleden toe. Daarnaast is bij beide zijden
onvrede met de plaats van het eigen land in het Europese bestel. Aan Duitse zijde is
dat de militaire kwetsbaarheid, de nationale deling en ontevredenheid met de
westerse integratiekaders NAVO en EG.
Bij de Oosteuropeanen gaat het om het gevoel ontheemd te zijn van eigen tradities
en verleden, door de overheersing door de Sovjet-Unie.
Maar de verschillen zijn groter. In de Duitse discussie is meer oog voor de feitelijke
veranderingen, die zich in Europa voordoen, voorde langzame verschuiving van de
rol van de landen aan de blokgrenzen. De aandacht voor Midden-Europa in de
Bondsrepubliek betekent niet, dat het land zich van het Westen wil afwenden om
een middenpositie in te nemen. De nadruk op ontspanning en samenwerking met
het Oostblok laten zich eerder verklaren uit de hoop ook met deze landen tot een
normale verhouding te komen. Voorde Duitsers staan ontspanning en ontwapening
voorop.
In Oost-Europa heeft het begrip Midden-Europa daarentegen ook de strekking van
een tegenprogram als alternatief voor het gebrek aan democratie en mensenrechten
en tegen de onderhorigheid aan Moskou.
Tussen deze beide benaderingen bestaat een duidelijke spanning. Het is de oude
vraag of ontspanningspolitiek en mensenrechtenpolitiek elkaar verdragen. Met
andere woorden of "Vrede mét vrijheid” kan worden gerealiseerd. Een samenkomen
van beide discussies is in dit opzicht van belang. Hier ligt een taak voorde regering
en in het vrije Westen, om bij alle contacten met Oost-Europa steeds de kwestie van
de mensenrechten aan de orde te stellen. Nu de ideologische tegenstelling afneemt
is het alleen maar normaal dat het midden weer van zich laat horen. Als MiddenEuropa ertoe leidt dat de Oosteuropeanen hun positie meer vanuit een
gemeenschappelijk perspectief waarnemen en er in slagen de onderlinge geschillen
en nationalistische haarkloverijen te verminderen, dan heeft zo een begrip zin. Als de
tekenen niet bedriegen, dan is Midden-Europa inderdaad van een oudere en
hechtere structuur dan het naoorloogse en gedeelde Europa dat wij nu al zolang
kennen.

VÍDEŇSKÉ

SVOBODNÉ LISTY
ČTRNÁCTIDENÍK MENŠINOVÉ RADY ČESKÉ A SLOVENSKÉ VÉTVE V RAKOUSKU
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ľ

PŘEDPLATNÉ NA ČTVRT ROKU:

1050 Wien, Margaretenplatz 7

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

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

České slovo
NOVINY ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU
Postfach 860604, D-8000 München 86.

Roční předplatně: normální poštou 25 DM,
letecky 14-18 $ (podle zemí), cena jednotlivých
výtisků 2. 50 DM nebo 1, 20 S.

Vychází měsíčně.
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JAK MANIPULUJI S . . . ALEXANDREM DUBČEKEM

Opravdu jen mylná informace«?
ftalakft talon*» &Al ohlásila t minulých dnech »senzaci« — prý bad« nit
rozhovor a aěkdejiím prvním tajemníkem OV KSC Alai andrem Dubfiekem
poMžený, »vite di* sa, sovétskon televizi. )ak uvadla ugeatura Ranter, takto
propagovaný rozhovor byl * Římě vysílán va třech večerních zpravodajských
rolácích a podlá italské tala*laa to byl »sen začni krok kupředu * glasnosti«
* Sovětském svazu. >Mohl by to být algnál (Dubčekov? I brzké rehabilitace,«
bylo řečeno!

Jeden pracovník Italskí televize
RAI, »který nechtěl být jmenován«,
na druhý den agentuře Reuter při
znal: »Byli jsme mylná Informová
ni... V Sovětském svazu to vysílá
no nebylo.« A kápl božskou: »Zdá
se, že to je Interview s rakouskou
televizi. Nevím, jak se to stalo,« do
dal.
Nevíme, zda vedeni RAI přiznalo
barvu 1 svým divákům, že rakouský
zdroj vydávalo za sovátský. To však
už zřejmá není podstatné. Podstatná
je otázka: byl to opravdu jen omyl?
Anebo Slo o určitý cil?
Paktem Je, Ze obCan Dubček, kte
rý nenávratná odešel z českosloven
ské politické scény v roce 1969, roz
dává v posledních mésicich jeden
rozhovor za druhým. Už se v nich
stále vlče opakuje: že všechno dálal
v roce 1968 dobře. Ze už tehdy pro
váděl přestavbu, že se žádné chyby
nedopustil, že mál všechno pevná
v rukou, Ze protisocialistické síly
byly vlastná výmyslem atd.
Na jedné straně souhlasí s tlm,
že se za posledních dvacet let přece
jen v naši zemi něco událalo (řekl
v rakouské televizi), na druhé strá
ně to zárovefi popírá (Lile, Hlas
Ameriky). Na jedné straně tvrdl:
»Jestliže všechno to, co jsem za posledních dvacet let prožil, las nazuat životem, tak k tomu řeknu Jen
to, Ze jram se snažil ho přežit«
(Hlas Ameriky). Na straně druhé ří
ká, Ze pracoval jako vedoucí mecha
niků na úseku lesnictví nedaleko
Bratislavy, má chatu, plachetnici. Je
ho synové vystudovali vysoké školy
(Life), žena s vnučkou se připravu
je na cestu do Jugoslávie (rakouská

televize), on rase do Botogně, aby
převzal diplom čestného doktora tamějšl univerzity. Kritizuje životni
prostředí v Bratislavě (rakouská te
levize), ale koncepce, kterou zneva
žuje, se přece zakládala aa jeho po
litického působeni v tomto městě
atd.
Hraje jako dobrý herec, dokonce
se podbízí, jestliže můžeme věřit za
hraničnímu tisku, v rozhovoru pro
americký časopis Life se dokonce
pochlubil, že jen málo scházelg a
mohl být Američani jeho starší
bratr, bojovník Slovenského národ
ního povstání, padl — jak řekl —
»jako Američan, jako Slovák naro
zený v Chicagu.« A on? »Když se ro
diče (vystéhovalcl — pozn. red.)
vraceli ze Spojených států do Čes
koslovenska, moje matka byla tě
hotná, tedy ve skutečnosti i můj
život začal tam.
*
Na otázku, zda je
ve styku se spoluobčany, odpovídá:
»S řadovými občany mám velmi dob
ré styky. (...) Při vynášeni odpad
ků sl na ulici vždy s nimi pohovo
řím.« Atd. atd.
Notorickým motivem jeho rozho
vorů je samozřejmě pomlouváni vše
ho, co je spjato s naši vnitřní poli
tikou, s našimi reformami. Ale o to
kategoričtěji se dožaduje politické
rehabilitace. Proto spekuluje l se so
větskými změnami. Když se ho re
portérka časopisu Life ptala, zda re
sešel s Mlchallem Gorbačovem, od
pověděl tajuplně: »Zatím ještě ne.«
Tak a podobně, jfho slova, která
štědře rozdává, jsou plná velikáš
ství. já, já, já. V jednom z rozhovo
rů dokonce neváhal přirovnat sebe
k Bélovi Kúnovl a Nikolaji Bucharl-
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noví Ani náznaky skromnosti, ani
slovo sebekritiky.
Proto mu taká dávají mikrofon.
Ze to zpravidla není důstojná, maní
důležité. JeSttnost se probudila plnou
silou: byl o nábo znovu prqjavan zálem. V poSetlletém zaslepeni však
zřejmé přehlédl léčku: stal aé znovu
manipulovatelnou figurkou.' Jako
v roce I960.
Proto se tak snadno mokla zradu

1 provokace s Jeho domnělým rozho
vorem pro sovětskou televizi.
Mouřenín stále d01á svou práci.
A te Je dnes prostá: vrážet klín me
zi přestavbu v naSt zemi a přestav
bu sovětskou. Proto také máme plné
právo pochybovat, zda »senzace« ital
ské televize byla opravdu jen »myl
nou informaci«, za Jakou byla v Rlmé tak nepřesvědčivé vydávána.

NOVÝ DOMOV
Čtrnáctideník, který přináší nejnovější zprávy z krajanské veřejnosti
pohotové zpravodajství z Československa, rozhovory
Předplatné je pouhých $15- pro Kanadu a USA, $ 20pro ostatní svét.
Objednávky jwsílejte na adresu: Nový Domov, 450 Scarborough Golf
Club Rd., Scarborough, Ont. Canada, MIG 1H1.

DUBČEKOVA REHABILITACE?
„ Mrtvý komunista, dobrý komunista
Tento absurdní slogan nás napadá k ne
dávné „rehabilitaci“ Nikolaje Bucharina.
Sorry padesát let po jeho popravě! Jak
dlouho bude čekat Saša Dubček? Časopis
150 000 slov (VII/88) cituje článek Mila
na Hübla z italského komunistického li
stu L Unita z 1. března 1988 s titulem
Dubček bude rehabilitován [a ne až za 50
leť]. — Uvidíme. Není to naše starost, ale
jejich. Začátkem července pořádaly na
dace KSI a italské socialistické strany v
Bologni bilancování tzv. Pražského jara

1968 za účasti jeho veteránů Mlynáře,
Goldstiickera, Reimana, Slámy a dalších.
Za pořadatele: Boffa, Napoletano a Martelli. Mlynář: „Tím, že sovětské vedení
trpí nadále existenci brežněvismu jako
politické atmosféry v Československu a
že trpí také lži o Pražském jaru, diskredi
tuje stále víc politiku perestrojky v očích
čs. veřejnosti.“ A Mlynář na adresu zá
padní levice: „Postoj nového sovětského
vedení k vojenské intervenci proti
Pražskému jaru má zvláštní význam pro
západoevropskou levici. Ukazuje totiž v
praksi, zda a v jaké míře je toto vedení
opravdu schopno vést tvůrčí dialog se
západní levicí.“
T-D.
národní politika,
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KROPICÍ VOZY města Bratislavy — nový bojový prostředek režimu proti vlastním občanům.

OCELOVÉ PŘILBY A VYTÍ SIRÉN
Očitý svědek o akci policie proti věřícím
Mladý rakouský reportér Erwin Stockinger byl očitým svědkem
brutálního postupu bezpečnosti proti věřícím v Bratislavě ve
večerních hodinách 25. března — a jedním ze zadržených. Z Jeho
zprávy» kterou mimo jiné přetiskly západoněmecké nedělní
noviny Welt am Sonntag, vyjímáme:
Navzdory zákazu se před osmnáctou
hodinou shromáždilo asi 2000 osob
na náměstí před Národním divadlem.
Policie náměstí hermeticky uzavřela.
Všude okolo policejní vozidla, sanitky.
Příjezdové silnice byly zablokovány
vrhači vody, kropicími vozy městských
služeb a “zelenými antony” policie.
Obchody, restaurace a hotely byly
uzavřeny, veřejné osvětleni vypnuto.
Jen policejní světlomety na jeřá
bových vozech zaplavovaly náměstí
světlem.
Věřící se shromažďovali před koste
lem, jehož brány však byly zavřeny.
V rukou drželi ružence a kříže. Mnozí
se modlili, zpívali náboženské písně
a zapalovali svíce.
Hodinu před oficiálním začátkem
manifestace začala policie náměstí
vyklizovat. Postupovala ve třech vl
nách.

Nejprve se tajní policisté vrhli na ty
účastníky, které pokládali za novináře,
fotografy a zahraniční pozorovatele.
• Potom se uniformovaná policie
pokusila rozptýlit dav nasazením kro
•

picích vozů městských služeb. Zá
roveň vjíždělo asi deset policejních
aut s vyjícími sirénami a červenými
světly rovnou do davu lidí. Deset metrů
dopředu, zpátečka, znovu do davu.
Mnoho osob bylo sraženo, poraněno.
Sanitky nebyly nasazeny.
• Ve třetí vlně přišli bezpečáci s oce
lovými přilbami, ochrannými štíty a
s pendreky v rukou. Tloukli nemilo
srdně každého, kdo včas neustoupil.
Mne chytli dva tajní, zavlékli mne do
recepční haly hotelu, tam mé prohle
dali a odebrali mi pas a kameru. Pak
mne odvezli na policejní ředitelství.
Znovu tělesná prohlídka. Odvlékli mne
do slavnostního sálu ředitelství. Tam
sedělo už asi 30 ledí. Zavolali mne
k výslechu.
Dva tajní policisté mne odvedli do tře
tího patra, do výslechové místnosti.
Tam už na mně čekal vyšetřovatel
s tlumočníkem. Vyšetřovatel: "Naléha
vě vám radím, abyste všechny mé
otázky zodpověděl pravdivě. Jestliže
zjistíme, že nám lžete, tak si vás tady
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necháme a hrozí vám minimálně jeden
rok vazby.”
Potom pršely otázky: Kdy jste při
cestoval? Od koho jste se dozvěděl
o demonstracích? Jaký jste měl plnit
při demonstraci úkol? Kdo vám dal
příkaz k cestě do Československa?
Kolik peněz jste za to dostal? Jste
praktikující katolík? Jak často chodíte
do kostela? Koho znáte v ČSSR?
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pak mé vyvedli z místnosti. Na neko
nečných chodbách stálo 200 až 300
zatčených demonstrantů, obličejem
ke zdi, hlídali je znuděně pokuřující
uniformovaní policisté.

Také jsem se musel postavit tváří ke
zdi. Nechali mé stát skoro pět hodin,
bez cigarety, bez sklenice vody. Pak
mě propustili.

PRÁVO LIDU

Protokol byl nakonec třístránkový,
tlumočník mi vše ještě jednou přečetl,U

Dávid

proti Goliášovi
OHLAS ZAHRANIČNEJ TLAČE
NA MANIFESTÁCIU V BRATISLAVE
« Bratislava bola posolstvom pre Česko-Sloven- I
sko » — napísal americký denník Chicago Tribune 1
z 5. apríla. A pokračoval: « Brutalita mala byť ob- |
čanom znakom, že musia rešpektovať moc, znakom, j
že ľudí možno aj biť. Majú si to dobre zapamätať, j
Bol to i dôkaz toho, že perestrojka tu vlastne ne
jestvuje.Používa sa Gorbačovov slovník, ale strana
a štát si neželajú skutočnú zmenu. »
Diethild Treffertová v Deutsche Tagespost z
26. marca vyjadrila v článku « Sviece » počudova
nie nad rým, ako brutálne reagovala polícia na
tiché manifestácie v Poľsku a Litovskú. Veriaci vo
východnom bloku nestrieľajú z úkrytu ako IRA
na okupačné vojská v Severnom írsku, nekladú
bomby ako moslimskí fundamentalisti v Libanone
a nerobia atentáty ako Baskovia. A predsa komu
nistické štáty reagujú mimoriadne tvrdo. Podľa
Treffertovej preto, že veriaci týmto jemným, a pred
sa výrazným spôsobom upozorňujú vládcov, že na
rúšajú najelementárnejšie práva svojich občanov. A
končí: « Takýmto upozornením mohla byť aj ma
nifestácia Slovákov včera v Bratislave. »
Od Bratislavského veľkého piatku prešlo už
viac týždňov. Bratislava sa stala smutne slávnou vo
všetkých kultúrnych krajinách sveta. Nebolo tak
mer novín, kde by sa o nej nebola objavila čo i len
zmienka. Spomedzi mnohých článkov vyberáme je
den pre jeho osobitnú povahu. Ide o rozhovor re
daktora viedenského denníka Kurier, Franza Edera,
s pražským arcibiskupom kardinálom Tomáškom,
publikovaný 3. apríla.
Kardinál takto zhodnotil udalosti v piatok 25.
marca: « Manifestácia v Bratislave bola krokom k

Jedna z málo fotografii, ktoré sa nám
podarilo dostať zo Slovenska a ktorá do
kumentuje dramatické udalosti na Hviezdo
slavovom námestí v Bratislave 25. marca
1988.

väčšej náboženskej slobode. To musí vziať vláda
na vedomie. » Eder potom pokračuje, že kardinál
počítal s odporom úradov, ale nečakal, že by bol
taký drastický. Doslova povedal: « Česko slovenská
vláda touto akciou ešte viac stratila na vierohod
nosti. Musí v budúcnosti postupovať opatrnejšie.
To, čo sa stalo v Bratislave, boli vyložene chybné
kroky. Taký policajný zásah je v Prahe nemysli
teľný. Slováci sú totiž emocionálnější ako Česi. »

ĎALŠIE PODROBNOSTI
Z BRATISLAVSKEJ MANIFESTÁCIE
Kým sa v mysliach občanov Bratislavy a celčho
Slovenska kryštalizovali city a pojmy o sviečkovej
manifestácii na sviatok Zvestovania 25. marca, pre
nikali stále nové podrobnosti o tejto udalosti. Naj
smutnejšia zo všetkých sa týka špičkových pred
staviteľov strany a vlády. Podľa Deutsche Ta
gespost, odvolávajúcej sa na dobre informované
bratislavské kruhy, sa na pokojnej manifestácii
zúčastnili aj predseda vlády SSR Peter Colotka, mi
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nister vnútra Stefan Lazár, vedúci tajomník mest
ského výboru strany v Bratislave Gejza Šlapka a
Viliam Salgovič — ako diváci z hotela Carlton.
Na Kvetnú nedeľu, teda dva dni po manifestá
cii, konalo sa v Bratislave mimoriadne zasadanie
MVKS. Výbor strany sa nedištancoval od bru
tálneho policajného zásahu na Hviezdoslavovom ná
mestí, schválil postup vysokých a stredných škôl v
dňoch pred manifestáciou, nariadil bezpečnostným
orgánom, podnikom a vysokým školám zistiť účast
níkov manifestácie a vyvodiť z toho dôsledky.
Potvrdil, že sa na Hviezdoslavovom námestí a v
priľahlých uliciach nachádzalo asi 15 000 ľudí, a
vyjadril nespokojnosť s (»litickou a kádrovou prá
cou v podnikoch a na vysokých školách.
Napriek tomu sa neočakáva, že by vysoké školy
alebo podniky vylúčili zo štúdia alebo z práce tých,
o ktorých sa zistilo, že sa zúčastnili na manifestácii.
Takto by iba vzrástlo rozhorčenie v krajine a v
zahraničí pre nezákonný a neľudský postoj úradov
proti veriacim, a to tým viac, že o týždeň začnú za
sadania následnej 1 felsinskej konferencie v sused
nej Viedni.
O priebehu manifestácie preniklo na Západ nie
koľko nových podrobností.
Priamo pred Národným divadlom pred fontá
nou sa nachádzala žena v siedmom mesiaci teho
tenstva. Dozaista následkom vody, prechladnutia a
šokov musela ešte v ten večer do nemocnice. Poro
dila bez problémov zdravé dieťa, najmladšieho
svedka Bratislavského veľkého piatku.

Pred notredumským kostolíkom polievacie aulo
začalo ostrekovať modliacich sa ľudí. Spontánne
odskočili nabok. Okrem jedného dievčaťa. Otočilo
sa chrbtom a so sviečkou v rukách sa vystavilo
plnému zásahu studenej vody.
Najhlbšie dojmy z manifestácie si odnášali tí,
ktorí boli v strede námestiu. Keď sa začali modliť
ruženec, pohli sa policajné autá za zavýjania sirén
smerom k nim, aby ich rozohnali. Veriaci ustupo
vali autám, ale sa nerozpfchli. Rytmická modlitba
ruženca sa v hluku motorov a sirén premenila na
hlasné volanie k nebu. Boli to zdravasové výkriky.
A čím väčší hol krik a zmätok, tým viac sa stupňo
vala intenzita modlitby. Účastníci mali dojem tu
ríčneho nadšenia. Bol to silný duchovný zážitok, na
ktorý nemožno zabudnúť.
Istý starší pán v kruhu priateľov sebavedome
prehlásil: « Rok som nebol na spovedi, ale som
bol na sviečkovej manifestácii. »
Tesne pred začiatkom manifestácie stál pred
kostolíkom Notre Dame dopisovateľ Hlasu Ame
riky Jolyon Negele spolu so svojím zahraničným
kolegom. Všetci okolo nich sq modlili, oni dvaja
nie. Istá staršia pani sa na nich obrátila: « Mladí
muži, aj vy by ste sa mohli modliť. » Negele odpo
vedal: « My sme novinári. » Pani na to: « Ale nie
že budete klamať o tom, čo sa tu deje... » Odpo
vedal: « My sme z Hlasu Ameriky. » A ona: « Tak
pardon, pardon... » A o chvíľu: « Ale aj lak by ste
sa mohli modliť. »

Ján Mlynářík

"Súdruhovanie" sa prestáva nosit
Ľudia, ktorí sa narodili v čase Pražskej
jari, majú dnes 20 rokov. Za tento čas
vyrástla celá jedna generácia. A ako vime,
každá generácia si híadá svoje miesto v
spoločnosti, prichádza s vlastným poznaním,
túžbami
a
nádejami,
chce
si
formovat
svet po svojom. To, pravda, vždy robilo
a robí starosti starším, ale najviac predstavi
teľom režimu, držiteíom moci. Mladí (údia
presadzujú svoje názory a ciele napriek
jestvujúcej moci, najmá ak táto je nehumán
na, represívna a diktátorská. Mládež nemá
veía porozumenia pre štátne sekírovanie,
poručníkovanie, policajné obušky či všeli
jaké formy šikanovania, ktorými je naplnený
život za tzv. reálneho socializmu.
Tí, čo sa narodili vtedy, keä po našich
uliciach hřmotili Brežnevove tanky, začali
chodit do školy roku 1975. Po desatročie,
do polovice 80.rokov, chodili do základnej
školy. Tu sa dozvedali, ak to už nebolo
v materskej škôlke, aké "hrôzy" sa to diali

Jakpak
Je / tam

.

■ u nás doma

u nás v rokoch 1968-1969, čo všetka tzv.
pravica robila a vyčíňala. O rokoch reformy
sa nahovorilo toíko neprávd, že už aj samým
mladým íuďom to začalo byt podozrivé;
buä o tom už radšej nechceli počut, alebo
sa o vec začali zaujímat. Štátna propaganda,
vrátane
všetkých druhov
škôl
neprestala
dosiaí špinit všetko pozitívne, čo sa v rokoch
pokusu o reformu a demokratizáciu spoloč
nosti vykonalo.
Mládež však ide svojou cestou. Jeden z
vedúcich ideológov KSČ Vasil Bejda nedávno
napísal: "Vývoj sa nezastaví, k aktívnej
účasti v socialistickom budovaní pristupujú
nové a nové generácie. I tie sa budú chciet
učit z minulosti, ale samostatne, na zákla
de vlastných skúseností, nového poznania."
V
tomto musíme dat ideologovi režimu
za pravdu: mladí chcú pochopit minulost
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samostatne, svojským spôsobom a nemajú
chut neustále počúvat jednu a tú istú štátnu
pesničku o dobre a zle, tedy o tzv. interna
cionálnej pomoci a zlosynoch, ktorí vraj
pripravovali kontrarevolúciu.
Mládež má už vlastné skúsenosti. Ak je
sústavne šikanovaná, kontrolovaná trebárs
na koncertoch, vlastných divadelných predsta

veniach či výstavách, reaguje na to často
deštruktívnymi činmi. Svedčia o tom polá
mané, roztrhané či spálené zástavy Velkého
brata v májových dňoch, vo februári či
novembri. Dochádza k poškodzovaniu sôch,
či už Gottwalda alebo Lenina, no aj pomní
kov padlých červenoarmejcov. Bezprostred
nou príčinou poničenia náhrobkov na Vojen
skom cintoríne v Prahe, a to náhrobkov
červenoarmejcov,
bolo policajné sekírovanie mladých počas ich koncertu.
Režim sa však nad tým nepozastaví - hladá
vinu v školskej či rodinnej výchove, vo
zväzáckej
či
pionierskej
organizácii,
v
družinových
vedúcich
a
vychovávateíoch.
Nehladá ju však u seba, v celom systéme
vlády a násilia nad spoločnostou. Mladým
sa štátna ideológia, dokonca aj jej symboly
a označenia zhnusili a sú im vččšinou na
smiech. Nedávno sa zrejme už starší zvazáci, dnešní podporovatelia režimu, rozčuíovali nad tým, že oslovenie "súdruh" sa
vytráca zo slovníka. Uviedli, že na celoobvodnom aktíve
ideologických
referentov
Základných organizácií Zväzu socialistickej
mládeže "sa
mnohí oslovujú nie súdruh,
ale kolega, "ako kolega predo mnou povedal"
- to bolo tu bežným javom". A pokračovali:
"Keď na besede oslovíte učňov alebo bran
cov - súdruhovia - mnohí sa začnú smiat.
Podobne často reagujú aj študenti."
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Nuž, je to smutná bilancia režimovej výcho
vy. Oslovenie súdruh mladí zrejme pochopili,
že
patrí
členovi
komunistickej
strany.
A člen KSČ je pre nich držitel moci, alebo
aspoň jej opora. Vyhýbanie sa tomuto oslo
veniu vo vzájomnom styku značí dištanco
vanie
sa
od
držitelov moci, odvracanie
sa od režimu: nejde vonkoncom o formálnu
záležitost, ale o istý postoj. Podobne aj
"súdružské tykanie" sa čoraz viac vytráca.
Čítame stažnosti, že dokonca aj na celozávodnom .výbore KSČ, neraz vznikajú tažkosti a rozpaky, "či si pri rokovaní tykat".
To značí, že aj časí členov strany to s
partajnými zvykmi myslí inak, než sa tradu
je či oficiálne predpisuje. Horšie je to
so straníckym pozdravom Česi práci, ktorý
používajú už len skalopevní normalizátoři.
"Vývoj sa nezastaví..." píše partajný ideológ.
A najmä sa nezastaví príliv nových a nových
generácií, ktoré sa budú na minulost dívat
pod vplyvom vlastnej životnej skúsenosti.
Každá
krivda,
šikanovanie,
každý
úder
obuškom či
uväznenie
mladého
človeka
sa
režimu
mnohonásobne
vráti.
Najmä
pre mladých platí známe: na nič sa nezabú
da, za všetko sa platí. Držitelia moci a
policajného obušku zrejme vedia, že gene
rácia, ktorá vyrástla za ich sekírovama
v čase normalizácie, raz spočíta všetko,
čím bola urazená, poškodená, obmedzovaná,
čo sa jej znemožnilo poznat, vidiet a preštu
dovali. Ktorýsi mládenec, keď ho odsúdili
do prve| nápravnej skupiny vazenia, pred
súdom poznamenal:
"Načo
tie
skupiny?
Veď všetci sme v nultej skupine, cely štát,
všetci..." A ako dobre vieme, väzenie niko
mu neprirástlo k srdci.

Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku
Čechů a Slováků ve Švýcarsku
Aldi J. Strnad
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Z československého tisku (Ach ta glasnosf)...

Rušivé akce
v Praze
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Uprchlíci
Situace uprchlíků je ve všech
hostitelských zemích Evropy obtíž
ná, ale v Rakousku snad nejobtížněj
ší. Počet uprchlíků i v zimě stoupá (v
únoru tisíc nových), zatímco vystěhovalecké kvóty klesají. Azyl v
Rakousku dostává ani ne třicet
procent žadatelů. Měsíčně přichází
do Vídně na 800 židů ze Sovětského
svazu, z nichž do Izraele odlétá jen
20 procent, ostatní chtějí do Spoje
ných států. Rovněž do Spojených
států odletí všech 1.500 Arménců,
kteří jsou ve Vídni. Ve zvýšené míře
přicházejí do uprchlického tábora v
Traiskirchenu Macfaři, Poláků po 1.
lednu začalo přicházet 60 až 70
denně. Vídeňská kancelář americké
Immigration and Naturalization Ser
vice předběžně pro emigraci do Spo
jených států schválila dva tisíce
uprchlíků. Na pohovor o emigraci
čekají čtyři tisíce uprchlíků, takže
nenastane-li v dohledné době menší
zázrak, budou uprchlíci, kteří při
jdou v létě, čekat na odlet do Ame
riky až tři roky. Ve Vídni vzrůstá
počet uprchlíků, kteří nemají řádné
právní postavení. Jejich žádost o
azyl byla zamítnuta, nebyli přijati
pro emigraci do USA, Kanady nebo
Austrálie, nemají povolení v Ra
kousku pracovat. Sedí nečinně v
táboře nebo v pensionech. Mini
sterstvo vnitra připravuje zákonnou
úpravu pro tyto lidi, aby se mohli
pracovně zařadit do procesu.
Ve spolkové republice Německo
požádalo loni o azyl 58 000 uprchlí
ků. Bylo to sice o 52 000 méně než v
roce 1986, kdy bylo žadatelů 110000,
ale přesto to byl od roku 1953 čtvrtý
nejvyšší počet žadatelů. Azyl byl
přiznán jenom 9,4 procenta žádáte-
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lů. Do Německa přichází nejvíc
Poláků, kteří podali přes 15 000 žá
dostí o azyl. Byl však udělen jen osmi
procentům. Po Turcích, Íráncích
jsou až na sedmém místě Češi a Slo
váci, jichž loni přišlo 1.500. Uprchlí
ci z východní Evropy představují
třetinu všech žadatelů o azyl v
Německu. Příslušné německé úřady
si stěžují, že něco málo přes třetinu
všech žádostí je naprosto neodůvod
něných; podávají je lidé, kteří nebyli
ve své zemi nijak pronásledováni,
nejsou politickými uprchlíky, ale šli
do Německa za lepšími výdělky. I ve
Spolkové republice Německo vzrůs
tají potíže s emigrací. Kanadské
úřady už po několik let měly k
dispozici jen několik set víz, zatímco
žadatelů byly tisíce. Ještě skoupěji v
Německu si počíná Austrálie. Nut
no však dodat, že Kanada i Austrálie
berou velké počty uprchlíků na emi
graci ve Vídni a v Římě. Největší
možnosti poskytují Spojené státy.
Ale jako ve Vídni, i ve Frankfurtu se
nahromadil počet definitivně i před
běžně schválených uprchlíků, kteří
nemohou odletět do Spojených stá
tů protože toho času nejsou pro ně
víza. Bude záležet na kongresu Spo
jených států, zda uváží, že větší
počet uprchlíků ze Sovětského sva
zu snížil emigrační možnosti uprch
líkům z východní Evropy a že jenom
mimořádné imigrační kvóty - aspoň
o dvacet tisíc - může situaci zachrá
nit. A i tak, podobně jako v
Rakousku, uprchlíci, kteří přijdou
do Německa v létě, budou nuceni
čekat na odlety do Ameriky mno
hem, mnohem déle, než doposud.
Kritická situace vznikla v Itálii.
Itálie od letošního 1. ledna neposky
tuje politický azyl uprchlíkům, kteří
přišli a přicházejí z Jugoslávie. Úřady
to odůvodňují tím, že nepokládají
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Jugoslávii za zem, náležející do východního
bloku. Cesta, kterou šly tisíce českosloven
ských uprchlíků, je novým uprchlíkům zavřena.
Nové opatření je v příkrém protikladu desítky a
desítky staré tradice Itálie jako zemi azylu. Čs.
exilové a krajanské organizace by mély
protestními dopisy italskému ministru vnitra
projevit rozhořčení nad novým opatřením a
umožnit tak budoucím uprchlíkům cestu do
svobodného světa přes Itálii.
Na současný mimořádně obtížný stav uprch
líků soustavně upozorňují americkou veřej
nost noviny a televize. Už jsou v proudu akce
o nápravu. Americké ministerstvo zahranič
ních věcí podává návrh, aby celosvětová kvóta
pro uprchlíky do Spojených států byla v
současném finančním roce zvýšena na 83 000,
což je pro uvedenou dobu o 15 000 víc, než
loni v říjnu stanovil prezident Reagan. Prezi
dent má právo kvótu po poradě s kongresem
měnit. Ovšem zvýšit kvótu není snadné roz
hodnutí, protože nejde jen o to, vydat větší
počet přistěhovaleckých víz, ale i o zvýšení
finančních nákladů, s tím spojených. Americké
ministerstvo zahraničí odhaduje, že se zvýše
ním kvóty o 15 000 víz je spojeno vydání
dalších 25 až 30 miliónů dolarů, a to v této
době snah o snížení federálního rozpočtu je
velmi nesnadné. Letošní federální rozpočet na
uprchlíky je 119 a půl miliónu dolarů a kdyby
měl příliv uprchlíků pokračovat v nynějším
rozsahu, byl by rozpočet vyčerpán už začát
kem června, o čtyři měsíce dříve. Oproti minu
lým rokům je situace ztížena novými dvěma
zjevy: emigrací sovětských židů a Arménců.
Loni dostalo povolení opustit Sovětský svaz
8.155 židů, devětkrát tolik, kolik jich bylo v
roce 1986. Z 8.155 židů sedmdesát procent
žádalo o emigraci do Ameriky. S tím jsou spo
jena velká vydání. Obdobně je tomu i s
Arménci. O emigraci do Spojených států před
mnoha lety žádalo průměrně dvě stě Arménců.
Ale v roce 1987 počítaly americké přistěhovalecké úřady s příchodem jednoho tisíce Armén
ců a nyní přichází žádat o emigraci do USA na
americké velvyslanectví v Moskvě měsíčně
1.400 Arménců. Výhled do budoucnosti je
tudíž pochmurný. Spojené státy vítají, že
Sovětský svaz umožňuje zvýšenou emigraci
svých občanů a pokládají to za svůj politický
úspěch. Na druhé straně jim ovšem dělá sta
rosti, jak uhradit zvýšená vydání, s emigrací
ze Sovětského svazu spojená.
(red)

Víz stále méně, uprchlíků stále víc, taková je
situace na začátku letní sezóny, která je samo
zřejmě vrcholem uprchlického přílivu. Nor
mální průběh, jak mu byly pomocné organiza
ce v minulých letech navyklé, byl narušen již
loni koncem léta, kdy se do Říma začala valit
vlna polských uprchlíků po tisících. Italské
úřady nebyly s to nápor zvládnout a následky
se projevují dodnes. Všichni noví uprchlíci, při
cházející do Itálie, prožívají krušné dny: není
ubytování, nejsou podpory na živobytí, odliv
emigrujících je tak malý a pomalý, že příliš
nepománá.
Náhlá možnost emigrace ze Sovětského
svazu, vydatně využívaná nejen sovětskými
židy, ale i Arméni, vedla posléze k tomu, že
dne 4. července americké úřady v Moskvě
oznámily, že až do 1. října zastavují Arménům
vydávání víz. Jde o opatření dočasné, ale nutné
i z finančních důvodů. Na arménské uprchlíky
nejsou k dispozici finance. V rozpočtu ame
rického ministerstva zahraničí, připravovaném
na rok dopředu, se na arménské uprchlíky
nepamatovalo tak velkými částkami, jakých je
nyní zapotřebí. Vysvětlení je prosté. Nyní o
emigraci do USA žádá každý měsíc tolik lidí,
kolik žádalo loni a předloni za celý rok. Při
dvanáctinásobném zvýšení počtu uprchlíků
dosahují pochopitelně náklady na uprchlíky
desetimilionová vydání, na něž chybí úhrada.
Vznikl zmatek, který se dá zvládnout jenom
časem.
Zmatek ovšem vznikl nejen ve Spojených
státech. I v Itálii, kde dosud trvá, a vzniká i ve
Vídni. Otevřením hranic pro Poláky nastala
situace, s niž se rovněž nepočítalo. Začátkem
července přijíždějí do Vídně autobusy s pol
skými turisty — ale autobusy se ve Vídni ani
nezastavují, nýbrž jezdí rovnou do uprchlic
kého tábora v Traiskirchenu. Z turistů jsou
rázem uprchlíci. Rakouské úřady urychleným
řízením rozhodují o azylech polských a maďar
ských uprchlíků. Mnozí ze žadatelů o azyl jsou
v řízení zamítnuti, protože nemají důvody pro
udělení azylu, nebyli doma pronásledováni.
Musí z uprchlických táborů pryč, ale mohou v
Rakousku zůstat, mají-li dost peněz, aby měli
z čeho žít. Někteří odmítnutí, kteří neměli
vlastní peníze, ale vrátit se do Polska také
nechtěli, zahájili hladovku a několik jich
muselo být dopraveno do nemocnice. Někteří
bouřlivě protestovali a domáhali se uznání
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azylu křikem a nepřístojným chováním. Ra
kouské úřady se rozhodly je deportovat do
Polska.
Ve Spolkové republice Německo — oznámil
ministr vnitra Zimmermann — požádalo o
azyl od ledna do konce června 39 885 uprchlí
ků. Azyl se uděluje jen asi 9,5 procenta žada
telů. V červenci se dá očekávat větší příliv
uprchlíků než v první polovině roku, takže —
jak řekl Zimmermann — počet uprchlíků za
celý rok může činit 100 000, jak tomu bylo v
rekordních létech 1980 a 1984. Letos přišlo
nejvíc.; Poláků (12 136), Turků (7 543), Jugosiávců (5 251), potom to jsou Íránci, Libanonci, Pakistanci. Asi 36 procent přicházejí-
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cích jsou uprchlíci ze středovýchodní Evropy.
Čs. uprchlíci, kteří se snaží dostat do
Rakouska nebo Německa z Jugoslávie, nadále
narážejí na obtíže. Rakouské konzuláty jim
odpírají dávat tranzitní víza, ilegální přechod
do Rakouska je nebezpečný. A podaří-li se jim
útěk, nemají zdaleka vyhráno. Čeká je — v
Rakousku i v Německu — dlouhé čekání na
další emigraci. Pravda, ne tak dlouhé ve Vídni
jako ve Frankfurtu, ale mnohem delší, než
ještě předloni. Ve Vídni až rok, ve Frankfurtu
až dva roky. Odlety, počátkem roku skoro
vůbec zastavené, se nyní obnovují, ale skoro v
lékárnických dávkách.
ČESKÉ SLOVO

Dobře míněná rada
V poslední době se množ! případy,
že "čerství” uprchlici z Českosloven
ska z netrpělivosti podnikají všelijaké
experimenty, aby na vystěhováni do
USA nemuseli čekat tak dlouho, jak je
nyni v kraji zvykem, aby se vyhnuli
úředním formalitám, obešli AFCR a
jiné pověřené organizace, obešli se
bez sponzorů apod. Jakkoli pochopi
telné jsou jejich pohnutky, tak ne
efektivní a kontraproduktivní' jsou
jejich skutky.

Vyskytly se případy, že se jednotlivý
uprchlik vydal do Spojených státu
jako černý pasažér, v pevném pře
svědčeni, že to s Imigračními úřady
“nějak vodržkuje”. Nevodržkoval; moc
se divil, když za nim zapadla mřížová
dvířka vězeňské kobky.
Jiný vykuk přiletěl do USA z Německa
na turistické vízum, aby hned na le
tišti J. F. Kennedyho v New Yorku “za
žádal o politický azyl”. Stačil vykouřit
na americké půdě všehovšudy dvě
cigarety, než ho rezolútni Yankeeové
posadili do nejbližšl Lufthansy směr
Frankfurt. Drahý výlet — a nakonec
zmařená šance na legálni vystěhováni
do této země.
Nejinak dopadli koumáci, kteří se
vydali rovněž do Spojených států
vybaveni pouze turistickými vizy,
skálopevně přesvědčeni o tom, že na
místě samém lze vždycky všecko “ně
jak zařidit” — povoleni k pobytu, pra
covní povoleni atd. Jeden z nich do
konce zkusil (patrně pamětliv svých
čs. zkušenosti) zkorumpovat imigrač
ního úředníka umaštěnou desetidolarovkou.

Neméně iluzórni a nebezpečné jsou
pokusy, vloupat se do USA “zadními
vrátky": z kanadských Niagara Falls
do stejnojmenného amerického mě
stečka, anebo přes “zelenou hranici”
z Mexika do USA. Je střěžena i v černo
černé noci pomoci Infračervených
dalekohledů, takže naděje na infiltraci
je nepatrná, pokud dotyčný není Mexi
čan s podrobnou znalostí terénu, který
okamžitě za čarou ochotného bratra
má.

Staré české přísloví o poctivosti, s níž
lze dojit nejdále, zni asi mnoha ušim
nepopulárně, málo povzbudivě, mastňácky. Bylo by ale krajně nezodpo
vědné, kdybychom nevyslovili dobře
míněnou výstrahu, že se na Západě
nevyplácí ilegální akce všeho druhu,
levoty a obezličky běžné v reálném
socialismu. Triky, které se dobře dařily
doma v Československu, tady prostě
nevycházejí. Snad je to dokonalou
computerized, možná také vyšším
Inteligenčním kvocientem policistů ...
Na Západě nepanuje všeobsáhlá po
dezíravost jako v totalitních zemích.
Naopak, lidem se hodně věří. Ale:
Kdo se jednou jedinkrát octne v úřední
evidenci jako lhář a podvodník, už se
této nálepky nikdy nezbaví. Je vyříze
ný nadobro, definitivně. Podrazy zcela
běžné u nás doma se na Západě vůbec
nepovažuji za “kavalírské delikty”. ..
A tak stále platí zásada, že cesty dlou
hé, obtížné a kamenité — avšak pocti
vé a legálni — vedou ke kýženému clil
nejspolehlivěji a s rizikem nejmenšim.
Lidi, dejte sl říct!
PL
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V mene zdravého rozumu
JOZEF ŠPETKO

Neverím v poučenie z dejín, pretože
ľudstvo by sa muselo vyhnúť masovým
genocídam, psychoteroru ale 1 použitiu päste,
vraždám, ideologickým neplodným, zato však
bezcitným útokom, čoho sme svedkovia v na
šom storočí. Verím však, že sa dá vyhnúť
aspoň určitým prežitým formám hrubostí a
svätej naivity na základe análov, kroník,
pamätí, učebníc, monografií*historikov a pu
blicistov. Ak sledujem potemkiádu sloven
ského exilu, začínam pochybovať aj o tej
druhej možnosti.
V poslednom období — ešte väčšmi ako
predtým — mi tvrdú lekciu citovej výchovy
dávajú niektorí katolícki kňazi, ktorí vedú
slovenské misie v exile. Vonkoncom sa nepou
čili z obdobia Slovenskej republiky, ked’ akti
vita slovenských kňazov v politickom dejstvovaní vyvolávala bolenie hlavy vo Vatikáne. V exile sa hrajú na Slovenskú republiku s čiar
kou. Netvrdím, že by katolícky kňaz nemal
zaujímať postoj k politickému a spoločen
skému dianiu, ale mal by si predsa len uvě
domit že slúži kráľovstvu, ktoré nie je z tohto
sveta. A navyše, ako vysokoškolsky vzdelaný
jedinec, ktorý navyše má viac času na vzdelá
vanie (alebo by si ho mal nájsť), by sa mal
vyvarovať chýb, ktoré páchajú tí, ktorí
nevedia čo činia.
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Novšie nielenže čítame politické úvahy
kňazov v novinách a pozdravoch určených
krajanom, ale už zanášajú politické slovo aj
do kázni. Pritom terminológia Ich útokov sa
celkom nezhoduje s rečou Ježiša Krista na
Hore. Naozaj pokladajú svojich' vériačich za
natolko politicky dezorlentovnaných, že na
miesto článkov a slov z "kančia" o Nepoškvr
nenom počatí Panny Márie servírujú obrany
o svojom nepoškvrnenom politickom myslení
a útoky proti smrteľným hriechom zvedených
Slovákov, ktorí sa chytili na mucholapke "če
choslovakizmu" a čo ja viem ešte čoho? Ochot
ne spolupracujú s tými, ktorí v praxi uplat
ňujú heslo "rež a rúbaj do krve", tentoraz
však Iba "po slovenskej kotrbě". Som presved
čený, že ak by sa niekto opýtal niektorých
slovenských kňazov, či je lm milší "čechoslovakistlcký” katolík ako nacionalistický
neveriaci, dali by prednosť tomu druhému
Pritom z kostolov vyháňajú veriacich, ktorí si
konfesionalizmus nepletú s nacionalizmom.
Sú síce Slováci, lipnú na svojej vlasti,
domovine, rodinných príslušníkoch, ale ne
chcú pestovať nejakú odrodu kléroháclonalizmu. Istý môj mníchovský priateľ ml ne
dávno povedal: "Do slovenského kostola už
nechodím, v našej štvrti Je múdry nemecký
kňaz a nechce sa ml producírovať pred
ostatnými a navonok dokumentovať aký som
katolík a Slovák". Je to ojedinelý prípad?
Naozaj chcú niektorí slovensld katolícki
kňazi v exile ublížiť svojmu popravenému
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oltárnemu spolubratovl dr. Jozefovi Tisoví, ak
oduševnene asistujú pri polltshows, ktoré
zorganizujú niektorí katolícki laici? Nie je
Altötting pútnickým miestom, kde sa má
chodiť vyprosiť si milosť k "Čiernej Madone'?
Naozaj potrebujú niektorí kňazi, aby im ktosi
tlieskal, potľapkával ich po pleci, objímal v ná
ručí premočenom slzami? Aby ich ktosi okia
dzal v novinách, v ktorých poznajú len dve
témy: oslavnú (alebo sebaoslavnú) a posiela
júcu ^protivníkov do horúcich pekiel. Nech si
uvedomia, že tieto časopisy tak píšu z pudu
sebazáchovy, pretože o čom inom by vlastne
písali? O Slovensku, ktoré už dávno nepo
znajú? O exile, v ktorom tvoria exkluzívnu,
stále sa zmenšujúcu kastu extrovertov?
Prosím niektorých kňazov, aby nás "od
padlíkov" nepoučovali o láske k národu. Byť
kritický k vlastnému národu neznamená
zradu. Vlastenec nie Je len ten, kto demon
štruje svoj nacionalizmus navonok — je
dokonca otázne, či je patriot, kedže svoju
identitu vyjadruje natoľko extrémne.
A rovnako treba vyjasnil;. čo je čechoslo
vakizmus. Okrem Jána Papánka (ktorý jediný
želie, že vývoj k "národnej jednote", teda k čechoslovenskému národu nešiel tak, ako si to
želal dr. Eduard Beneš), na viac hriešnikov sa
nepamätám. Na pozíciách čechoslovaklstlckých nestoja ani slovenskí členovia rady svo
bodného Československa, i keď samozrejme
možno kritizovať alebo nesúhlasiť s ich stra
tégiou a taktikou. Aj v českých radoch "Čecho-
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slovácl" vymierajú, zostávajú nimi len ti, ktorí
vidia v prve] republike model a tile historikům
(lenže to Isté by malo platiť aj pre nás: Slo
venská republika nie je modelom budúcnosti,
ale už len historikům, na ktoré sa musíme kri
ticky pozerát). Dnes mimoriadne rastú rady
českých separatistov. "České peníze", "český
pas", "české hranice", "český národ" (ako Jedi
ný v republike) — to sú dnes bežné pojmy. Ak
spisovateľ Milan Kundera mysli v stredoeu
rópskych pojmoch, ani raz sa nepomýli, že by
spomenul Slovákov. Zrejme nie sú. Dalo by sa
povedať, že sme "kvlt" a možno nanajvýš
percentuálene vyratúvať či je viac českých
alebo slovenských separatistov. Nazdávam sa
však, že takáto prostá matematika nie je
namieste. S nenávisťou nevystačíme, bez
rozdielu či sa to týka Čechov alebo Poliakov,
Maďarov, Rakúšanov, Ukrajincov a aj nesu
*
sedov. Do europanského postoja sa Slovensko
pokojne vmesti, do čírej samolásky k Slo
vensku sa Európa jednoducho nevprace. Ak
nám chcete nadávať, neberte nadarmo slovo
"čechoslovakizmus", preklínajte nás trebárs
ako demokratov a Európanov.
Viem, že moje pripomienky nebudú adre
sáti rešpektovať. Ktosi z nás hovorí po slo
vensky, iný v ptldepe. Nevybavujme si však
účty úderom medzi oči, ale pokojnou výme
nou názorov. Nepreklínajme sa, ale zabud
nime na vybrané slová po "h" (hulvátatvo,
hnev, hašterivosť a dali by sa nájsť aj iné, ale
nechcem byť vulgárny).
HORIZONT
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Češi a Slováci
Libor Brom
Po rozpadnutí vetchého centralizovaného Rakóusko-uherskéhó
mocnářství dostalo se všedi někdejším, podmaněným^ menšinovým
národům, včetně Čechů a Slováků, náležitého poučení' od. ďSin?
Nejenže'se jejich státoprávní samostatnost, ustavená po první syětoy^
válce' vítěznými mocnostmi, ukázala neschopnou vyřešit 'mnohé
základní vnitrostátní problémy, včetně národnostních,"(al?'nakonec.
celá nová středoevropská Kleinstaaterei nenašla -, ani " nejnuthějš^,
spolupráci pro sebezáchovu před společným nepřítelem ^zvenčí. Ba;
právě naopak: mnozí se dokonce spřáhli se smrtonosným ,népHtéTemi;'
aby dosáhli svého vlastního, jakkoli sebekratštbo územního či jinéhp
zisku. Žárlivost, sobeckost a tápání malých národů se staly hříčkouv.
rukou velkých, vyzbrojených a útočných impérií.. Když socialistíckéNěmecko a komunistické Rusko napadly Polsko, i západní svět musil
nakonec přistoupit k další světové válce, aby zachránil svůj vlastní
krk. Asi 200 miliónů lidi bylo pak po celém světě zmrzačeno či
zabito.
Nyní stojíme před mapou, kde žádné střeaní Evropy není. mnohé
národy a státy jsou pohlceny imperialistickým Ruskem, maskovaným
jako Sovétský svaz, jiné jsou okupovány ruskou armádou, maskova'
nou jako armáda Varšavského paktu. Všechny jsou jazykově
porušťovány a kulturně po sovětsky likvidovány. Ta tam je jejich
státoprávní nezávislost, územní svrchovanost a dějinná křesťanská,
celistvost. Všude řádí ruští, komunističtí á pohanští kati.
čemu se národy na území mezi Německem'!' Ruskem'zallu dohu’
naučily? Jaké jsou jejich myšlenky pro jejich vlastní márodní. přežití?..
Jak -hodlají zdolat dlouhodobý nástup sovětských Rusů? >'Jak ,'sei
rozhodly zbavit ruské vojenské ‘okupace*. a jejich komunistického*
pohanství? Jaký je jejich plán pro budoucnost?.
Češi a Slováci naučili se především tomu, že se musí navzájem
uctívat a opravdu si pomáhat k rozvoji všech hmotných, duševních a
duchovních hodnot. 2e jsou si osudem nejblíže, opravdu bratry • a
sestrami, a že své tisícileté kulturní dědictví/ udrží jen společným
úsilím - fyzickým, politickým a mravním.
Češi a Slováci se naučili pak tomu,.že ku..překonání-spnl^čnébfl
nepřítele nestačí sami,'ale že potřebují pomoci oď druhých, stejné
postižených, okupovaných, vykořisťovaných ! k boji za samostatnost
odhodlaných národů v území mezi Německem a Ruskem.'_Že jejijjtf
přirozenými spojenci v boji za svobodu jsou především Poláci;- Že s
Poláky, s nimiž představují ve střední Evropě mocný politický ťlók.j
který nelze natrvalo přehlížet či potlačovat. A že takový .blok! když sé‘
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prohlásí a začne jedna,t, bude nesmírní přitažlivým psychologickými,
centrem pro všechny ostatní národy střední Evropy, jejichž nrávQ na1
sebeurčení je potlačeno.
I češi a Slováci si nakonec uvědomili, že největší silou, se kterou si
ani sovětští Rasové nevědí rady - a to ani uvnitř své imperialistické?
říše - je vlastenectví - oddanost jednotlivých národů ke svým vlúťním'
národním jazykům a tisíciletým dějinám. Že jejich přirozenými
spojenci v boji proti marxisticko-leninské nadvládě jsou teďy VŠéchňy
neruské národnosti sovětského vězení národů • od Ukjídincuáž po
Arménce či Jakuty, kteří všichni touží po osvobození od ateismů
*,
imperialismu, diktatury a socialismu. Že ta sovětská říše je vlastně
sudem výbušného prachu, který jen čeká na přiložení zápalné sirky •
srdcí rozžhavených láskou ke svobodě a spravedlnosti.
Češi a Slováci v exilu • jediní češi a Slováci na světě, kteří mohou
mluvit a jednat svobodně • musí tedy opravdu spolu začít mluvit •
Jednat! Musí vytvořit bratrskou bojovnou mezinárodní solidaritu zá
účelem vyhození Rusů ze svých vlastil Když z českých zemí ' a
Slovenska a vůbec celé střední Evropy budou Rusové vymanévrováni,
pak komunismem těžce zkoušené národy si lehce rozřeší své společné
osudy demokratickým hlasováním. To jest, zda-li se něčemu za
komunistické hrúzovlády naučily.
V exilové praxi nutno tedy být příkladem této budoucí demokracie,
která nás všechny spasí. Již nyní musíme odstranit národní šovinismy
a připravit velkorysé návrhy na svéprávnost národních států a jejich
úzkou hospodářskou, politickou a vojenskou spolupráci ve společen
ství střední Evropy. Všechny dějinné rozpory a. zeměpisné nároky
musí být zapomenutyl Všechny osobní ctižádostivosti a ideologické
rozpory musí být zapomenutyl Vše musí být zaměřeno k společnému
úkolu: k osvobození vlasti a střední Evropy. Takovou přípravnou
práci může udělat malý výbor zkušených a zcela věcných mezinárod
ních odborníků, kteří jsou mezi námi. Pravý čas nastal. Sovětští
■ Rusové mohou tomu říkat glasnost a pereštrojka, my tomu říkamu,
sebeurčení národů a nové demokratické společenství střední Evropy
rovnoprávných států.

ROZMACH
křestansko-demokratická revue

________

Předplatné na 4 čísla činí f 40,- (hol. zlatých) nebo ekvivalepít
Adresa redakce a administrace:
i
ROZMACH, Postbus 8211, 3009 AE Rotterdam, The Netherlands
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TOMÁŠ krystlÍk

CO NÁS SPOJUJE A ROZDĚLUJE
První, co bije do očí, alespoň zde v Ně
mecku, je lhostejnost emigrace z let dří
vějších, zejména z let 1968-69, k nové
příchozím, k těm, kterým se podařilo
opustit Československo později. Výjim
kou jsou uprchlíci z roku 1948 a ti, kteří
se již předtím s nově příchozími znali.
Spíše se k vám přihlásí sudetský Němec,
kterého jsme po válce odsunuli, rád, že si
s někým může promluvit česky, než kra
jan, který je zde 19 nebo 20 let. Dokon
ce se vám pokud možno úzkostlivě vy
hnou.
Co je k tomu vede? Možná špatné
zkušenosti s krajanským živlem, možná
snaha demonstrovat, že jsou dnes, jak
říkávám, »říšští Němci« nemající již nic
společného s Tschechei. S tou naturalizací to bude zřejmě souviset více. Před
šesti lety přišedčí emigrant, po matce
Němec, nucený prchnout z Českosloven
ska přes Jugoslávii, se baví se mnou na
prosto normálně, leč jeho manželka, která
získala německé občanství díky manželo
vi, Češka jako poleno, se dnes stýká pou
ze s osobami majícími německé papíry.
My s emigrantským pasem jí nejsme dost
hodni. Je to něco, co by se dalo nazvat
papežštější než papež. Jejich 171etá dcera
nechává svou nové emigrovavší sestřenici
též s německým pasem, stát na druhém
chodníku, aby spolužačky podle její mlu
vy nepoznaly, že není »rodilá« Němka a
nepojaly podezření, že i s ní není něco
v pořádku. Stydí se za místo narození a
české školy, kam chodila sedm let.
Všeobecným znakem je neochota po
moci nově příchozím. Nikoliv finančně,
nýbrž službami, které kromě času nic ne
stojí, překladem, přímluvou, tlumočením
apod. V první řadě s nalezením práce.
Přesto, že noviny jsou plné inzerátů uvol
něných pracovních míst, je pro emigranta
obtížné nalézt práci, nejedná-li se ovšem o
řemeslníka. A to i v takových oborech
jako je elektronika, kde se hledají nové

síly stále. A to i v tom případě, má-li do
tyčný školu uznánu.
Uvolní-li se místo, má každá firma po
vinnost je inzerovat, ale obsazuje je na
základě doporučení a přímluvu některého
ze svých zaměstnanců, který uchazeče
zná. Nemáte-li takových známých, jste-li
starší než 30-35 let (jako staršímu vám
musí zaměstnavatel automaticky víc za
platit) a nemáte-li německé občanství
(když je nedostatek pracovních míst nebo
přebytek zájemců, dá se přednost soukmenovci), tak se vaše šance na získání
místa rapidně snižují. A arbeitsamt fungu
je spíše jako atrapa pracovního úřadu. Po
krytectví jde tak daleko, že se jinými
cestami dovíte, že váš nový známý - emi
grant - vám zatajil, že pracuje ve vašem
oboru, zřejmé z obavy, že byste je mohli
event, požádat o přímluvu. To ovšem mu
nebrání v tom, aby se podrobné nesezná
mil s celou anabází vašeho hledání první
štace v Německu.
Jiný exulant se rozhorluje, že příchozí
z ostbloku mají nedostatečné znalosti
z oboru, že není tedy se čemu divit, že
nenalézá práci, a přitom zapomíná, že
před několika lety byl v obdobné situaci
i on se stejné nedostatečnými odbornými
dovednostmi. To mi navozuje pocit, že
jednám s blby.
Zaznamenal jsem též případy, že i sou
rozenci odmítli svému vlastnímu bratrovi
nebo sestře, kteří právě přibyli na Západ,
jakoukoli pomoc. Po roce, dvou, po pře
konání počátečních potíží, získává většina
emigrantů podivný názor vyjádřitelný slo
vy: »Já jsem tady, a co je tam (rozuměj
v Československu), mé nezajímá (se mé
netýká). Ať se tam třeba sežerou.« Nebo:
»Proč by sem měli utíkat? Ať si tam zů
stanou!« (»Hlavně, že já jsem tady.«)
Čisté sobectví a první příznaky naturalizace ve smyslu potlačit sám v áobě svůj
původ.
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Ale byli všichni takovými egoisty již
při odchodu z Československa? Nebo je
egoismus málem conditio sine qua non
emigrování? Sklon tvrdit něco podobné
ho, i když mnohdy zaobaleněji, mají i
lidé, kteří se na první pohled zdají být
slušnými. Nedostatek empatie či její
ztráta? Jak jinak označit ten naprostý
nezájem o osudy těch, kteří tam zůstali
nebo museli zůstat, nebo kteří měli tu
»smůlu«, že přišli později nebo teprve
přijdou?
Někteří naznačují, jiní tvrdí otevřeně,
všichni však v rozporu se skutečností, že
měli pro udělení azylu vážnější důvody
než nově příchozí, kterým se třeba práva
azylu již nedostalo. Změnily se podmínky
pro jeho udělování, nikoli plejáda důvodů
udávaných do protokolu v Zirndorfu.
Stejně bylo a je 95% z nich vymyšleno
či značně zkresleno ve prospěch žadatele.
Existují i malé tragédie. Známí, uznaní
azylem před léty, kdy jej bylo hračkou
získat, radí nově přišedším v duchu svých
zkušeností: »Stačí, když řekneš, že ... —
a oni ti ho dají.« O, jaký omyl! Na jejich
rady, pramenící z neinformovanosti, již
mnozí doplatili.
Předchozí vlny emigrantů vystupují
proti nové příchozím většinou nepřátel
sky. Od falešné víry, že jejich důvodu
k odchodu byly hodnotnější, více je
opravňující k získání azylu než u emigran
tů nových, až po obavy, že přílivem no
vých uprchlíků se zhorší podmínky pro
ně, zde již usedlé. Zeptáte-li se jich,
v čem by se měly zhoršit, dozvíte se fráze
o nedostatku pracovních míst,'ti .přelid
nění Německa a nedostatkiř levnějších
bytů atd., čehož příčinou jsou prý právě
po nich přišedší uprchlíci.
S charakterem utečenců to bývá růz
né. Spolehnout se na někoho z našinců,
že udělá něco, co slíbil, se nedoporučuje.
Dochvilnost nepatří také k národním
ctnostem. O poctivosti ani nemluvě. Nej
větším šokem bylo pro mne poznání, že
být zavřen v komunistickém koncentráku
nebo vězení pro politický delikt není zá
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rukou ryzosti nebo alespoň přiměřenosti
charakteru exulanta. Ani známí činitelé
exilového dění nejsou platnosti tohoto
postulátu ušetřeni.
Vytahování se je další nepříjemnou
vlastností emigrace. Při prvním půllitru
obývá čtyřpokojový byt a má nového
mercedesa, nikoliv nejlevnějšího typu,
při posledním bydlí již v podnájmu a
jezdí v ojeté kraksně. Jiní si do předsíně
pořídí nástěnku, kam připichují účty za
zakoupené věci, schválně pořízené v dra
hých obchodech, aby návštěvy mohly
obdivovat jejich materiální status. O půj
čování si mercedesů či bavoráků k návště
vě Československa se nemusím snad šířit.
Okrádat stát a týt z úřadů je snad ná
rodním sportem. Zde v Německu ve for
mě braní podpory v nezaměstnanosti ne
bo sociální podpory spojené se zaplace
ním činže, i když dotyčný pracuje —
načerno. Prosím, na přechodné období
několika měsíců to nevadí, stát nezchudne. Ale co říci těm, kteří zcela vážně
*
tvrdí,
že je Němci mají živit, protože pro
hráli válku a Češi byli na straně vítězných
mocností, nebo kteří si představují, že
sociál jim bude vyplácet životní minimum
a platit byt do smrti a oni budou dělat na
černo? Jiní občas oficiálně pracují, ale
chystají se na penzi do Československa,
kam jim bude renta poukazována v mar
kách a oni si tam budou moci žít jako
králi.
Podvody, podvůdky a zadlužování se
je na denním pořádku. Při jednání s našin
cem musíte být ve střehu, zda nejde o
nějaký podvod. Jsme již házeni do jedno
ho pytle s Poláky, kteří mají nikoli ne
oprávněnou pověst největších podvodníků
Evropy. I Arméni se pod nimi scvrkávají,
a to už je co říci. No a s pracovitostí to
jde také z kopce. Sice platí dodnes, že
Češi jsou šikovní, ale s pracovní morálkou
mívají velké problémy.
Mnozí pociťují nedostatek soudržnosti
českého emigrantského živlu, nikoliv ve
smyslu spolčovacím, nýbrž v prostém,
lidském. Alespoň zde, ve Spolkové repu-
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blice Německo, nežijeme v takové diaspo
ře, aby to bylo tak obtížné. Tam, kde na
několik desítek tisíc čtverečních kilome
trů se vyskytuje pouze jeden našinec, zbý
vá poslední pojítko — exilová literatura.
Divili byste se, kolik lidí, emigrantů v Ně
mecku, neví, že nějaký Reportér vůbec
vychází! A to pomlčme o těch, kteří ani
netuší, že nějaký Reportér někdy v Čes
koslovensku vycházel! O jakési soudrž
nosti mezi emigranty lze jedině mluvit
v souvislosti s okruhem osob navštěvují
cích české putyky. Kdo nemá rád tzv.
pivní řeči, je vyřazen. Za tři roky, co jsem
zde, se mi podařilo promluvit česky nebo
slovensky s několika desítkami osob, při
čemž z deseti osob bylo sedm až osm
utečenců z posledních let, ostatní byly
přibližně stejným dílem reprezentovány
poúnorovými a posrpnovými uprchlíky.
To naprosto neodpovídá rozložení čet
nosti československé emigrace!
Značně bují antisemitismus, a to i mezi
lidmi, u kterých by to člověk neočekával.
Použije-li někdo termínu »žiďák«, jedná
te s antisemitou, i když vám to bude da
lekosáhle vyvracet. Starší Slováci, dnes
čtyřicátníci a více, bývají bohemofobní.
Sňatek Slováka a Češky je pokládán za
mezalianci srovnatelnou nebo horší sňat
ku s černoškou.

Listy

Názorová roztříštěnost exilu je známá.
Stačí se podívat do exilových periodik.
Co člověk, to jiný názor. Často díky ab
senci solidních informací ještě za pobytu
v Československu hodné divoký. Protože
Čech s Čechem sklouzne v hovoru vždy
na politiku, máme o zábavu postaráno.
Z politických názorů je nejvíce zastou
peno cosi, co se nedá nazvat ani trochu
uceleným politickým hlediskem, je to
snůška všeho možného. Následují naivní
představy typu »socialismus s lidskou
tváří« a primitivní antikomunismus.
Volání po sjednocení exilu v něco po
dobného Masarykově misi za první svě
tové války či exilu za války druhé, je
nesmysl. Chybí reálné cíle a podmínky
pro zformování. Osvobození Českoslo
venska od komunistické nadvlády je hod
ně utopistická představa. To si můžeme
spíše představit, že v dohledné době jed
noho desetiletí budeme moci volné jezdit
do své vlasti, či se tam usadit bez vykupo
vání a bez předchozích podmínek. Přesto
si myslím, že bude stále dost těch, kterým
bude i tak odepřeno vstupní vízum . Roz
hodně je to reálnější než doufat, že komu
nisté pozbudou v Československu moci.
REPORTÉR 5/88

LISTY řídí Jiří Pelikán
LISTY jsou dvouměsíčník

Časopis československé socialistické opozice

USTY, Via del Corso 57, 00186 Roma.
V ZAHRANIČÍ je rožní předplatné
DM 25,— (nebo ekvivalent v jiné valutě) pro Evropu;
DM 30,— pro USA, Kanadu, Izrael a další zámořské země (letecky);
DM 35,— pro Austrálii, N, Zéland, Jižní Afriku a Latinskou Ameriku (letecIcj
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NOVINKY V CESTOVÁNÍ
šestnáctého listopadu loňského roku vstoupila v platnost
nové právní úprava o možnosti turistických cest občanů
ČSSR do nesocialistických zemí a Jugoslávie na základě
účelově složených deviz u československých devizových
bank. U široké veřejnosti se setkala s živým zájmem, a proto
jsme se s několika otázkami vydali za člověkem z nejpovola
nějších - za inženýrem BŘETISLAVEM BAČÁKEM, ředite
lem správy ústředí Státní banky československé.
Kdo může československá devizové bance zaslat pro obča
na ČSSR peníze na zahraniční cestu?
.Dárcem může být v podstatě kdokoliv. Cizi státní příslušnici
nehledě na to, jde-li o příbuzné či nikoliv, tj. takzvaní devizoví
cizozemci, kteří disponují volně směnitelnou měnou, a devizoví
tuzemci, tedy českoslovenští občané dlouhodobě působící v za
hraničí.*

To znamená rovněž naši krajané?
.Samozřejmě. Týká se to i osob trvale žijících za hranicemi
bez ohledu na státní příslušnost. Občané ČSSR, kteří mají devi
zové konto, mohou sami cestovat, avšak nemohou skládat devi
zy pro jiné občany Československa.*

Jakým způsobem lze bance peníze předat?
.Prostředky mohou být bance zaslány ze zahraničí, což je
předpokládaný a v praxi nejběžnější způsob, nebo osobně slo
ženy na její přepážce příslušníky všech států, kromě členských
zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci a Jugoslávie.*

Platí toto omezení také pro první možnost — zaslání?
.Především je třeba zdůraznit, že měna musí být konvertibilní,
tj. jak jsem již řekl, volně směnitelná. Zaslána může být z které
hokoliv státu, tedy i socialistického, pokud to jeho předpisy do
volují.*

Kolikrát ročně může občan ČSSR dostat devizy na turistic
ké cesty?
.Třeba několikrát. Záleží potom ovšem také na tom, kolikrát
obdrží od našich úřadů výjezdní doklady. Správa pasů a víz
v Československu se řídí při jejich vydáváni usnesením vlády
z roku 1977, kde se říká, že zahraniční cestu lze uskutečnit zpra
vidla jednou v roce, a to v rozsahu doby dovolené na zotave
nou.*
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Je výše této částky omezena?
.Maximálni hranice stanovena neni. Je limitována pouze
spodni částkou v hodnotě 20 US dolarů na jednu osobu a jeden
den. Podle množství zaslaných deviz vypočítá banka žadateli
počet pobytových dní."

Doposud byle v praktickém životě využívána zájemci o ces
ty do zahraničí forma tak zvaných devizových příslibů Státní
banky československá. Mění se na ní něco zavedením nová
právní úpravy?
.Ne. Devizové přísliby budeme našim občanům poskytovat
i nadále. Dokonce se kvóta deviz v letošním roce zvýšila.
*

Co bylo hlavním cílem novelizace?
.Snažili jsme se vytvořit lepši podmínky pro naši zahraniční
turistiku a zjednodušit situaci těm, kteří chtějí vycestovat a ne
dostává se na ně financí ze státních devizových prostředků. Ma
teriál jsme připravovali od počátku ledna 1987, kdy bylo vládou
ČSSR přijato usneseni o Koncepci komplexního rozvoje česko
slovenského zahraničního cestovního ruchu. Je to jedno z řady
opatření, kterými bychom chtěli postupně přispět k dalšímu oži
vení naši turistiky.
*
_____
Československý svět, Praha

DIALOG
České knihkupectví Dialog
Buchhandlung DIALOG, Gutleutstrasse 13
D-6000 Frankfurt 1, tel. (069) 23 52 80
Buchhandlung DIALOG, Hess-Strasse 88
D-8000 München 40, tel. (089) 52 57 10
Nová filiálka frankfurtského Dialogu uprostřed Mnichova, na rohu
Hessovy a Schleissheimer Strasse, je otevřena denně od 13 do 18,
v sobotu od 10 do 13 hodin. Pro turisty z československá jsou některé
knihy a časopisy zdarma!
Otevřeno denně odpoledne a v sobotu dopoledne. Zásilková služba
do celého světa. Vyžádejte si nejnovějši seznamy.

OKNO
TOMÁŠ
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krystlík

DEVIZOVÉ CESTOVÁNÍ
(JAKEŠOVA POMSTA EXILU)

Už se vám také jistě stalo, pokud bydlíte
v Evropě, že se k vám zpoza železné opo
ny najednou na dálku hlásí různí lidé ne
závazně konverzující na různá témata a
jemně či pregantněji naznačující, že by se
za určitých okolností mohli za vámi po
dívat. Téměř všem je společné, že se za
celou dobu vašeho pobytu mimo Česko
slovensko neozvali nebo svoje styky s vá
mi záhy přerušili. Ale to jim naprosto ne
brání v jejich touze se podívat na Západ —
za vaše peníze.
V zájmu objektivity musím dodat, že
mnozí z nich jsou schopni opatřit si devi
zy na cestu neoficiálním způsobem sami
a vám připadne, lépe řečeno: měla by
připadnout úloha formálního dárce nebo
hostitele při jejich toulkách západním
světem.
Poukázání peněz na vycestování přiná
ší s sebou nezanedbatelné riziko. Kde je
psáno, že se shledáte se svým obnosem?
Pokud vámi obdarovaný nedostane vý
jezdní doložku, je vám jednou ze tří čes
koslovenských bank, na kterou jste mohl
obnos poukázat, vrácen zúročený obnos
po stržení 2 promil manipulačního po
platku. K převedení na tuzexové bony by
banka musela mít váš písemný souhlas.
Kdo ale zaručí, že »obdarovaný« dorazí
k vám, vysází darovaný obnos na dřevo,
poděkuje a v přiměřené době se rozloučí?
Na to se při dnešním stavu českosloven
ských mravů nemůžeme - bohužel - spo
lehnout.
Ale ozvou-li se opět po letech vaši
známí, přátelé, někdy i příbuzní, určitě
se přistihnete, že mimoděk zkoumáte
vývoj vašich vzájemných vztahů po od
chodu z republiky a hodnotíte jej. Zvažu
jete náznaky z korespondence, signalizu
jící změny v jejich systému hodnot, za
čínáte přemýšlet, zda naleznete společná

témata hovoru. Nebo naopak, nadšeni
možností výjezdu vašich přátel, zasíláte
požadovaný, případně i nepožadovaný
obnos, jen abyste je mohli spatřit.
Obávám se, že pravděpodobnost urči
tého zklamání z návštěvy přátel, nabytí
jistého hořkého pocitu z toho, že jste sice
mluvili společným jazykem z lingvistické
ho hlediska, leč jste si příliš nerozuměli
pro vaše lišící se zájmy, měřítka hodnot a
nakonec i pro jinak prožitou minulost,
byť i několika málo roků, je vysoká. Po
kud jste upravenec, máte jistě už svoje
první kontakty těte ä tete s lidmi na dru
hé straně ostnatého drátu za sebou a zkla
mání se většinou nekoná, protože faktem
upravení vztahů došlo i u vás k podstat
ným změnám v hodnotovém systému,
konvergujícím značně k průměrně se vy
skytujícímu systému hodnot obyvatel
ČSSR.
Jiní, protože nemají ani známé ani pří
buzné v zahraničí, na které by se mohli
obrátit se svojí prosbou, loví podle svých
jazykových schopností zapadni cizince,
kteří jsou návštěvou v Československu,
doslova na ulici, aby je za obnos 20 DM
odtáhli do SBČS, Živnobanky nebo Čes
koslovenské obchodní banky, kde se za
půlhodinu deponuje obnos v některé zá
padní měně z kapsy tuzemce prostřed
nictvím lapeného devizového cizozemce
jako účelový dar, sloužící k vycestování
na Západ, což opravňuje zažádat si o vý
jezdní doložku. Docela slušný výdělek za
půlhodinu!
Od listopadu m.r. tedy nepodporujeme
jen vyšší životní standard našich bližních
a přátel prostřednictvím tuzexových ko
run, nýbrž i jejich cesty na Západ a do
Jugoslávie, kdy československý stát jed
noduše na nás přesunul svou povinnost
vybavovat své občany penězi na cesty
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do prohnilé imperialistické ciziny, kde
neustály kujeme pikle (my neupravenej)
ke_ svržení socialistických vymožeností
v Československu.
Nepřímým důkazem je i konstatování
SBČS z konce roku 1987, že si sice každý
může podat žádost o devizový příslib, ale
ti, kteří někdy již soukromě na Západ ce
stovali (všimněte si, že už to není limit
typu »v posledních třech letech«) jej ne
dostanou, a ti, kteří na Západě nikdy
v životě soukromě nebyli, budou uspoko
jeni zhruba z 20%.
Je to příčina či následek rozšířeného
devizového krytí zahraničních cest česko
slovenských občanů i na devizové cizo
zemce, jak zní oficiální název? Mimocho
dem, nebylo nutné měnit žádný předpis,
pouze výklad pojmu devizového krytí jednu jedinou větu: »Za devizové krytí
zahraniční cesty se považuje pouze krytí
SBČS«. Avšak na rozdíl od převádění
peněz na Tuzex nám budiž »útěchou«,
že hradíme-li cestování, nefinancujeme
československou špionáž a nejmodernější
odposlouchávací techniku FMV.
Nemravné úmysly československého
státu vyniknou ještě více v rozhodnutí, že
od dubna t.r. si mohou i českoslovenští
občané otevírat devizová konta u česko
slovenských bank, která budou úročena
v závislosti na výpovědní lhůtě průměr
nou výší úroků ve světě, zásadně ve mě
ně, ve které byl obnos složen. Výčet uve
řejněných možností, se kterými stát po
čítá, že si je jeho občané budou hradit ze
svých devizových účtů, je velezajímavý:
převodem na TK nakupovat v Tuzexu,
hradit si výjezdy do zahraničí, kupovat
si zájezdy do zahraničí pořádané česko
slovenskými cestovními kancelářemi, pla
tit si letenky Československých aerolinii,
nakupovat si v zahraničí léky, hradit si
lázeňské léčebné pobyty v cizině, objed
návat si zboží v zahraničních zásilkových
obchodních domech, předplatit si některé
zahraniční časopisy apod. Možností bude
jistě více.
1 když formálně je možné si otevřít
účet v rublech nebo jiné nekonvertibilní

měně, míní se při výše uvedených příkla
dech zjevně měny volně směnitelné.
Mohu vás ujistit, že jste četli správně počínaje letoškem, spíše rokem 1989, vezmeme-li v úvahu dodací lhůty tiskáren,
budou v katalozích československých ces
tovních kanceláří uváděny dvojí ceny:
v korunách a v některé z volně směnitel
ných měn. Komu ze zájemců bude dána
přednost, je nasnadě.
Obzvlášť zavrženíhodná je snaha státu
přesunout starosti s opatřovjpím si zahra
ničních léků na své občany. Jako by ne
stačilo, že léky zasílané do ČSSR poštou,
se nejdříve porovnávají se seznamem ne
dostatkových léků, které chybějí Sanopsu, nikoliv plebejcům, a pokud se hodí,
jsou jednoduše ze zásilky ukradeny.
Zavedení devizových kont a možnosti
krytí cest z ciziny navozuje podezření, že
stát, nemaje' dostatečných prostředků
k ukojení koupěchtivosti svých občanů,
uvolňuje možnosti vycestování, aby si žá
dané zboží přivezli ze zahraničí. Současné
se pracuje intenzívně na redukci tendencí
k emigraci. Připravuje se novelizace trest
ního zákona, ze kterého má zmizet § 109,
a nezákonné opuštění republiky má být
napříště posuzováno jen jako přestupek.
To zcela určitě omezí ochotu různých
států přijímat československé uprchlíky.
Na ty, kteří neobdrželi azyl, bude vyvíjen
nátlak k návratu do vlasti, kde jim nebude
hrozit kriminál. Víme dobře, že je to jen
právní teorie, ale Rakousko se již v tom
smyslu pregnantně vyjádřilo.
Dalším krokem, zatím jen ve stádiu
posuzování, nicméně již zveřejněným, je
možnost zvát na Západ i osoby, které ne
jsou v žádném příbuzenském vztahu.
Půjde-li to takto dál, přesune českosloven
ský stát na naše bedra financování zahra
ničních cest většiny svých občanů. Kromě
faktu, že peníze na vycestování musejí
být poukázány prokazatelně z ciziny ne
bo pocházet od cizince, který je návště
vou v ČSSR, přistupuje u devizových
účtů ještě možnost dědictví, důchodů, ho
norářů a úspor z diet v zahraniční měně.
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Ale řekněte, kolik lidí těmito možnostmi
potřebnými pro založení konta disponu
je? Nelze přijít jen tak do banky a otevřít
si konto v cizí měně. Musí se písemně do
ložit, jakým způsobem člověk peněz na
byl. Byly-li nabyty jiným způsobem než
shora uvedeným, převedou se pouze na
tuzexové koruny.
Že československý stát má s devizo
vým krytím zahraničních cest z ciziny a
od cizinců dalekosáhlé úmysly, svědčí i
skutečnost vývoje pojmů »devizový cizo
zemec« a »denní limit«. V českosloven
ských sdělovacích prostředcích bylo lze
vysledovat značnou nejednotnost v jejich
interpretaci. Bezprostředně po oznámení
možnosti krýt cesty z ciziny byl za devi
zového cizozemce považován člověk bez
československého občanství nebo s česko
slovenským vystěhovaleckým pasem.
Dnes jsou pod tento pojem zahrnuti i
emigranti. Denní krytí devizami bylo pů
vodně stanoveno na 450 - 500 Kčs ekvi
valentem v turistickém kursu pro česko
slovenské občany, pak to bylo změněno
na ne více a ne méně než 20 USdolarů
(nebo ekvivalent) a později byla odstraně
na horní hranice, zatímco dolní (20 USD)
zůstala. Zde je jasná snaha umožnit česko
slovenským občanům si nakoupit u kapi
talistů to, čeho se na vnitřním trhu nedo
stává. Suplujeme tedy i československý
import.
Na mne osobně nejvíc působí ta neho
ráznost, že československý stát bezostyš
ně přesune část svých starostí se zásobo
váním obyvatelstva zahraničními medika
menty na bedra emigrantů a cizinců. V té
to souvislosti pozoruji na sobě sklon ke
koprolálii.
Československo zřejmě počítá s tím, že
nová opatření mu uspoří tolik deviz, že
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zbytek národa, pardon - národů, tj. ty,
kteří si vlastní iniciativou neseženou své
ho mecenáše nebo někoho za něj se vydá
vajícího, bude moci přibližně každé tři
roky saturovat devizovým příslibem, o
čemž nezapomněly -sdělovací prostředky
koncem dubna všechny zpravit.
Všichni v Československu se pohybují
v jakési euforii z uvolnění cestování. Ale
to je jen zdání. Nikdo nezrušil vládní na
řízení, podle něhož »může být vydání
cestovního dokladu odepřeno k návštěvě
občana ČSSR, který se zdržuje bez povo
lení československých úřadů v cizině« ne
bo pro podezření, »že chce zůstat bez po
volení v cizině«. Spolu s nevymezeným
předmětem »státních zájmů« lze odepřít
vycestování komukoliv. Bylo zveřejněno,
že za obnos poukázaný z RSA, nelze vy
cestovat ani do Jižní Afriky ani kamkoliv
do světa. Zákaz cest platí samozřejmé i
pro Izrael a Tchai-wan, leč za peníze od
tud poukázané lze jet alespoň na Západ.
Vraťme se na závěr k našim přátelům,
známým, příbuzným, kteří s námi již ro
ky neudržovali styky. Většinou se odml
čeli bez uvedení důvodu, neměli odvahu
se přiznat, že se bojí. Mnozí na naše výzvy
ani nezačli s korespondencí, telefonáty či
výměnou namluvených magnetofonových
kazet. Přesto jejich řady rostou nyní jako
houby po dešti. Někteří mají přece jen na
tolik studu, že v počátku ani nenaznačí, o
co jim jde, to nechávají na pozdější dobu.
Jeden můj známý zde to řeší lakonicky:
»Neměli jste zájem nebo "odvahu" se
mnou jako emigrantem udržovat jakýko
liv styk, alespoň psát, tak teď nemám já
zájem o vás«, což používá i v případech,
vyčestuje-li někdo náhodně na Západ se
zájezdem.
Nelze jinak, než mu dát za pravdu. ®

PODSTATNÉ UVOLNĚNI pasové
politiky v Polsku a Maďarsku a zna
telná liberalizace cestování dokonce
i pro občany SSSR údajně nezůstane
zcela bez následků ani v Českosloven
sku. Podle spolehlivých zpráv z Prahy
uložil ÚV KSC příslušným orgánům,
aby "přezkoumaly dosavadní politi
ku vůči emigrantům".
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ZEMĚ(NADĚJNÝCH?) ROZPORŮ
Za nápad možnosti úpravy vztahů se sta
rou vlastí dostal jeho autor jistě tak boha
tou odměnu, že mohl odejít na zaslouže
ný odpočinek a nebude muset do konce
svého života nic dělat. Pověstná vyhláška
o úpravě vztahů má dva velké aspekty:
rozdělila československý exil jako ještě
nic a nikdo předtím, a přinesla republice
hezkých pár desítek milionů dolarů.

/ tenisovém teamu USA, byl tam Pecháček, šéf »štvavé« vysílačky »Hlas Ameri
ky«, jezdí tam filmovat Forman a se západoněmeckou delegací »zelených« Ho
ráček. Že prominenti? Když. jsme po
vyfárání z jáchymovských dolů stáli nazí
pod sprchou, bylo po prominenci. ..

Přišel Gorbačov a svou »perestrojkou«
a »glasnosti« rozvířil prach, že nebylo
vidět na cestu. Vzhledem ke zkušenostem
z dřívějška to snad nikdo zpočátku ne
bral vážně, i když přečtení jeho knihy
dávalo důvod k zamyšlení. Co kdyby? A
»velcí« tohoto světa ukazovali cestu. Mar
garet Thatcher byla první, kdo Gorbačovovy snahy bral vážně a přátelsky, i když
mu tvrdé řekla, jak si svět představuje
změny v Sovětském svazu i v ostatních
zemích jeho sféry. „Musíme mu pomoci,”
byla její slova, se kterými jela k Reagano
vi. A začal počátek odzbrojování a dohod,
které by měly světu dát, po čem touží:
klid a mír.
Můžeme se na tyto události dívat jak
chceme, ale nemůžeme upřít, že přinesly
úlevu z dlouholetého napětí a naději, že
se věci opravdu změní. Nemyslím, že by
se Východ stal hned demokratický po
západním vzoru. Tolik očekávat nelze.
Alespoň ne v nejbližší budoucnosti. Ale
budou-li změny pokračovat v SSSR, ne
mohou se jim vyhnout jeho satelité.
Pro nás je zajímavá odpověď na otáz
ku: lze už něco pozorovat v Českosloven
sku?
Zopakuje se tam »pražské jaro«? Co
se tam mění? A mění se vůbec něco? Ne
ní otevřenost a uvolnění, které se tam
projevují, jen pozlátkem pro svět? Jak si
to jen ověřit, když tam jeden nesmí? Ale
byla »tarn« Navrátilová, i když oficielně

Představení mého orchestru pod ná
zvem »Koncert české hudby«, organisované Sokolem Winterthur, neskončilo
posledním tónem. Originalita orchestru a
náhodná návštěva pražského komponisty
a dirigenta sehrály svou roli v hudbymi
lovných Čechách. Chodily dopisy, jejichž
obsah lze shrnout do sdělení, že »zde se
to mění, je jiná nálada, jiná tendence, vše
je volnější, zkuste to a přijeďte!«. Asi
před deseti lety mi čs. ministerstvo vnitř
ních věcí sdělilo, že mi odnímá státní ob
čanství ČSSR. Zdůvodnění bylo přilože
no. Zůstal jsem tudíž »jen« Holanďa
nem. Člověk má právo všechno žádat;
bude-li mu vyhověno, je už jiná otázka.
Kdesi jsem četl, že »je lepší jednou vidět
nežli desetkrát slyšet«. Žádost jsem po
dal. Byla vyřízena kladně.
A tak jednoho rána jedeme tam, od
kud jsem téměř před dvaceti léty odchá
zel s roztrpčením v duši, ale s vírou, že
není všem. trudným dnům konec. Dnes
vím přesně, kam jedu a jaký program mě
čeká - pokud nebude pozměněn úřední
mi orgány. V pozdním odpoledni se ob
jevuje silniční ukazatel »Eger - Cheb« a
když vyjedu zfc menší vršek, míjím němec
kou celnici, abych po ujetí několika set
metrů územím nikoho byl zastaven dvě
ma uniformovanými strážemi se samopaly
přes záda. Za nimi závora, nadpis »Pome
zí« a nad celnicí velká rudá hvězda. Srdce
mi ani nic prudčeji neklepe...

* * *
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„Pässe, bitte!”
„Prosím.”

Podávám dva holandské pasy. Zájem
poněkud vzrostl. Odchází s nimi do budo
vy (jako ostané se všemi jinými) a za
chvilku se vrací.
„Jděte si vyměnit peníze, baňkaje zde
vlevo.”
Jdu do kanceláře, platím 34 guldeny
za den předpokládaného pobytu a dostá
vám za ně 160 korun. Vracím se k vozu a
stojím u dvířek. Za okamžik přijde celník
s dotazem, co vezu. Připravený seznam
dárků předčítám nahlas, kameru, fotoapa
rát a značku auta zapisuje do formulářů.
Po kontrole, že jsem peníze vyměnil, se
zvedá závora.
„Přeji vám hezký pobyt v republice."
Děkuji a odjíždím. Dívám se na hodin
ky. Celá procedura trvala 10 minut. Jed
nou jsem stál na švýcarských hranicích
hodinu a nejednou na švédské hranici
ještě déle.
Po dvaceti létech.. .

***
Mohl bych psát o tom, co turista vidí
na první pohled. O věčné rozkopané dlaž
bě v Praze, která zřejmě pamatuje ještě
Žižku, o ne příliš ochotných lidech v ob
chodech (ale velmi nápomocných na uli
ci), o tom, jak v hotelu pro cizince neteče
teplá voda, není vyluxováno, vana neumy
tá a utržená hadička od sprchy, o tom,
jak tam jezdí trojbarevná auta, protože
není původní lak na opravy, jak nikde ne
dostanete žádný západní časopis či
noviny, o obtěžování veksláky k výměně
peněz (jak to poznali, že nejsme domácí,
je ml záhada). Mohl bych naopak psát o
nádheře Národního divadla a o ochotě,
s jakou jsme dostali krásná místa na vy
prodanou »Hubičku« (kde jsem si umyl
svou muzikantskou duši), o nové zástav
bě kolem, která mi nepřipadala tak příliš
negativní, jak se zde psalo, o překrásném
nedávno dostavěném Staroměstském ná
mestí a o novém pohledu na pěší Václav
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ské náměstí. Mohl bych psát o rozsáhlé
pěší zóně v Karlových Varech, o tamní
nové kolonádě, kde mi jedině vadila Ga
garinova socha, o novém velkém hotelu
s mezinárodní úrovní, o šikovné přestavbě
hotelu Pupp. Mohl bych psát o neočeká
vaných dírách v hladkém asfaltu ulic, o
lešení, které by svědčilo o snaze dát vše
do pořádku, kdyby se na něm pohyboval
alespoň jeden zedník. Mohl bych psát o
dálnici mezi Prahou a Bratislavou, která
vede krásnou krajinou, ale kde není na
sto kilometrech jediná benzinová pumpa.
Mne ale spíše zajímalo, co se píše
v denním tisku a jaká je skutečnost, zají
malo mne to, co si lidé myslí a očekávají
od přestavby. Žurnalista má psát pravdu,
padni kam padni, a tak musím napsat, že
se tam změny dějí. Jsou cítit — jak se říká
— ve vzduchu, v jednání úřadů, v otevře
nosti lidí. Podtrhuji znovu, co jsem již
úvodem napsal: nechtějme změny, které
bychom odtud rádi viděli, za pár měsíců.
Roky, ba desetiletí se »pracovalo« na
tom, aby režim ovládal své občany, a to
byla priorita, která dávala zapomenout na
zadní kolečka. Dnes se tam došlo k závě
ru, že to tak prostě nejde, že se to musí
změnit. Mohu říci, že změny očekává vše
chen lid v podzámčí a souhlasí s nimi vel
ká většina těch na zámku. Problém je
jeden: kdo ty radikální změny má pro
vést? Nikdo nebude věřit kozlovi, že by
byl dobrým zahradníkem. Dnes je spíše
dojem, že změny ovládají vedení, než že
je tomu naopak. Ale reálně viděno - čas
jde neúprosně dál a za úřednické stoly
zasedla nová generace. Snad si to ani ne
uvědomujeme, ale dvacet let je třetina
lidského života. A tak teď jen aby zasedli
i noví lidé do nejvyšších míst.
Demokracie? Právo na vlastní názor?
Zcela jistě, vždyť i potlačení demokratic
kého myšlení a jednání byl jeden z důvo
dů, proč jsme odcházeli do emigrace.
Charta 77? Ne moc známá, ne moc po
pulární - tam. Režim ji kontroluje, ale
víc se téměř neděje. Výrok jednoho chartisty poté, co byl po kontrole dokladů
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propuštěn: „Dříve by mě byli zavřeli.”
Můžeme z toho vyvodit, že režim chce
mít vše pod kontrolou, ale nebude trestat
za jiné názory. To by vlastně protiřečil
zkušenostem Sovětského svazu.
Pražský denní tisk přinesl zprávu, že
v Sovětském svazu vzniklo 70.000 (sedm
desát tisíc) na vládním režimu nezávis
lých skupin a organisací. A to je přece
příklad! Dnes se v exilových časopisech
píše o každém jedinci, který byl režimem
postižen. Bylo by to bývalo technicky
proveditelné v padesátých letech, kdy nás
na Jáchymovsku a Příbramsku byly desetisíce odsouzených k neúměrně vysokým
trestům? .
Je samozřejmě ještě mnoho, hodně
mnoho co dohánět k západní volnosti.
Dnes ale např. může vycestovat skoro
každý, pokud mu odtud pošleme na ces
tu. Čili volnost je omezena jen nedostat
kem valut.
Že nám je komunismus nepřijatelný, o
tom není třeba diskutovat. Presidentu
Reaganovi je také nepřijatelný, a přesto si

tiskne přátelsky ruku s Gorbačovem.
Reagan kdysi nazval Sověts.ký svaz hníz
dem zla a temna. Dnes prohlašuje, že
mluvil o tehdejším vedení. Dnes je
v Kremlu prostě jiná atmosféra, jsou tam
jiní lidé u vesla. Reagan ví, že je doba
výměny stráží a podporuje, aby nová
generace měla příležitost napravit hříchy
otců a dědů.
*

* * *

Traduje se, že je v přípravě nová vy
hláška, která radikálně zjednoduší styk
emigrace s vlastí. Ponižující žádost o mi
lost a vyplňování dotazníků má zmizet a
legalita pobytu na Západě a návštěva ze
mě, kde jsme se narodili, se mají stát sa
mozřejmostí. Jeden .taxíkář v Praze mi
řekl: „Už jste tu dlouho nebyl, že? Ale to
je fajn, že zase můžete přijet. Vždyť to
takhle stálo za starou bélu.” Sice ta dvě
poslední slova řekl trochu jinak, ale smysl
zůstává.
D
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ZEMĚ NADĚJNÝCH ROZPORŮ
(Reportér 4/88) - Ono se to všechno

mění. Také čas. Je to neúprosný zákon.
S lidmi je to jinak. Někteří se mění
mnohdy i několikrát, podle nastalých
okolností. Jiní zase na svých zásáBách
neochvějně setrvávají.
V politicky vypjaté situaci se kdosi
třeba veřejně zapřísahá: »A z této cesty
živi nesejdeme!«
Za dvacet let dotyčného najdete na
cestě docela jiné, zdravého jako medvéda.
»Dávám vám své slovo, že se pod žád
ný zločin nepodepíši,« prohlásí oblíbený
tribun lidu před historickou cestou do
Moskvy.
Podepsal, hošík, podepsal. Pak všichni
společně v .rozhlasu brečeli, naznačovali,
jak to bylo hrozné.
Máme těch přikladu v naší historii pěk
nou řádku. Už jsem se kdesi zmínil, jak si
v okamžiku národní katastrofy pozvali
před mikrofon herce z Národního divadla,
aby »přednesl« kapitulaci. Mělo to být
pěkně smutné.
Takže jsme už na leccos zvyklí a mno
hé náš nepřekvapí. Dostal jsem se koneč
ně k věci a mohu tedy teď mluvit o pomí
jivosti času. V červencovém Reportéru
jsem našel článek o jakýchsi nadějných
obzorech od (kdysi) antikomunistického
bijce, mukla a autora knížky o zvěrstvech
padesátých let, Jožky Staňka.
Jak si tak čtu, všechno to zavinil Gorbačev. Předtím bylo všechno jiné. Celou
tu dobu nás Jožka politicky držel, nabá
dal, abychom se drželi, že komunisti jsou
hajzlové a mnozí v exilu mu nebyli dost
»košer«.
Jenže pak najednou Thatcherová jela
k Reaganovi a povidá: »Musíme mu po
moci.« A tak se rozjel domů i Jožka Sta
něk. Protože ono se to tam nějak mění
k_ lepšímu. Jakeš vystřídal Husáka, po
Václaváku se chodí pěšky a kdybyste lidi
viděli, jak je krásně upravený Staroměst
ský náměstí!
Je to asi tou petrolejkou, nebo jak se
tomu říká. Mukl s patnáctiletým flastrem
a vytočenou »osmičkou« si prostě zažá
dá, soudruzi ochotně povolí — a už se jede! Ohledat ty změny zblízka. Neohrože
ně, i když ví, co všechno je v sázce. Vždyť
ta léta předtím ...
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Ale ne. Na hranici mu popřáli hezký
pobyt a celá procedura zabrala necelých
deset minut. Mnohem méně, než na švý
carském nebo švédském přechodu.
»Žurnalista má psát pravdu. Padni ko
mu padni,« píše půvabně. On je totiž
kombinovaný žurnalista s muzikantem.
Takže se musíme zeptat: Tak cos Jožko
»prodal«, cos »pustil« ? Žádné podmín
ky, výhrady, výslechy, pohovory?
Máme důvodné podezření, že na »umytí muzikantské duše« nestačí celý
Smetana s Dvořákem dohromady. Chápe
me, žes měl k návštěvě pádný důvod. No
šení dříví do lesa. Holandem hráli v Če
chách českou muziku. Úplná rarita.
Dějí se velké změny. Tady i tam. Po
tom všem ses postavil na správnou stranu.
Teď musím být na chvíli vážný: První
velikou trhlinu, tříbení duší v tom velkém
bratrství muklů, způsobila »půlka«. Mož
nost podmínečného propuštění po odpy
kané půlce trestu. Ty přece také dobře
víš, za jakou cenu.
Tady se teď emigrace upravuje, narov
nává, obnovuje. Žádný opravdový exulant
nemůže mít všechno. Nebo si myslíš, že
letci, vojáci ze Západu, z východní armá
dy, politici, ilegální pracovníci měli doma
jen ježka? Tenkrát nikomu z nich ani ve
snu nenapadlo navštívit rodinu, své blíz
ké. Projít se po Václaváku, kde se tehdy
ještě jezdilo.
Máme zase okupaci. I teď a tady je
fronta. Oni se nic nenaučili - nic neza
pomněli. ... Ota Rambousek, New York

Přibližně ve stejnou dobu, kdy v ko
munistickém kriminále umírá komunisty
zmučený Pavel Wonka, překračuje (legál
ně) hranici směrem do Československa
bývalý československý politický vězeň.
V Reportéru píše Jožka Staněk o tom,
jak se situace v Československu změnila
a mění k lepšímu. Změny cítí »ve vzdu
chu« a vidí je v tom, že za »úřednické
stoly zasedla nová generace«. Věk je tedy
pro Staňka měřítkem změn a jaksi nebere
v úvahu svou vlastní zkušenost, kdy ho
věru velice mladí svazáci převychovávali.
Téměř se chce napsat, že úspěšně.
Před dvaceti lety přijely sovětské tan
ky do republiky. Dočasně. Jsou tam do
dnes. Jediná změna je tedy v tom, že
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tehdy před nimi Staněk utíkal a dnes toto: pojedu tam, až se tam něco změní.
jezdí k nim.
Byl jsem skoro rok pod tlakem mých
Staněk psal negativně o Chartě 77 ještě přátel v tamzemsku, kteří mi psali o změ
před tím, než si jel umýt svou muzikant nách, »které tady jsou, ale nepíše se o
skou duši do Národního divadla. To bylo nich«.' Byl jsem zvědavý, jak se páni za
jistě velké plus pro jeho cestu. A dnes pí chovají. To byly dva hlavní důvody —
še: »Charta 77? Ne moc známá, ne moc sloučeny v jedno: chtěl jsem se přesvěd
populární - tam.« Jaký průzkum asi čit, je-li pravda, že se tam situace mění,
v Praze dělal, že tak sebevědomě hovoří?
na vlastní kůži. A pak — když páni pro
U profesionálního hudebníka se před minenti z tenisu, Hlasu Ameriku a filmu,
pokládá určitý stupeň inteligence. U žur proč ne já, prostý občan, bývalý mukl?
nalisty navíc také informovanost. A Sta Ale o tom píšu zhruba v článku. Jen do
něk by měl vědět, že Charta 77 pracuje za bře číst! Jsou ovšem lidé, kteří nechtějí
podmínek zcela neregulérních pro veřej pravdu slyšet a vidí jen tu svou kuličku
nou organizaci již jedenáct let. A kdyby jako ten Chrobák u Čapka. Ale to je na
nic jiného — tak celou tu dobu monitoru konec jejich věc.
je, poukazuje a informuje o komunistic
Slíbit jsem nemusel nic — oni se totiž
kých zločinech, jejichž jednou obětí byl na mne vytentočkovali hezky z vysoka.
kdysi také on sám.
Jestli jsem si myslel, že jsem přeci jen zná
Výrazem cynismu je jeho věta, že mý a kdybych na to byl domýšlivý (ale
»Dnes se v exilových časopisech píše o
nejsem), muselo by mé sebevědomí utrpět
každém jedinci, který byl postižen reži velikou trhlinu. Tohle by snad měli vědět
mem«. Pavel Wonka byl »postižen« všichni, aby je to přivedlo k realitě. Takže
smrtí, což Staňkovi zřejmě ušlo. Mučení, nikdo nemusí mít obavy a starost, co jsem
bití, odepření nutných léků, zmrzačení a za to slíbil.
Jožka Staněk, Holandsko
posléze smrt — to jsou tedy ty změny. Že
se to dnes neděje v takovém měřítku jako
OBŽALUJME - NEPROSME!
v padesátých letech? Jaký je v tom roz
díl? Ten, kdo je v kůži toho »postižené
Dovedu pochopit emocionální pohnut
ho«, neuvažuje o tom, že dnes už nejsou ky všech, kteří by rádi navštívili osoby i
desetitisíce politických vězňů, ale jenom místa, jež normálně vyvinutému člověku
tisíce. Jeden je příliš mnoho!
zůstávají drahá zpravidla až za hrob. I já
V závěru svého článku Staněk píše, že bych jel rád navštívit místa mně známá,
se chystá nová vyhláška o styku emigrace položit květy a pomodlit se u hrobu
s vlastí. Přiznejme si, že tuhle dílčí bitvu mých blízkých, se kterými se už nikdy na
komunisté vyhráli. Podařilo se jim do jisté
míry rozdělit exil. V honbě za potřebný tomto světě nesetkám.
Já osobně však nemohu, nechci, nikdy
mi dolary povolili »upravení vztahů«. Ale
kontingent těch, kteří byli ochotni zapla jsem tak nečinil a nikdy nebudu akceptit, se již vyčerpal a teď bude dobrý kaž továt hluboký předklon před místodržidý dolar či holandský gulden od těch, tali moci z milosti pánů z Moskvy.
kteří jsou ochotni zaplatit za možnost jít Myslím si, jak už to ostatně vyjádřili jiní,
na »Hubičku«. ... Lumír Salivar, Toronto že v zemích kde pojem svoboda a základ
ní lidská práva nejsou prázdnými slovy,
nemáme se sami vmanévrovávat do po
sic pokorných a poslušných otroků ko
ODPOVĚĎ JOŽKY STAŇKA:
munistického režimu. Žel, hierarchie du
........... Kdyby si byli hoši ten článek
dobře přečetli, mohli se tam dozvědět, že chovních hodnot nemá pro všechny lidi
jsem byl vyloučen ze svazku Českosloven stejnou náplň a stejné pořadí, jako třeba
ské republiky a zůstal jsem »jen« Holan křída a křemen ve stupnici tvrdosti. Zde
ďan. Tedy na základě mého holandského je každý ve svém jednání svobodný a
občanství jsem si žádal o vizum. Nejedná může se ubírat cestami, které uzná sám
se tedy u mne o jakoukoliv úpravu vzta za vhodné. Nemůže se však divit, nenahů, proti které jsem stále.
lezne-li pro své názory a jednání dosta
V mých článcích jsem vždy psal asi tek pochopení u ostatních uprchlíků.
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Měli bychom si uvědomit, že ti kteří
mají dnes v Československu moc rozho
dovat o tom, zda někdo z nás po ostudné
proceduře »úpravy vztahů« bude smět
navštívit naše rodné luhy a háje či pří
buzné, nečiní tak z moci práva. Všichni
tito straničtí byrokraté rozhodují z moci
politických diktátorů, vládnoucích nási
lím nad 15 milióny československých
občanů. V běžně užívané terminologii je
pojem politických diktátorů stotožňován
s pojmem zločinců. Mělo by tedy být nás
nedůstojné se zločinci vést jakýkoli roz
hovor, natož pokorně k nim vznášet
prosby, aby nás vzali na milost, ošklivě
se na nás nedívali a nakonec jim ještě za
tuto jejich blahosklonost platili značné
částky v tvrdých valutách. Podle mého
soudu by bylo na místě tyto mafiosně organisované vyděrače obžalovat.
Nejsem právník, nejsem bohužel scho
pen takovouto obžalobu právně konci
povat. Obžalobu, kterou převážná část z
nás už nejednou ve svém srdci formulo
vala a podepsala. Myslím si však, že by
se mezi námi našel nejeden schopný
právník, který by to perfektně dokázal.
Takováto obžaloba by musela vyjít už z
roku 1948, kdy došlo k porušení ústav
ních svobod v rozsáhlém měřítku. Až do
dnešních dnů je všechno násilné počíná
ní komunistické moci jen kupením ústa
vou právně nepodložených činů po
celých 33 dlouhých roků. Žaloba by
mohla být adresována Mezinárodnímu
soudu v Haagu, případně jiné meziná
rodní organisaci, o čemž by mohli uvážit
lépe naši přátelé sběhlí v mezinárodním
právu. Věřím, že by se pod takovouto ob
žalobu podepsalo podstatně více osob,
než jaký je počet těch, kteří žádají o
»úpravu vztahů« ke komunistické dikta
túre.
Přes zásadní porušení ústavních práv
by musela být moc komunistické strany
obžalována z násilí a fysické likvidace
politických odpůrců, jejich dlouholetého
věznění, rozsáhlého pronásledování a
věznění věřících, přes široké spektrum
diskriminace komunistické straně nepo
hodlných občanů, jak jsme je všichni
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poznali v běhu denního života. Nesmělo
by se zapomenout na pronásledování a
násilí páchané, na zemědělcích i živnost
nících až po zločiny nově kocipované po
násilném ozbrojeném vpádu »přátel« v
srpnu 1968.
Odchod z našeho původního domova,
komunisty kvalifikován jako trestný čin
je z tohoto hlediska snadné odmítnout.
Tyto neoprávněné, vlastním rozhodnu
tím zmocněné vykonavatele moci lze
proto obžalovat z protiprávních činů, neprávních rozsudků a zadržování našich
hmotných nároků vůči tomuto z cizí mo
ci vládnoucímu státnímu aparátu. Hmotmé požadavky mohou být uplatňovány
nejen z titulu utrpěných škod, dlouhole
tého věznění, ale jsou to i zaplacené pří
spěvky starobního pojištění. Pokládám
za naprosto absurdní platit jakoukoli
částku za tuto smyšlenou a pomyslnou
»úpravu poměrů« k mocenskému apará
tu komunistické strany. Dnešní státní
aparát, (státní úřady) nejsou přece ničím
jiným než jináč nazývané orgány komu
nistické strany.
Buďme tvrdí v postoji ke komunistic
ké moci a bojujme. Zde není na místě at
mosféra strachu, kterou si musí každý
totalitní systém vytvořit, aby vůbec mohl
vládnout.
Myslím si, že my všichni víme o »čisto
tě« a úmyslech mafie komunistických
stran více, než je svět ochoten nám věřit.
Kdo chce, může se pokořit a dobře za
platit pánům z NOMENKLATURY. Jestli
že však přesto hakonec dostane na žá
dost o visum odpověď, že není v zájmu
strany a vlády, aby do Československa
cestoval a visum mu nebude uděleno,
nechť se nediví. Tak jako nevěříme my
jim, nevěří oni nám a ani těm, kteří se
skloní do hlubokého předklonu.
František Tománek
VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY,

Zrušeni čs. občanství
Využívám Vaši výzvy na str. 23 pro
sincového čísla 6/87. I když souhla
sím s názory na “upraveni poměrů"
při sezeni na dvou židlích, vadí mi, že
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ve Vašem časopise publikované
argumenty ignorují fakt, že jsou dva
druhy upraveni. Já sice zastávám za
sebe názor, že jsem tam:
1) nic neukrad;
2) nic nezůstal dlužen;
3) všechno co tam po mně zůstalo (aa
nebylo toho málo) mi na základě
rozsudku strana a vláda ukradli;
— a proto jim ještě nebudu něco
platit. Ale musím přiznat, že kdykoli
letím z Miami do karibské oblasti,
jsem celý nesvůj, aby to letadlo, co
v něm sedím, nemuselo náhodou
přistát na Kubě a soudruh Castro mě
jako občana nechtěně podobojí ne
posadil do lljušina a neposlal do Pra
hy.
Všichni ti kritici "upraveni" ignoruji
skutečnost, že naši rodiče se dožívají
věku, kdy už za námi nemohou jezdit,
často trpí nevyléčitelnými chorobami
a zrušeni čs. občanství úředním zása
hem je možnost (i když s rizikem, že
vízum uděleno nebude) je ještě vidět.
“Vyškrtnutí ze státního svazku” a co
s tím je spojené pokud vím nenaruší
naši formální i morální loyalitu ke
královně či jiným nabytým přísluš
nostem a stoji to stejně jako slib věr

nosti socialistické vlasti s podvojným
občanstvím a legalizovaným poby
tem v zahraničí. Domnívám se, že zru 
šeni čs. občanství je morálně akcep
tovatelným východiskem pro ty, co
mají vážný důvod k tomu navštívit
starou vlast a neměli to štěstí se usa
dit ve Spojených státech, aby dosáhli
téhož automaticky a zadarmo.
D. Hora, Kanada
Pozn. red. Pan Hora se mýlí. Autoři
Západu neignorují ani existenci dvo
jího typu úpravy vztahu k Českoslo
vensku, ani motiv stárnoucích rodičů.
Např. J. Škvorecký v článku “Con
certo to End All Concertos” (Západ,
duben 1984) výslovné uvádí, že z mo
rálního stanoviska nelze nic namítat
proto žádostem o zrušení čs. občan
ství, až na to, že se za to musí platit
v tvrdé valutě, "a ta nejde na fond pro
sirotky v Afganistánu”. Dále pak srov
nává žádost o zrušení občanství s po
měry na otrokářském Jihu v 18. a 19.
stol., kde se otroci sami rovněž mohli
vykupovat z otroctví, a píše: "výkup
né z otroctví je čin posvěcený starou
tradicí.”
ZÁPAD

STANISLAV REINIŠ

NAVŠTÍVIT RODNOU ZEM JE ...
Je trochu neetické polemizovat s člán
kem, vyšlým v jednom časopise, v tomto
případě ve Věstníku Československého
sdružení v Kanadě, a otisknout polemiku
v časopise jiném, v tomto případě v Re
portéru. Vladimír Valenta se tohoto faux
pas dopustil. Snad se bál soudnosti čtená
řů — kdo ví? (Kdo chce číst polemiku ce
lou, nechť si napíše o kopii mého Vladi
mírem Valentou zepsutého článku buďto
na Československé sdružení, 740 Spadina
Avenue, Toronto, Ont., Canada M5S 2J2,
nebo přímo Vladimíru Valentovi. Až si to
přečtete celé, uvidíte, že to za prvé bylo
míněno úplně jinak, a za druhé, že nejsem
takovým trestuhodně nedbalým změkčilcem, za jakého mě Valenta vydává.)

Tento článek již měl zajímavou ode
zvu. Jistý (snad) upravenec mi napsal, jak
je možné, že nemám na návštěvu konsulátu žaludek, když můj živočišný druh má
žaludky čtyři. To mi prý říká za trest za
moje ironické útoky. Po tomto nesmírné
vtipném, leč pro mne nepříjemném odha
lení ještě napsal, že i v Kanadě nás očeká
vají podobná omezení, jako je úprava
vztahů, »až se trochu prosadí skupina požidovštělých Tatarů, přivándrovalých do
střední Evropy a odtud po Holokaustu
sem. Především tyto obavy a jistota, že
jednou bych musel držet šábes a zdravit
každého "zajordánského Slovana”, který
přežil Osvětim, mě přivedly k tomu, že
jsem si zachoval čs. občanství . . . « atd.
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Tento typický estébácko-stranický antise
mitismus je jejich neklamnou výrobní
značkou a uvádím dopis zde spíše jako
kuriozitu, než abych se s nimi hádal.
Soudruzi, buďte opatrnější!
A - ti požidovštělí byli Chazaři.
Pak jsem dostal dopis, kde ieden člo
věk popisuje, jak jeho žádosti o vystěhovalecký pas nebylo vyhověno, protože to
není ve státním zájmu. Čili, i na titul
upravence musíš být prokádrován a ne
každý může této hodnosti dosíci. To je
důležité vědět. Než se onomu krajanovi
tohoto odmítnutí dostalo, požádala jej
advokátka v Československu o šek na 200
dolarů, znějící na její jméno. Šek se všimným později ani na jeho výslovnou žádost
nevrátila a naopak mu napsala, aby si ne
chal od cesty ty svoje sprosté dopisy.
Prozrazení veřejného tajemství, že
upravenci jako lidé charakterově nepevní
mohou sice fungovat jako informátoři na
nás, ale také pro nás, se diskutovalo na le
tošním kongresu Čs. sdružení v Kanadě a
torontský Nový domov pak vyděšeně na
psal, že se někteří členové Sdružení po
koušejí využít upravenců k »ideologické
diverzi«. Kde se asi redaktor toto něžné
slůvko naučil? A proč je použil?
Ale teď k Valentově polemice. Miluji
polemiky, jsou cestou k pravdě. Jestliže
jsem napsal, že naším cílem je jezdit do
Československa bez omezení a jako svo
bodní lidé, nemyslel jsem tím, že je to na
ším konečným cílem. Naším konečným
cílem není však ani osvobození Českoslo
venska, jak tvrdí Valenta; naším cílem je
odstranění reálného socialismu jako systé
mu všude ve světě, protože pouze ve spo
lečenství svobodných národů se dá slušně
žít.
A protože už i Gorbačov ví, patrně od
vrabců cvrlikajících si o tom na střeše, že
jeho systém nestojí za nic, není tento cíl
planým sněním. Jen to dá fušku.
Není pochyb, že upravenectví bylo
exilu naděleno ministerstvem vnitra, pro
tože náš exil je celkově dost čiperný a
mnoho lidí v mnoha zemích se zabývá ak
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tivitami tak zvaně protisocialistickými,
protistranickými a vůbec pro stranu a
vládu nepřijatelnými. Upravenectví není
tedy zásluhou těch hodných a pokor
ných, ale naopak všech těch Mlynáriků,
Škutinú, Ulčů a (promiňte, nemohu jme
novat všechny ; ještě budu jmenovat Va
lentu a sebe).
Vnitráci tedy nám vzpurníkům hodili
upravenectví jako kost od šunky, jedněm
proto, aby se upravili, ponořili se do ano
nymity a nic proti straně a vládě nedělali,
jiným proto, aby se mezi sebou rvali. To
už delší dobu děláme, a tím jim děláme
radost.
Když naše vzájemné boje o to, kdo je
radikálnějším junákem, na chvilku poleví,
neváhají nám vnitráci hodit ani kupř. zá
jezd Vinohradského divadla do Toronta,
kompletní i s Bohdalkou a dalšími. To se
stalo loni. Podtext tohoto činu byl na
první pohled takový, že je dobré být
upravencem, neboť jen upravenec může
takový zájezd vyjednat, a vůbec, Česko
slovensko se mění, jaké dobré divadlo se
tam hraje, a jak politicky bojovné, dokon
ce ve hře řekli, že diktátoři by se měli po
bíjet.
Hlubším podtextem však je, že Toron
to je místem mnoha aktivit »ideologic
kých diverzantů«, je tam 68 Publishers,
vychází tam Západ a plno exilových časo
pisů, je tam ústředí Sdružení, které velmi
úspěšně organizuje proud uprchlíků z Čes
koslovenska, je tam i populární Nové di
vadlo, a že je proto nutné toto ideodiverzní centrum paralyzovat, hodit mu kost na
rvaní, omezit vliv Škvoreckého, Klubu K231, i mnoha jiných. A proto že se vypla
tí Vinohradské divadlo do Toronta po
slat a pak mu za odměnu udělit Řád úno
rového vítězství, což se za pár měsíců po
zájezdu také skutečně stalo.
Ještě hlubším podtextem ale je, že při
podobných příležitostech se člověk baví
celkem třikrát: jednou divadlem samot
ným, protože i vnitrákům došlo, že na nás
nemohou poslat Kremelský orloj, ale ně
co zábavnějšího, jednou pohledem na na
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ivky, kteří věří, že zájezd je důsledkem
zlepšování poměrů v Československu, a
jednou pomyšlením na blbost pracovníků
ministerstva vnitra, kteří si myslí, -jaký
výborný tah proti centru zrádné emigrace
učinili.
Stejné je to s upravenectvim. Oni si
myslí, jakou zahráli výbornou hru a jaký
výkvět národa dostali do svých spárů, a
upravenci zatím chodí do Československa
za své často i vypůjčené peníze vyprávět,
jak se jim v zahraničí vede dobře a jak je
jich ženy nemusí, na rozdíl od tvrzení Ru
dého práva, chodit na prostituci, a kudy
se má na montreálském letišti jít, aby se
člověk dostal z československého letadla
do imigrační kanceláře.
Hry, které s námi hrají soudruzi z
kachlflcámy, nás buďto mohou dostat do
situace, kdy si sedneme, Valenta a já, a
budeme si plakat na rameni, jak to s ná
mi zas ti bolševici zahráli a jak jim někteří
lidé naletěli.
Uvědomme si však, že pražští vládci ve
dou proti exilu válku, a vedou ji právem,
jak mohu s hrdostí prohlásit. Proto si ne
budeme vyplakávat žaly, ale naopak vy
užijeme slabosti nepřítele. Stalin kdysi
měl pro emigranty jen jediný trest: smrt.
To byl správný přístup. S kulkou v týle
každého poťouchlosti přejdou. Jak by to
vypadalo, kdyby si Trocký přijel do
Moskvy, měl kolem sebe plno děvoček,
poskytujících za dolary rozkoše, obyčej
nému smrtelníku nepřístupné, a utahoval
si beztrestně ze Stalina. Naopak, pouštět
si emigranty zpátky do země je, upřímně
řečeno, slabost, oportunismus, poklonko
vaní před zrádci, a vyklízení pozic. Uvě
domme si to, i my neupravitelní, i ti upra
vení.
Uvědomme si, jak se asi tváří poctivý
budovatel socialismu, když jej v hospodě
hostí zrádný emigrant, a vrchní se může
přetrhnout. Zajisté dojde k názoru, že
strana neodměňuje ctnost.
A to je politický čin.
Jestliže pustí do země Josefa Staňka,
pak je s nimi něco tak špatného, že si to

ani my z venku neumíme představit. O je
ho výletu jsem se dočetl v minulém Re
portéru. Těch pár guldenů, které od něho
získali, nenahradí politickou škodu, způ
sobenou tím, že vrcholný protistátní zlo
činec promluvil v Praze třeba jen s jedním
člověkem.
To začalo už když nám sem začali
pouštět babičky. Jak k tomu přijde ba
bička vodící každý den ráno za svítáni do
jeslí vnoučata, pak jde mladým nakoupit,
stojí ve frontě, uvaří, vypere, uklidí, sotva
se hýbe na bolavých nohách — a pak má
ještě poslouchat jinou babičku, která líčí,
jak si v Kanadě žila, byla na Niagaře, pak
ji vzali i na Floridu a do Yellowstonského
parku. . . To vše jen proto, že zeť první
babičky je nekňuba a nezvedne zadek z
Kardašovy Řečice.
I to je politický čin.
Ono je krásné mluvit o teoriích a o
svobodné zemi, ale politika je nakonec,
jak lidé žijí nebo jsou nuceni žít a jaké
překážky jim vládce klade do cesty. Na
ším životním úkolem je porazit to, co si
samo říká komunismus. To není malý
úkol. Také to není úkol pro omezence.
Proto považuji za správné rozlišit ty, kteří
přijali vystěhovalecký pas a jsou za to po
vinni denuncovat podle československých
zákonů, od těch, kteří se rozvedli s nepří
jemnou souložnicí, stranou a vládou, a ta
to souložnice jim může být ukradená.
Nám úprava vztahů, jak nám ji soudru
zi před deseti lety navrhli, nestačí. Ještě
dlouho nám jejich ústupky nebudou sta
čit, a to zvláště teď, kdy gorbačovština
dále rozšířila propast mezi jejich činy a
řečmi.
Dosavadní úprava vztahů stačí nanej
výš té paní, která se přede mnou nedávno
chlubila, jak si v Československu žila, že
ji snídaně v hotelu Internacionál stála
čtyři a půl tisíce korun. Ta ale byla na
první pohled pitomá a v Internacionálu
ji očesali za trest
Takže, abych to shrnul: vyhláška o
upravenectví je jednou z episod války
strany a vlády proti vlastnímu národu, do-
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ma i za hranicemi. Tato episoda nebyla
pro ně tak úspěšná, jak se nám snaží na
mluvit. Exilové organizace se nerozpadly,
časopisy nepřestaly vycházet, upravenci
se do Československa nevraceli natrvalo,
ale jen na návštěvu, a spíše tam nadělali
politickou škodu než užitek. Ti, kteří se
neupravili, se politicky utvrdili a represen
tují stále většinu a morální sílu exilu.
Na tiskové konferenci předsednictva
vlády ČSSR dne 26. dubna t.r. prohlásil
mluvčí Miroslav Pavel, že »V této souvis
losti by se měla zvláště zjednodušit úpra-
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va vztahu k CSSR všech občanů, kteří ne
dovoleně opustili republiku a žijí trvale
v emigraci*.
Z toho nyní vycházejme. Toto prohlá
šení ukazuje, že komunismus úpravou
vztahů nad námi nezvítězil, nýbrž na
opak-, a že jsme měli pravdu my, kteří
jsme odjakživa říkali;
Navštívit rodnou zemi je právo každé
ho člověka, ale po břiše tam nepolezem.
REPORTÉR 5/88

HISTORICKÉ OKAMŽIKY

“Ony ty úpravy exilových vztahů, to neni historicky vůbec nic nového. V českých zemích se
prodávaly odpustky už ve čtrnáctém století.
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BEZ ZASTOUPENÍ

Žijeme roztroušeni po celém svobodném světě,
ale přesto o sobě více, či méně víme. Jsme členy
nejrozličnějších krajanských spolků, nebo politic
kých organisací. Leč jedno nám dosud chybí: de
mokratickou cestou zvolená celosvětová organisace, jako mluvčí porobeného domova a svobodného
čs. exilu. Nemám na mysli nějaký parlament, či
vládu, nýbrž jednotnou celosvětovou representaci,
která by informovala svobodný svět o životně
důležitých otázkách a problémech našich národů.
Aby taková organisace měla nejen vliv, ale i
oprávnění se takto vyjadřovat, musila by být opře
na o organisační základnu, tvořící právě ony ne
sčetné spolky a různé svazy. A tato vrcholná orga
nisace by měla nepřetržitě oživovat pocit národní
sounáležitosti všech Čechů, Slováků a Podkarpatorusínů, nechť jsou kdekoli na světě. A především
s těmi doma, v sovětském protektorátu. Každý
spolek Čechů, Slováků, či Podkarpatorusínů by
měl být zastoupen v oné vrcholné organisací s řád
ným hlasovacím právem a měl tak bezprostřední
vliv na všechna rozhodnutí celosvětové representa
ce. V takovém orgánu by ovšem nemohli být za
stoupeni býv. čs. komunisté, protože jsou přímými
spoluviníky naší národní a státní katastrofy.
Právem můžete namítnout, že existuje cosi jako
Rada svobodného Československa. Dám Vám za
pravdu, leč háček je právě v tom »cosi«. Jestliže
v době jejího založení v ní byli soustředěni doma
svobodně zvolení nekomunističtí politici, poslanci,
členové vlády, pak dnes jejich řady prořídly, nebo
tito lidé dosáhli tak vysokého stáří, že již se nemo
hou aktivně zúčastňovat veřejné činnosti. Na struk
tuře Rady svobodného Československa se však nic

nezměnilo, ačkoli máme za sebou novou silnou
vlnu uprchlíků z r. 1968 a let následujících. A tato
Rada svobodného Československa prosazuje směr
pro spolupráci s uprchlými komunisty, ať již re
formními, či zavilými s tím, že to jsou na Západě
»vlivné« osobnosti. Jenže právě o to jde, aby vliv
těchto »vlivných osobností« na světovou veřejnost
konečně ustal. Jak se mohou dožadovat svobody
pro naše národy lidé, kteří čs. národní a státní ne
závislost pohřbili a to dvakrát: jednou v r. 1948 a
po druhé v r. 1968. Kdo slyšel, nebo četl projevy
pana Pelikána v Evropském parlamentu ví, o co
jde.
Má-li se tedy Rada svobodného Československa
stát tím, čím původně byla, musí se přizpůsobit no
vým podmínkám. Dnes není v exilu jen pár tisíc,
nýbrž statisíce Čechů a Slováků. Namítnete, že se o
politiku mnoho lidí vůbec nezajímá, protože má
jiné starosti a zájmy. Jenže každý exulant musí mít
možnost, pocítí-li potřebu, se k jakémukoliv pro
blému vyjádřit. Pak se může i případný nezájem
změnit v opak. Kdyby RSČ pod svými křídly do
kázala soustředit veškerý čs. exil, tedy každého
jedince a každé ženě a muži umožnila aľespoň ko
respondenční cestou zvolit si své představitele a
toutéž cestou se mohl každý jednotlivec vyjádřit
k tomu, či onomu problému a hlasovat o něm, pak
by byla naděje na opravdové .zastoupení našich ná
rodů před svobodnou 2ápadní společností. Je tra
gedií, jsou-li na Západě považováni za mluvčí Čes
koslovenska chartisté, či pánové Pelikán, Sik a Ko
hout. Není to právě úkol celé exilové veřejnosti a
především býv. politických vězňů tuto otázku ko
nečně řešit?
Stanislav Koutek (Švýcarsko)

ČTVRTLETNÍK SVÉTOVÉHO SDRUŽENÍ BÝVALÝCH ČS. POLITICKÝCH VÉZŇŮ V EXILU

Adresa redakce:
"MUKL
Postbox 28
CH-8804 Au / ZH

Předplatné pro nečleny Sdružení (ročně):
Švýcarsko:
ŠFr. 12,—včetně poštovného
Ostatní Evropa:
ŠFr. 14,—
Zámoří (letecky):
ŠFr. 24,— K-231 je dvouměsíčnik, který vydává K-231 v exilu —

P.O. Box 2323,
Postal Station “B ”,
Scarborough, Ontario,
CANADA M1N 2E9

Klub bývalých politických vězňů se sídlem v Kanadě,

ftídí redakční rada ve složení: František Otta, Zdeněk
Otruba, Lumír Salivar.

OKNO

51

byl jsem zneužit

soudruzi Kohout ä Goldstiicker se přeli,
Emigrace osmactyncatníku nám před kdo z nich byl předsedou Svazu čs. spiso
dvaceti lety říkala, že nás reformní ko vatelů a kdo byl víc ohrožen.
munisté s celým svým tzv. obrodným pro
Po tomto dvojím vysílání západoněcesem jen zneužili, aby mohli dál zůstat u mecké televize se nedivím, že hodně emi
moci. A že i příjezd tanků bylo předem grantů nechce mít s čs. exilem nic společ
zorganizované divadlo. Nyní na obrazov ného.
Jaroslav Nonák, Mnichov
kách obou německých programů nám
soudruzi o tom podali důkaz. Soudruzi
Protože dopisů podobného obsahu
Mlynář, Pelikán, Kohout, Šik a Goldstücker (ani jeden nekomunista se na došlo od našich čtenářů povícero, napsali
obrazovku nedostal!) mluvili jen a jen o jsme intendantům oboh západoněmecstraně, dál prohlašovali, že chtěli jen a jen kých televizních programů (ARD aZDF)
o zdůvodnění, proč si vybrali pro své po
komunismus. Titíž, kteří všechno zavinili, řady
o 21. srpnu 1968 jen komunisty.
nám zas chtějí vládnout. V každém pří
Jejich odpovědi - dojdou-li vůbec padě si upevňují na Západě své moc dobře uveřejníme
v příštím čísle.
Redakce
placené pozice. Jediná zajímavost na ce
REPORTÉR
5/88
lém tom pro komunistickém vysílání:
LEVA INDOKTRINACE PROSTŘEDNICTVÍM
VAŠEHO ROZHLASU A TELEVIZE

Smrtelný jed, jenž vstupuje uchem“

Shakespeare. Hamlet

DUCH A DUCHOVÉ
Najednou tu zase byl...
Duch! Duch Pražského jara.
Alespoň se jím oháněl nejeden z
těch, kdo před dvaceti lety propa
govali socialismus s lidskou maskou.
A zase se hovořilo — nekonečně
— o „reformách“, o „socialistické
demokracii“. Strana — ta „věčná a
avantgardní“ — se má „polidštit“. A
samozřejmě dál vládnout.
To je prý duch onoho jara, kdy si
však milióny, Češi a Slováci, přáli
něco zcela jiného, než oč běželo těm
nahoře. Těm, kteří nakonec vše
prohráli a kteří si dobrovolně dali v

Kremlu vypálit znamení zrady.
Tehdy, když podepisovali Moskev
ské protokoly.

A nyní jsme se tedy setkali, — po
dvaceti letech — opět s duchem. Za
tím velkým, magickým, se plížili
všichni ti malí duchové, kteří onoho
„velkého“ dodnes vyznávají a uctí
vají. Malí duchové, kteří by chtěli
nastolit vládu ducha, kterého vzý
vají, aby jeho jménem mohli neome
zeně vládnout.
Ale — lid, ten prostý a všední —
nikdy neměl duchy rád. Lidem šlo
vždy o něco jiného. O svobodu — tu
skutečnou. O demokracii — ne so
cialistickou.
Snad to konečnějx>chojpí. Ti malí
duchové...
' Rudolf Ströbinger
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Dokumenty
Dva tisíce slov
Vyšlo v Literárních novinách (ná
kladem 300.000 výtisků) 27. června
1968.
Nejdřív ohrozila život našeho náro
da válka. Pak přišly další špatné časy
s událostmi, které ohrozily jeho du
ševní zdraví a charakter. S nadějemi
přijala většina národa program socia
lismu. Jeho řízení se však dostalo do
rukou nepravým lidem. Nevadilo by
tolik, že neměli dost státnických zku
šeností, věcných znalostí ani filoso
fického vzdělání, kdyby aspoň byli
měli víc obyčejné moudrosti a sluš
nosti, aby uměli vyslechnout mínění
druhých a připustili své postupné vy
střídání schopnějšími.
Komunistická strana, která měla po
válce velikou důvěru lidí, postupněji
vyměňovala za úřady, až je dostala
všechny a nic jiného už neměla. Musí
me to tak říci a vědí to i ti komunisté
mezi námi, jejichž zklamání nad vý
sledky je tak veliké jako zklamání
ostatních. Chybná linie vedení změ
nila stranu z politické strany a ideové
ho svazku v mocenskou organizaci,
jež nabyla velké přitažlivosti pro vládychtivé sobce, vyčítavé zbabělce a
lidi se špatným svědomím. Jejich pří
liv zapůsobil na povahu i chování
strany, která nebyla uvnitř zařízena
tak, aby v ní bez ostudných příhod
mohli nabývat vlivu pořádní lidé, kte
ří by ji plynule proměňovali, tak aby
se stále hodila do moderního světa.
Mnozí komunisté proti tomuto úpad
ku bojovali, ale nepodařilo se jim za
bránit ničemu z toho, co se stalo.
Poměry v komunistické straně bylý
modelem i příčinou stejných poměrů
ve státě. Její spojení se státem vedlo
k tomu, že ztratila výhodu odstupu od
výkonné moci. Činnost státu a hos
podářských organizací neměla kriti
ku. Parlament se odnaučil rokovat,
vláda vládnout a ředitelé řídit. Volby
neměly význam, zákony ztratily váhu.

Nemohli jsme důvěřovat svým zá
stupcům v žádném výboru, a když
jsme mohli, nedalo se po nich zas nic
chtít, protože nemohli ničeho dosáh
nout. Ještě horší však bylo, že jsme už
téměř nemohli důvěřovat ani jeden
druhému. Osobní a kolektivní čest
upadla. S poctivostí se nikam nedošlo
a o nějakém oceňování podle schop
ností darmo mluvit. Proto většina lidí
ztratila zájem o obecné věci a starala
se jen o sebe a o peníze, přičemž ke
špatnosti poměrů patří i to, že ani na
ty peníze není dnes spolehnutí. Po
kazily se vztahy mezi lidmi, ztratila se
radost z práce, zkrátka přišly na ná
rod časy, které ohrozily jeho duševní
zdraví a charakter.
Za dnešní stav odpovídáme všich
ni, více však komunisté mezi námi, ale
hlavní odpovědnost mají ti, kdo byli
součástí či nástrojem nekontrolova
né moci. Byla to moc umíněné skupi
ny rozprostřená pomocí stranického
aparátu z Prahy do každého okresu a
obce. Tento aparát rozhodoval, co
kdo smí a nesmí dělat, on řídil druž
stevníkům družstva, dělníkům závody
a občanům národní výbory. Žádná
organizace nepatřila ve skutečnosti
svým členům, ani komunistická.
Hlavní vlnou a největším klamem
těchto vládců je, že svou zvůli vydá
vali za vůli dělnictva. Kdybychom to
mu klamu chtěli věřit, museli bychom
dnes dávat za vinu dělníkům úpadek
našeho hospodářství, zločiny na ne
vinných lidech, zavedení cenzury,
která zabránila, aby se o tom všem
psalo, dělníci by byli vinni chybnými
investicemi, ztrátami obchodu, ne
dostatkem bytů. Nikdo rozumný sa
mozřejmě v takovou vinu dělnictva
neuvěří. Všichni víme, zejména to ví
každý dělník, že dělnictvo prakticky
nerozhodovalo v ničem. Dělnické
funkcionáře dával odhlasovat někdo
jiný. Zatímco se mnozí dělníci domní
vali, že vládnou, vládla jejich jménem
zvlášť vychovávaná vrstva funcionářů stranického a státního aparátu.
Ti fakticky zaujali místo svržené třídy
a sami se stali novou vrchností. Spra
vedlivě však řekněme, že někteří z
nich si tuto špatnou hru dějin dávno
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uvědomili. Poznáme je dnes podle
toho, že odčiňují křivdy, napravují
chyby, vracejí rozhodování členstvu
a občanstvu, omezují pravomoc i po
četní stav úřednického aparátu. Jsou
s námi proti zaostalým názorům v
členstvu strany. Ale velká část funkcionářstva se brání změnám a má do
sud váhu! Má pořád ještě v ruce mo
censké prostředky, zvláště na okre
sech a v obcích, kde jich může užívat
skrytě a nežalovatelně.
Od počátku letošního roku jsme v
obrodném procesu demokratizace.
Začal v komunistické straně. Musíme
to říci a vědí to i ti nekomunisté mezi
námi, kteří odsud už nic dobrého ne
čekali. Je ovšem třeba dodat, že tento
proces ani nemohl jinde začít. Vždyť je
nom komunisté mohli po celých dvacet
let žít jakýmsi politickým životem, jen
komunistická kritika byla u věcí, kde
se dělaly, jen opozice v komunistické
straně měla tu výsadu, že byla v dote
ku s protivníkem. Iniciativa a úsilí de
mokratických komunistů je proto jen
splátkou na dluh, který celá strana má
u nekomunistů, jež udržovala v ne
rovnoprávném postavení. Komunis
tické straně nepatří tedy žádný dík,
patří jí snad přiznat, že se poctivě sna
ží využít poslední příležitosti k zá
chraně své národní cti. Obrodný pro
ces nepřichází s ničím příliš novým.
Přináší myšlenky a náměty, z nichž
mnohé jsou starší než omyly našeho
socialismu a jiné vznikaly pod povr
chem viditelného dění, měly být dáv
no vysloveny, byly však potlačovány.
Nemějme iluzi, že tyto myšlenky vítě
zí teď silou pravdy. O jejich vítězství
rozhodla spíš slabost starého vedení,
které se zřejmě napřed muselo unavit
dvacetiletým vládnutím, v němž mu
nikdo nebránil. Zřejmé musely do pl
né formy dozrát všecky vadné prvky
skryté už v základech a ideologii to
hoto systému. Nepřeceňujeme proto
význam kritiky z řad spisovatelů a stu
dentů. Zdrojem společenských změn
je hospodářství. Správné slovo má
svůj význam, jen když je řečeno za
poměrů, které jsou už správně opra
covány. Správně opracované poměry
- tím se u nás, bohužel, musí rozumět
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naše celková chudoba a úplný rozpad
starého systému vládnutí, kdy se v kli
du a míru na náš účet zkompromito
vali politikové jistého typu. Pravda te
dy nevítězí, pravda prostě zbývá, když
se všecko ostatní prošustruje! Není
tudíž důvodu k národní vítězoslávě,
je pouze důvod k nové naději.
Obracíme se na vás v tomto oka
mžiku naděje, která je však pořád
ohrožena. Trvalo několik měsíců, než
mnozí z nás uvěřili, že mohou pro
mluvit, mnozí však nevěří ani teď. Ale
promluvili jsme už tak a tolik se od
kryli, že svůj úmysl zlidštit tento re
žim musíme jedině dokončit. Jinak by
odplata starých sil byla krutá. Obra
címe se hlavně na ty, kdo zatím jen
čekali. Čas, který nastává, bude roz
hodující pro mnoho let.
Čas, který nastává, je léto s prázd
ninami a dovolenými, kde se nám po
starém zvyku bude chtít všeho ne
chat. Vsaďme se však, že naši milí od
půrci si nedopřejí letního oddechu,
budou mobilizovat své zavázané lidi
a budou si už teď chtít zařídit klidné
svátky vánoční! Dávejme tedy pozor,
co se bude dít, snažme se tomu rozu
mět a odpovídat. Vzdejme se nemož
ného požadavku, aby nám vždycky
někdo vyšší podal k věcem jediný vý
klad a jediný prostý závěr. Každý si
bude muset udělat své závěry, na
svou odpovědnost. Společné shodné
závěry je možno najít jen v diskusi, k
níž je nutná svoboda slova, která je
vlastně jedinou naší demokratickou
vymožeností letošního roku.
Do příštích dnů však musíme jít ta
ké s vlastní iniciativou a vlastními roz
hodnutími.
Především budeme odporovat ná
zorům, kdyby se vyskytly, že je mož
né dělat nějakou demokratickou ob
rodu bez komunistů, případné proti
nim. Bylo by to nespravedlivé, ale
také nerozumné. Komunisté mají vy
budované organizace, v těch je třeba
podpořit pokrokové křídlo. Mají zku
šené funkcionáře, mají konečně v ru
kách pořád rozhodující páky a tlačít
ka. Před veřejností však stojí jejich
Akční program, který je také progra
mem prvního vyrovnání největší ne
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rovnosti, a nikdo jiný nemá žádný
stejné konkrétní program. Je třeba
požadovat, aby se svými místními
akčními programy přišli před veřej
nost v každém okrese a v každé obci.
Tu náhle půjde o velmi obyčejné a
dávno čekané správné činy. KSČ se
připravuje na sjezd, který zvolí nový
ústřední výbor. Žádejme, aby byl lep
ší než ten dnešní, Aíká-li dnes komu
nistická strana, že své vedoucí posta
vení napříště chce opírat o důvěru
občanů a ne o násilí, věřme tomu po
tud, pokud můžeme věřit lidem, které
už teď posílá jako delegáty na okresní
a krajské konference.
V poslední době jsou lidé zneklid
něni, že se postup demokratizace
zastavil. Tento pocit je zčásti proje
vem únavy ze vzrušeného dění, zčásti
odpovídá faktu: minula sezóna pře
kvapivých odhalení, vysokých demisí
a opájivých projevů nebývalé slovní
smělosti. Zápas sil se však jen poně
kud skryl, bojuje se o obsah a znění
zákonů, o rozsah praktických opatře
ní. Kromě toho novým lidem, minist
rům, prokurátorům, předsedům a ta
jemníkům, musíme popřát čas na prá
ci. Mají právo na tento čas, aby se
mohli buďto osvědčit, nebo znemož
nit. V centrálních politických orgá
nech nelze dnes čekat víc. Stejně pro
jevily nechtě podivuhodné ctnosti.
Praktická kvalita příští demokracie
závisí na tom, co se stane s podniky
a v podnicích. Při všech našich disku
sích nakonec nás mají v rukou hospo
dáři. Dobré hospodáře je třeba hledat
a prosazovat. Je pravda, že všichni
jsme ve srovnání s rozvinutými země
mi špatně placeni a někteří ještě hůř.
Můžeme žádat víc peněz — které lze
natisknout a tím znehodnotit. Žádej
me však spíše ředitele a předsedy,
aby nám vyložili, co a za kolik chtějí
vyrábět, komu a zač prodávat, kolik
se vydělá, co z toho se vloží do mo
dernizace výroby a co je možno roz
dělit. Pod zdánlivě nudnými titulky
běží v novinách odraz velmi tvrdého
boje o demokracii nebo koryta. Do
toho mohou dělníci jakožto podnika
telé zasáhnout tím, koho zvolí do pod
nikatelských správ a podnikových

rad. Jakožto zaměstnanci mohou pro
sebe udělat nejlíp, když si za své zá
stupce zvolí do odborových orgánů
své přirozené vůdce, schopné a čest
né lidi bez ohledu na stranickou pří
slušnost.
Jestliže nelze v této době čekat od
nynějších centrálních politických
orgánů víc, je třeba dosáhnout více v
okresech a obcích. Žádejme odchod
lidí, kteří zneužili své moci, poškodili
veřejný majetek, jednali nečestně ne
bo kruté. Je třeba vynalézat způsoby,
jak je přimět k odchodu. Například:
veřejná kritika, rezoluce, demonstra
ční pracovní brigády, sbírka na dary
pro né do důchodu, stávka, bojkot
jejich dveří. Odmítat však způsoby
nezákonné, neslušné a hrubé, jelikož
by jich využili k ovlivňování Alexan
dra Dubčeka. Náš odpor k psaní hru
bých dopisů musí být tak všeobecný,
aby každý takový dopjs, který ještě
dostanou, byio možno považovat za
dopis, který si dali poslat sami. Oži
vujme činnost Národní fronty. Požadujme^ veřejná zasedání národních
výborů. K otázkám, které nechce ni
kdo znát, ustavujme vlastní občanské
výbory a komise. Je to prosté: sejde
se několik lidí, zvolí předsedu, vedou
řádně zápis, publikují svůj nález, žá
dají řešení, nedají se zakřiknout.
Okresní a místní tisk, který většinou
zdegeneroval na úřední troubu, pro
měňujme v tribunu všech kladných
politických sil, žádejme ustavení re
dakčních rad ze zástupců Národní
fronty nebo zakládejme jiné noviny.
Ustavujme výbory na obranu svobo
dy slova. Organizujme při svých shro
mážděních vlastní pořádkovou služ
bu. Uslyšíme-lí divné zprávy, ověřuj
me si je, vysílejme delegace na kom
petentní místa, jejich odpovědi zve
řejňujme třeba na vratech. Podporuj
me orgány bezpečnosti, když stíhají
skutečnou trestnou činnost, naší sna
hou není způsobit bezvládí a stav vše
obecné nejistoty. Vyhýbejme se sou
sedským hádkám, neožírejme se v
politických souvislostech. Prozrazuj
me fřzly.
Oživený letní pohyb po celé repub
lice vyvolá zájem o uspořádáni státo
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právního vztahu mezi Cechy a Slová
ky. Považujme federalizaci za způsob
řešení národnostní otázky, jinak jeto
jen jedno z významných opatření k
demokratizaci poměrů. Toto opatření
samo o sobě nemusí ani Slovákům
přinést lepší život. Režim — včeských
zemích zvlášť a na Slovensku zvlášť
— se tím ještě neřeší. Vláda stranickostátní byrokracie může trvat, na Slo
vensku dokonce o to lip, že jakd “vy
bojovala větší svobodu”.
Veliké znepokojení v poslední době
pochází z možnosti, že by do našeho
vývoje zasáhly zahraniční síly. Tváří
v tvář všem přesilám můžeme jediné
trvat slušné na svém a nezačínat si.
Své vládě můžeme dát najevo, že za
ní budeme stát třeba se zbraní, pokud
bude dělat to, k čemu jí dáme mandát,
a své spojence můžeme ujistit, že
spojenecké přátelství a obchodní
smlouvy dodržíme. Naše podrážděné
výtky a neargumentovaná podezření
musí jen ztěžovat postavení naší vlá

dy, aniž nám pomohou. Rovnoprávné
vztahy si beztak můžeme zajistit jedi
né tím, že zkvalitníme své vnitřní po
měry a dovedeme obrodný proces tak
daleko, že jednou ve volbách si zvolí
me státníky, kteří budou mít tolik sta
tečnosti, cti i politického umu, aby
takové vztahy ustavili a udrželi. To je
ostatně problém naprosto všech vlád
všech menších států světa!
Letošního jara vrátila se nám znovu
jako po válce velká příležitost. Máme
znovu možnost vzít do rukou naši
společnou věc, která má pracovní
název socialismus, a dát jí tvar, který
by lépe odpovídal naší kdysi dobré
pověsti i poměrně dobrému mínění,
jež jsme o sobě původně měli. Toto
jaro právě skončilo a už se nevrátí.
V zimě se všechno dovíme.
Tím končí toto naše prohlášení k
dělníkům, zemědělcům, úředníkům,
umělcům, vědcům, technikům a
všem. Napsáno bylo z podnětu vědců.

Poslední dobou (nyní na světovém Jambo
ree v Austrálii a i jinde) se vyskytují naši kra
jané, kteři jménem Československého skautingu si hrají na jeho zástupce. Nejen, že si
hrají, oni také vybírají různé podpory od ne
tušících krajanů na exilové skautské hnutí.
Ve skutečnosti skauty nejsou a také mají k
němu velmi daleko. Nikdy nevedli žádnou
družinu či oddíl, nikdy nepořádali žáldný tá
bor. tyluví o skautingu hlasem znalce a káží
takové hlouposti, kterým může poslouchat
jen člověk nezasvěcený. S Austrálie jsem se
dozvěděl od našich skautů, že onen »zástup
ce« prohlašoval, že jsem my českoslovenští
skauti pozváni od Korejské delegace oficielně
na 17. světové příští Jamboree, le se bude
jednat na mezinárodní konferenci o tom, aby
chom byli přijati za právoplatné členy do svě
tového skautského ústředí. To jsou všechno
jen zbožná přání. Mezinárodni skautské hnutí
neuznává exilové skautské skupiny, proto
jsme my, českoslovenští skauti, začleněni v
národních organisacích jako skauti českoslo
venští. Pro mezinárodní ústředí jsme skauti
té země, kdy bydlíme. Dále byly v Austrálii
rozdávány pamětní medaile.k 75. výročí skau

tingu. Prý dar od bratrů s Československa.
Pamětní medaile byly udělovány na III. Exiloree ve Švýcarsku zasloužilým členům. Nevím,
jaké byly rozdávány v Austrálii. Ale je to pod
vod a nesolidnost. Proto se Evropská rada
rozhodla k tomuto činu: Svým členům, kteří
budou zastupovat naši organisaci, vydáme
potvrzení, které bude platit pouze jeden ka
lendářní rok. Jeden ze zástupců Evropské ra
dy toto potvrzení podepiše a orazítkuje razít
kem hlavního skautského stanu. Pouze tyto
osoby mají právo nás zastupovat. Pracujeme
jáko skautští vedoucí s dětmi od roku 1968.
Každý rok se pořádá spousta táborů a jsme
činní po celý rok. Dvacet let existuje skautské
ústředí exilových skautů a kdo je ochoten s
námi pracovat a zachovávat skautské ideály
bude vždy vítán. Odmítáme ale jakékoliv
vystupování naším jménem na veřejnosti tě
mi, kteří nikdy skauty nebyli, ale jde jim jen o
jejich slávu a profit.
Český a slovenský exilový skauting v Evro
pě - Evropská rada (Švýcarsko) - s pozdra
vem »Buď připraven!« Evropský náčelník Jestřáb.
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Parašutisté v akci

S. Berten
Berton

Po tímto titulem vydala Edice Národní politiky v Mnichově knihu
parašutisty kpt. Oldřicha Pelce, s předmluvou telegrafisty paraskupiny
' Calcium1 inž. Karla Niemczyka. Autor podává přehled o řinnosti všech
známých jednotlivců a skupin, které byly vysazeny z britských letadel v
českých zemích, na Slovensku, ve Francii, v Itálii a v Rakousku. Pele
nepovažoval za nutné učinit alespoň zmínku o skupině sudetoněmec
*
kých parašutistů, která byla vyslána z pondětu W. Jaksche. Autor se
opírá o průkopnickou práci dr. Zdeňka Jelínka, kterou doplňiye
obšírnými osobními znalostmi a zkušenostmi. Nejcennější je zpráva o
osudu skupiny 'Potash’, jejímž byl členem. Po útěku z protektorátu se
dostal Pele do Francie, kde byla v roce 1939 organizována část čsl.
armády. Po kapitulaci Francie v červnu 1940 byl spolu s mnoha vojáky
vyevakuován do Anglie, kde v r. 1943 byl podán do výcviku pro
‘commandos’ a do dalších speciálních školení, potřebných k zvláštní
činnosti. V květnu 1944 byl vysazen na Moravě. Po osvobození CSR
působil nějaký čas ve zvláštní kanceláři na II. oddělení Hlavního štábu v
Praze. Několik důstojníků tehdy vyšetřovalo a vyhodnocovalo činnost
parašutistů, jakož i pomoc, kterou jim poskytli čeští muži, ženy a
mládež. Po únoru 1948 uprchl kpt. Pele se svou manželkou do
západního Německa, což bylo moudré rozhodnutí, neboť všichni
západní parašutisté, kteří zůstali doma Šli do vězení a koncentračních
táborů. Naštěstí pro historické bádání vzal s sebou asi tucet svědeckých
výpovědí, které až dosud nebyly zpřístupněny.. Pele je tudíž nejlépe
kvalifikovanou osobou psát o parašutistech.
Z jeho knihy se čtenář dovídá,kolik parašutistů bylo vysazeno, kolik
padlo v boji s gestapem anebo s českými četníky, kolik se zastřelilo,
otrávilo, kolik jich přežilo, kolik bylo udáno, zrazeno a kolik
spolupracovalo dobrovolně, anebo pod nátlakem, s gestapem. Tento
naučný slovníček je psán poutavým stylem, který se dobře čte. Jaká
škoda, že kpt. Pele se pokusil o výskok do oblasti, která skrývá více
nepředvídaných nebezpečí a léček než skok do tmy.
O. Pele si první v exilu povšiml rozporů ve vzpomínkách
prof. Ladislava Vaňka
*
Jindry, které daly podnět k mému průzkumu této
legendární osobnosti. Tento, jak se později ukázalo, správný postřeh ho
omámil fixní ideou, že jedině z jeho pera kape čistá pravda. Všichni jiní
auton,kdy co napsali o atentátu, se mýlí, píšou úmyslné nesmysly, lžou,
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balamuti, zamlžuji atd.. Ve snaze prokázat své téze hodil přes palubu
pravidla slušné kritiky a zodpovědného jednání, které je u vyškoleného
zpravodajce nepochopitelné a neomluvitelné. Nevidím řádné hrdinství v
citování z privátních dopisů, jejichž pisatel (plk. Jaroslav Šustr-Sustar)
výslovně zdůraznil, že z nich nesmí být nic zveřejněno! Pele cituje z mé
korespondence, aniž by požádal o písemné svolení. Zřejmě mu vůbec
nepřišlo na mysl (alespoň doufám, že to neudělal úmyslně), že jeho
nezodpovědnost může přivodit problémy pro lidi a autory doma. Tak se
odplatil těm, kdo před ním nezatajili výsledky dlouholetého průzkumu,
znalosti, doklady atd.. Po zveřejnění jeho knížky mu sotva kdo sdělí
důvěrnou informaci.
Jedna z Pelcových tézí je tvrzení o konfidentství prof. L. Vaňka před
jeho zatčením na počátku září 1942. (Kpt. Pele chodil koncem
sedmdesátých let do našeho obchodu takřka denně a snažil se mě
přesvědčit, že v této domněnce má pravdu. Řekl jsem mu, že nikdy
nepodepíšu, co nelze podložit dokumenty. Co se zdá logické nemusí být
pravdivé. Pele nařkl prof. Vaňka na str. 166. Na str. 167 - o devět
řádků později přiznává: “Přímý důkaz pro loto vážné obvinění nemám,
podtrhl SB, ale posouzení toho, kolik svých bývalých spolupracovníků
usvědčil a tím připravil o život a hlavně co úmyslných lží pověděl o
spolupráci s parašutisty mne utvrzuje, že se nemýlím. Už jen samo jeho
vyprávění o protestní depeši jasně ukazuje, že spolupracoval s gestapem.
Na tomto místě poznamenává pod čarou redakce: "Stejně se vyslovila
sokolská náčelnice Marie Provazníkové. ” Tato poznámka není přesná.
M. Provazníkovi nikdy nenapsala, že prof. Vaněk spolupracoval s
gestapem před svým zatčením v září 1942, nýbrž až po zatčení, a to pod
nátlakem a po tiýznění. (Viz: Zpravodaj, švýcarsko • listopad, prosinec
1986). Nezaujatý čtenář bude sotva přesvědčen nařčením, které sám
jeho autor označuje za neprokázané. Chybné obviněni vzbudí sympatie s
případem prof. Vaňka. Pravý opak toho, čeho chtěl kpt. Pele
dosáhnout! Kdyby tato knížka vyšla v anglosasském světě, prof. Vaněk
by mohl žalovat autora, důvěřivého nakladatele a tiskárnu, (která vůbec
neví o co jde) pro libel, to je písemnou urážku na cti. Objektivní soud
nemůže prominout nepravdivé nařčení, i když je napsal chrabrý voják.
Zabývám se událostmi a osobnostmi kolem atentátu na Heydricha od
r. 1977. IV. kapitolu (o atentátu) a V. kapitolu (o protestní depeši)
‘Parašutisté v akci’ nemohu považovat za literaturu faktů. Autor, který
hledá pravdu,jde tam, kam ho vedou fakta. Kpt. Pele však ta fakta,
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která se nehodí do jeho teorií prosté nebere v úvahu, přehlíží a nebo
smaže. Nechce vzít na příklad na vědomí, že depeše na přání Jindry
nebyla podvrhem gestapa. Text napsal stálý tajemník Zamini Arnošt
Heindrich (viz jeho záznam, uložený v Hoover Institution a citovaný
O. Pelcem). Prov. Vaněk si text přivlastnil, ale to už je jiná záležitost.
Pele pochybuje o stycích prof. Vaňka s vojenským odbojem a s
parašutisty. Aby dokázal své tvrzení,upravuje svědectví podle potřeby
své téze. '‘Cituje
*výpověď
pplk. Aloise Janotky: “...Jednou přišel
Morávek nahněvaný a říkal • Tak my čekáme, hledáme a oni už jsou
tady. (Jsou míněni parašutisté SB). Vysadili je kousek od Prahy a měli
štěstí, že padli na slušné lidi. ” - Konec citátu v Pelcově knížce.
V knize Petra Ketnera (správně Kettnera) ‘Konec černého vraha' však
čteme na str. 82-83: “... Tak my čekáme a oni už jsou tady. Vysadili je
kousek od Prahy a měli štěstí, že padli na slušné Udi. Postaral se o ně
Jindra - tuto část věty kpt. Pele přehlédl - a zítra má s jedním z nich
schůzku. ”
Ať už je konec odbojové činnosti prof. L. Vaňka jakýkoliv, není
spravedlivé snažit se vymazat jeho zásluhy se stránek historie. A.
Heidrich opravdu napsal depeši do Londýna na Vaňkovo naléhání. To
jsou jeho slova na schůzce v bytě dr. E. K.. Zvukový záznam mám v
archivu. M. Provazníková správně poukázala na všestrannou podporu
sokolského odboje, bez níž by se atentátníci Gabčík a Kubiš nemohli tak
snadno ukrývat v Praze téměř pět měsíců. O Heydrichovu popravu se
pokusili 27. května 1942, v předvečer výročí narozenin dr. E. Beneše,
prezidenta české zahraniční vlády. I tato ‘náhoda’ něco napovídá.
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Podivné osudy sochy generála
Štefánika
V jihofrancouzském okrese Hérault, v kraji Laugue ďoc,
jenž se hemží jmény obcí, připomímajíclmi budování naší
zahraniční armády v letech 1939-40 -Agde, Pézenas /kde
sloužili Gabčík a Kubiš/, Montagnac, Béziers - leží městečko
Paulhan. Není proslulé, ani příliš známé mimo okruh několika
mil. Obyvatelé se živí většinou výrobou dobrého červeného
vína "Vin de pays de ľHórault" a pěstováním sladké cibule.
Jejich život sa mnoho nezměnil od dob, o nichž psal Romain
Rolland v půvabné knize "Dobrý člověk ještě žije" a snad ani
od středověku, kdy o podobných postavách psal lékař,
filosof, literát, vína ctitel /"Hic bibitur"/ a žertóř Franocis
Rabelais.
Do širší známosti se obec Paulham dostala prostřednictvím
světového tisku, řekneme přímo zásluhou londýnských
Times, až v únoru roku 1984.
Vypravil se tam tehdy Mr. John Harris, zvědavý a zvídavý
Angličan. Začal se vyptávat koho představuje ona socha
letce v nadživotní velikosti, na třímetrovém podstavci,
obklopená plátaný a lavičkami, nabízejícími oddech a stín v
polední výhni francouzského "midi". Po sklínce místního se
pídil mezi kolempopíjejícími proč vpředu na podstavci zejí tři
nevzhlené díry, zbytek po vytržení dřívější desky, proč vzadu
je nápis "Erigé en 1911 a la gloire des Armóes de la
Révolution", vtesaný do kamene a tudíž neodstraněný, a kdo
vůbec je vlastně ten letec na pomníku.
Domníval se zcela oprávněně, Že jde o francouzského
pilota, ktorý s obcí Paulhan sdílel jen jméno, protože se
narodil v Pézenasu, několik mil na jih, v době jeho návštevy
právě před sto lety v r. 1883 /a jen tři roky po Štefánikovi/. Do
Anglie se dostalo Paulhanovo jméno v souvislosti s prvním
letem na trati Londýn-Manchester, pořádaném v roce 1910.
Cena 10 000 nabídnutá vítězi tiskovým magnátem lorden
Norhoľrtfem, majitelem listu Daily Mail, byla na tehdejší dobu
královská. Paulhan závod vyhrál a stal se známým na obou
stranách průlivu La Manche. Sláva jeho jména se, po
mnoha přípitcích, zasloužila o dosud spící lokální patriotismus
stejnojmenné obce, odkud bezpochyby pocházeli jeho
předkové.
Po obsazení zbytku Francie v roce 1942 pokračovali Němci
v zoufalé honbě za dělovinou. Padla jí za oběf většina soch,
pomníků a pamětních desek z bronzu, pokud se obecním
starším nepodařilo podobné památky včas sejmout, ukrýt,
zakopat nebo ponořit do místních tůni. Co však se stalo s
původním pauihanským pomníkem ku slávě armád
francouzské revoluce, po jeho odvlečení bronzuchtivými
Němci se nikto nic nedověděl.
Po osvobození Francie v letech 1944-45 dali paulhanštf
radní hlavy dohromady; uznesli se. že ten prázdný
podstavec pomnku, s třemi otvory po vytržené desce,
rozhodně nijak neslouží slávě revolučních armád, ve smyslu
nápisu, vytesaného vzadu do jeho kamene spolu s jménem
pana starosty jenž se o to v roce 1911 přičinil. Obrátili se na
památkový úřad města Paříže, kterému se podařilo ukrýt řadu
soch, bust a pomnků, když jim po vypuknutí války hrozilo
nebezpečí, po zkušenosti z roku 1914.
V Paříži zřejme něco věděli o jisté souvislosti mezi leteckým
prúkopnkem a stejnojmenným městečkem Paulhan. Došlo k
celkom prirazenému rozhodnutí: "Nemáme tu sice armády
revoluce, ale máme krásný pomnk letce v plné polní. Ať tedy až na další - krášlí vaše náměstíčko pod platany". Zda bylo
Pauihanským řečeno, koho skutečně socha představuje,
není známo, protože tehdejší příjemci pomníku jsou již na
pravdě. Snad jen sochařovo jméno napovídalo, že jak
tvůrce, tak i letec jsou původu cizího.

Letos v létě se mi zmínil náš zahraniční letec, bratr Miloš
MeČíř, že jeds na dovolenou do Agdu. Domluvili jsme se, Že
by se při té přiližrtsti mohl podívat do blízkého Pauihanu a
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zjistit, jak je to s tím pomníkem. Vrátil se s dvěma pěknými
barevnými snímky pomníku, jehož letecká postava se zdá
téměř totožná se zmenšenou soškou Štefánika v londýnském
Národním domé. Jen starosta věděl, že jde o leteckého
generála Štefánika a se zájmem vyslechl na radnici od
bratra Mečíře podrobnosti z pohnutého a bohatýrského
života našeho letce a legendárního hrdiny všech evropských
válečných front, zakladatele letecké povětrnostní služby na
západní frontě, proslulého hvězdáře světového jména,
filosofa, diplomata a s Masarykem a Benešem spolutvůrce
československých legií. Vojáka, jenž začal od piky a nakonec
prvního ministra války svobodného Českoslovesnka, jehož
návrat do vlasti a letecká smrt v bezprostřední blízkosti jeho
rodiště připomíná řecké tragedie,
Bratr Mečíř se vrátil z Francie se starostovým příslibem, že
by "velice rád chtěl místo pomníku dále upravit, sochu vyčistit
a pomoci s umístěním nové desky na pomníku". Městečko je
však chudé ale i tak by byl ochoten přispět malou hřivnou.
Panu starostovi jsme za jeho ochotu poděkovali a slíbili, že
se do věci pustíme.
Po stránce praktické jsme se obrátili na quasi "dvorního
sochaře britské královské rodiny", našeho bratra, který
bojoval za války v našich řadách. Mistra Frantu Bélského. Má
už za sebou pomnk v Cholmondeley, Churchilla ve Fultonu,
admirála Cunninghama na Trafalgarském náměstí, lorda
Mountbattona ve Whitehallu, symbol Palachový smrti na
"Velehradě", Hollarovu desku v Southwarkské katedrále a
jiná díla. Ochotně slbil pomoc s rozpočtovou i uměleckou
stránkou podniku.
Nezbývá, než vrátit se k závěrečnému odstavci článku Mr.
Harrise v Timesech, který vlastně svou zprávou o návštěvě v
Paulhan celou věc rozhýbal. Končí tímto závěrem:
"Ale co má Štefánik spoločného s tou vesnicí? Stal se
tamním pomnkem a v tom to vězí. Zdá se to tvrdým a
nedůstojným údělem Štefánika zůstat jen bezejmennou
sochou. Mohli by aspoň opatřit podstavec jeho jménem.
Snad to udělají nyní /to bylo v r. 1984!/. Připomeňme si, k
čemu přiměl lord Northdiffe letce Louis Paulhana v roce
1910 cenou £10 000!"
Hlavní město Paříž, kde Štefánik dlouho žil a pracoval, uctilo
jeho zásluhy tím, že jedno z největších prostranství kolem
světoznámého stadia Pare des Princes, kde se hrají
mezinárodní zápasy v rugby a kopané a kde tradičně končí
závod Tour de France", pojmenovalo "PLACE GENERAL
ŠTEFÁNIK".
Městečko Paulhan je dnes ozdobeno sochou letce
Štefánika, která snad byla předurčena pro ono paříšké
náměstí - kdo ví? Chce ho však uctft s naši pomocí, protože se
tam po druhé světové válce dostal ve spojitosti s jiným
prúkopnkem letectví, místnbo původu. Musíme si proto umínit,
aby pomnk byl co nejdříve a nejdůstojněji dokončen a stal
se občasným poutním cěem exulantů, kteří dnes na Bradlo
nemohou.
Milan Rastislav Štefánik sám byl exulantem z vlasti, dzí
nadvládou ožebračené, kdo jiný má morální povinnost, splnit
tento Ckd - pomnk dokončit - než svobodný exil?
Sotva jsem tento podivný přběh sochy našeho bohatýra
rozšířil mezi námi, jS je tu slibná odpověď dvou věrných - sto
liber z Anglie a padesát dolarů z Ameriky. Fond "Štefánik" se
zrodil K drahým místům na půdě Francie, k nimž tíhnou naše
vzpomínky na osvobozovací boje v tomto století - La Targette, Vouziers, Terron, Damey, Bayonne, Nimes, Chart es,
Gien, - připojíme skromný, ale pra nás již významný Paulhan.
Tento pozoruhodný Sánok bol uverejnený v decembrovom čísle
Csi. obce legionárskej v zakraničf, ktorý vychádza pod menom
Osvobození v Londýne.
Sme radi. že Cel. obec legionárska v Londýne sa podujala pomnk
nášho národného bohatiera upraviť,a že k tomuto účelu vytvorila
zvláštny fond na úhradu výdavkov, ktoré sú spojené s renováciou
pomníka.
Dary na fond možno posiať na adresu:
Československá obec legionárska v zakraničf
c/o K. Vrdiovec
6 Wmterstokó Gardens
London, NW7 2RA
England
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Z REDAKČNEJ POŠTY
Nerobte si ilúzie, že na vás niekto čaká,-vy ste
NEZNÁMI ĽUDIA, VAŠA POLITIKA SA
NIKDY NEVRÁTI,
Spomienky sú najistejšou pevninou bezradných a
BEZMOCNÝCH.

Po návrate domov som najprv myslel, že svoje
dojmy a skúsenosti z návštevy za morom a v Európe
zhrniem a rozpošlem viacerým novinám, ktoré som
mal možnosť čítať, lebo som sa aj z rozhovorov
presvedčil, že mnohí z vás žijú skutočne v ilúziách,
akoby prišli z mesiaca, kde prespali vyše 40 ročný
vývoj so všetkýmijeho následkami. Ale nakoniec som
od toho upustil, lebo mi dosiaľ znejú v mysli tie
nepochopiteľné veci, čo som počul a čo som čítal. Vy
v Horizonte sa mi zdáte vari jediní, čó~sa opierajú o
realitu vo svete i u nás doma. Tie horúce hlavy, ktoré
snívajú o návrate bývalého Slovenského štátu,
dúfam, neberú ani u vás ľudia vážne. Takto si
pískajú do kroku tí, ktorí stratili orientáciu vo svete
a ktorí nechcú pochopiť a vidieť zmenený svet a v
ňom aj naše Slovensko. Je to ich sebaútecha a
nemožno im to brať za zle. Uverejnite tento môj list,
čo len vo výťahu, lebo vám všetkým chcem povedať,
že vo vlasti má šancu len ten z vás, kto nestratil
kontakt s domácou realitou. A aj ten len vtedy, keby
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mal možnosť návratu. Vy ste napospol na Slovensku
neznámi ľudia. Pre našu situáciu nemáte ani
primeraný program. Čože by ste národu doniesli
okrem vašich hádok, sporov a primitívnych názorov,
ktoré zodpovedajú iba stratenému času? Náš domov
by veľmi potreboval elitu odborníkov, vedcov,
technológov, vzdelancov a otvorených hláv, ale to
som vo vašom politickom trasovisku nenašiel.
Naopak získal som dojem, že aj niektorí známejší
jednotlivci (mne známejší), sa dah na pochod "čelom
vzad!". Hádam aj preto, že spomienky sú najistejšou
pevninou bezradných a bezmocných. Vy všetci by
ste, každý podľa vlastných predstáv, chceli národu
"vnútiť vaše "oslobodenie". Lenže, zapamätajte si,
naša spoločnosť je už taká skeptická voči všetkým
"osloboditeľom ", že nie vy, ale onajediná vie, čo potre
buje. Ja vám poviem otvorene, čo potrebuje — slobo
du, tú jednoduchú obyčajnú občiansku slobodu, nie
tie veľké frázy z rozličných vašich novín o "historic
kom odkaze", o "najkrajšom úseku našich dejín", a o
"vyvrcholení slovenských túžob" a pod. ako som to
čítal tam u vás. Pre našich ľudí, aj keďsa to mnohým
z vás nepáči, bolo najkrajšie obdobie za Dubčeka.
Dubček je v predstavách našich ľudí hrdinom, vod
com alebo neviem, ako by som to nazval, za ktorým
národ by aj dnes šiel. V tom je kus našej reality...
Bol som zhrozený vašou rozbitosťou pre politiku,
ktorá sa nikdy nevráti. Zapamätajte si tieto dve slová

62

OKNO

Přešlo vyše 40 rokov a čo sa
zmenilo? Náš ľud sa zmenil, vyrástol nový národ.
Ľudia majú nové myslenie. A vy sa tam delíte na
"čechoslovákov”, "separatisotov", "štátotvorných"a čo
ja viem ešte. Nezdá sa vám, že je to smiešne? Keby ti
vaši "osloboditelia", ktorí sa vyhrážajú protivníkom,
že ich zabijú ako "zradcov" keď sa vrátia, keby sa títo
zjavili pred našou verejnosťou, tá by ich poslala do
— nikdy sa nevráti.

horúceho pekla, vypískala by ich, lebo šialencov náš
národ nepotrebuje.
To všetko je už váš osud, s tým musíte žiť a bu
dete aj zomierať. Len si, preboha, nerobte ilúzie, že
na vás niekto čaká, aby ste nás oslobodili. Najprv sa
musíte oslobodiť sami od vašej nenávisti, ktorá ma
naplnila odporom,že som sa zdráhal aj stře tnú ťs ľuď
mi, ktorí sú takýmito fanatikmi. S poľutovaním som
zistil, že ani len v kultúre nie ste jednotní. V tom sme
bývali zajedno aj za Československa, aj za Sloven
ského štátu. U vás niet rešpektu, ľudskosti, toleran
cie. To je to najstrašnejišie. A keď neviete v slobode
poskytnúť obraz spoludržiacej a navzájom sa reš
pektujúcej spoločnosti, ako môžete potom doniesť
slobodu národu? Veď chýba vám samým. A vidím,
že stav sa u vás zhoršuje. Nemám vám čo dať, okrem
rady starého človeka, že cesta k slobode vedie cez
múdrosť srdca a hlavy. Toto vám odkazuje váš pria
teľ, väzeň, kresťan a vždy človek.
XY (južné Slovensko)
HORIZON'!, ťostfach 860445, b-8000 München 86
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Federatívne Československo je svetová rarita. Fede
rácia síce bola uzákonená, ale nebola prijatá do
názvu štátu. Pokiaľ mi pamäť slúži, všetky štáty
založené na federatívnom základe majú to vyjadrené
aj v názve štátu. Každý členský štát má svoju
zástavu a svoj štátny znak. Tak sa aj táto federácia
mala volať Federatívna socialistická republika Česka
a Slovenska. A národné znaky a zástavy sa mali pou
žívať vedľa znaku federácie. Rovnako aj celoštátna
komunistická strana sa mala rozdeliť na komu
nistickú stranu Česka a komunistickú stranu Sloven
ska. Spojovať ich mohol nejaký spoločný výbor.
Takto je v Česko-Slovensku všetko asymetrické. Aj
kompetencia federálnych republík. Preto sa stáva, že
Slovákov aj naďalej nazývajú na Západe Čechmi. Aj
tu v Austrálii. Keď sa na tenisových majstrovstvách
Mečír proti tomu ohradil, austrálske noviny na
druhý deň písali: Czech, who prays to be called a
Slovak. Alebo pri návšteve Warchalovho komorného
orchestra priniesli správu: Czech "Slovak Chamber
Orchestra". Vyznelo to, akoby šlo o nejaký regio
nálny orchester. Ale nečudujme sa. že zaužívaná
prax písania názvov s doplnkom "S", napr. ÚVKSČS
z roku 1968 sa po okupácii odstránila, keď aj na
Západe si RSČ (čiže Rada slob. Československa)
okaté odstráni "S" zo svojho názvu. Takto sa za
rovnoprávnosť dvoch politických národov nepracuje.
Preto toľko nespokojnosti s týmto stavom doma 1 v za
hraničí. Každý národ má rovnaké právo na svoju
samostatnosť, aj keďlen v nejakej federácii.
Gustáv Káčerský (Austrália)
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Usilujme sa ešte zachovaťnaše veľké tradície. Mož
no sme poslední takí, no nevedno, veďVajanský a po
ňom iní, tiež tak hovorili. Rok 1988 má zas pre nás
tú osudovú 8-ku, no neviem, či aj pre nás, lebo pre
nás niet návratu, aspoň nie zatiaľ, kým tam vládnu tí
neznabohovia. Modlime sa, aby sme ešte aspoň na
návšteve mohli vidieťnaše hory a nám vzácne miesta,
a kráčať po zemi, ktorá Je nám jedinou vlasťou...
Neviem, či generácie po nás budú mať záujem a
pochopenie pre naše ideály a tradície, o to všetko, čo
je zakorenené v našich srdciach — to už cítime len
my, a za naše závoje oni nevidia... -rg- Holandsko

HORIZONT
POSTFACH 860445
D-8000 MÜNCHEN 86

WEST—GERMANY
HORIZONT — slovenský nezávislý mesačník — (slowakische unabhängige
Monatszeitschrift). Vlastník a vydávate! (Inhaber, Herausgeber und Ver
leger): Verein der Freunde Horizont's e.V., Postfach 860445, D - München
86, o. Dr. I. Kružliak Carl-Duisbergstr. 2a, D - 8025 Unterhaching.
PREDPLATNÉ: Ročné predplatné pre Nemecko, alebo v DM priamo do
Nemecka je DM 38.-, pre ostatnú Európu Sfr 35.- alebo ich protihodnota v
inej mene. Ročné predplatné pre zámorie, vrátane leteckého poplatku: DM
50.- alebo ich protihodnota v inej mene._________________________________________

národní politika

NABODNI POLITIKA vychizí mésíčni. List česko
slovenských krajanů v zahraničí. Založil 1969 a
vydával do r. 1985 Miloš Svoboda. Vydává, řidl a
odpovídá Alžbita Svobodovi. Podepsané články
nemusí být shodni s názory redakce. Rukopisy se
nevracejí. Redakce a administrace: Scharfreiter. platz 12,8000 München 90._________________

PREDPLATNÉ 1988
Spolková republika Nimecko 30.— DM.
Rakousko 190 šilinků,
švýcarsko 28.— švýcarských franků.
Letecký příplatek do zámoří 20.— DM.

OKNO
PSYCHOLÓG MEDZI NAMI

ZÁKONITOSTI STAROBY
Stále častejšie sa stretávame s
tým, že klesá hodnota starého člo
veka — kto zostarne, nemá úctu
ani rešpekt, nik pre neho nemá čas,
je na príťaž svojmu okoliu, ktoré sa
ho chce nejakým spôsobom zbaviť.
Ľudia posielajú svojich rodičov a
starých rodičov do domovov dôchod
cov. Tu starý človek síce žije v spo
ločenstve seberovných, v poriadku,
čistote, má pravidelnú stravu a le
kárske ošetrenie, ale v tomto pro
stredí veľmi vystupujú do popredia
negatívne vlastnosti starého veku:
hašterivosť, uzavretosť, lakomosť,
spořivost'.
V prostredí
domova
dôchodcov nastáva skôr než v
prirodzenom prostredí úbytok dušev
ných a telesných síl a demencia.
Vyskytujú sa depresívne stavy ako
reakcia na vytrhnutie z prostredia,
v ktorom starý človek dovtedy žil.
Systém internátneho spôsobu života
každého neuspokojuje, ani každému
nevyhovuje. Mnohých silno ubíja.
Staroba nie je choroba, ale priro
dzený stav, vývinová fáza, ktorá má
svoje zákonitosti. Týkajú sa teles
nej i duševnej oblasti. Tej telesnej
sa dnes venuje veľká pozornosť,
duševnej už menej. V starobe na
dobúda zdravie pre človeka veľký
význam. Nastáva prirodzené opotre
bovanie organizmu, starí ľudia majú
často rôzne bolesti, slabo vidia a
počujú, ťažšie sa pohybujú, pridru
žujú sa rôzne interné ochorenia. V
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oblasti psychickej prichádza k poci
tom « naplnenia »,; nič nie je pre
starého človeka nové, všetko už pre
žil. Objavujú sa poruchy pamäti naj
mä v schopnosti zapamätať si nové
informácie. Myslenie sa stáva me
nej pružným, riešenie problémov je
zdihavé, ubúda fantázie a tvorivos
ti. Reakcie sa spomaľujú. Citový ži
vot sa stáva piochším a obracia sa
viac dovnútra, zvýrazňuje sa ego
centrizmus. Prehlbuje sa sklon k samotárstvu a nedôverčivosti. Často
narastá strach o existenčné zabez
pečenie, a to má za následok šetr
nosť až skúposť. Starý človek sa
cíti osamelý, nepotrebný.
Možno povedať, že tieto problémy
staroby, najmä psychické sa dnes
objavujú oveľa vypuklejšie než v
predchádzajúcich obdobiach. Je to
preto, že sa zmenil model rodiny.
Kedysi žil starý človek v jednom
dome alebo na jednom dvore so
svojím príbuzenstvom, mal presne
vymedzenú úlohu v domácnosti a
hospodárstve, podieľal sa na vý
chove vnúčat. Za takýchto okolnos
tí nebolo problémom prijať rolu
starca či stareny, ktorých život mal
do posledného dychu svoj zmysel.
Dnes vysoké percento starých ľudí
žije samostatne. Strach pred osame
losťou im bráni prijať rolu starého
človeka, a preto sa tomu bránia rôz
nym spôsobom — športom, oblieka
ním, zamestnaním, jazdením autom
a podobne. Predstava nevládnosti v
nich budí hrôzu, radšej by zomreli,
než ostali odkázaní na cudziu po
moc.
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Pre kresťanov má problematika
staroby a starých ľudí dva aspekty:
Prvý sa týka každého z nás a našej
ochoty prijať starnutie i vlastnú sta
robu ako Boží dar. Ten druhý sa
týka nášho vzťahu k starým ľuďom,
ktorý by mal byť motivovaný príka
zom lásky k blížnemu. Naučme sa
prijímať starých ľudí takých, akí sú.
Filozofia starého človeka je reálnej
šia a zrelšia než filozofia mladého,
pretože u nich nastáva syntéza ži
votných skúseností. Starajme sa o
naplnenie života starých ľudí okolo
nás, aby nemali pocity neužitočnosti a zbytočnosti. Aj keď nevládzu
pracovať tak, ako za mladi, treba
im ponechať istú oblasť činnosti aj
so zodpovednosťou a rozhodovaním
v nej. Ak umiestnime starého člo
veka do pohodlnej izby s farebným

televízorom, ešte mu nezaručíme
úplnú spokojnosť. Nebojme sa kon
taktov detí so starými ľuďmi. Die
ťa si často lepšie rozumie v hre so
starými rodičmi než s otcom či mat
kou. Starý človek má oveľa viac
času i trpezlivosti pre hru s dieťa
ťom a často lepšie prenikne do
sveta detí. Snažme sa starých ľudí
zaujať knihou, dobrým filmom, hud
bou či inými vecami, ktoré im uro
bia radosť. Učme sa od starých ľudí
modlitbe a trpezlivosti.
Čas, venovaný starým ľuďom, nie
je stratou, naopak, obohacuje a vy
chováva nás. Veďme aj svoje deti
k úcte k starobe, pretože ovocie
tejto výchovy budeme raz zberať
my sami.

SLOVENSKÉ HLASY Z ŘÍMA
Naša adresa: Istituto Slovacco dei Santi Cirillo e Metodio, casella postale 6175, 00100 Roma, Italia.
Korešpondenciu a príspevky posielajte na adresu: Slovenské hlasy z Ríma, Istituto Slovacco dei
Šanti Cirillo e Metodio, Via Cassia 1415, 00123 Roma - La Storta, Italia.
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Hlas Bohemie ...
čtvrtým čistem čtrnáctého ročníku
vyšel ne sklonku roku naposledy “Hlas
Bohemie," exilový časopis, který pů
vodně založil redaktor Antonin Strnad
jako věstník Čs. kulturního a sociál
ního sdruženi Bohemia v Kolíně nad
Rýnem. Po úmrtí zakladatele a prvního
šéfredaktora se deset let o Hlas Bohe
mie starala "parta dvou, tři zapadlých
vlastenců" (podle vlastního vyjádřeni),
duši podniku byl kolínský krajan ing.
Šulc.

“Dříve narození exiloví borci" prý
časopisu vytýkali, že se málo strefuje
do komunistů, a noví uprchlici údajně
nad Hlasem Bohemie zvedali obočí a
nos pro "radikální pravičácký konzer
vatismus"; to je ale natolik běžné exi
lové dilema, že kvůli tomu časopisy
nezanikají. Redakce vědí, že nelze
vyhovět všem. O skutečných důvodech
zániku vypovídá nepřesněji poslední
úvodník Hlasu Bohemie;
“Když jsme nékdy kolem roku 1980
vylepšili úpravu, přešli na menši formát
a začali Hlas Bohemie tisknout v tiskár
ně, narůstal příjemné počet odběrate
lů. Celkový náklad se začal blížit tisí
covce, a zatímco soudruzi v Praze

život v Kolíně a okolí samozřejmě ne
konči, že sdruženi Bohemiß e. V. bude
i nadále pořádat kulturní akce a kra
janská setkání, v nás nevyvolává pocit,
že se tedy tak moc nestalo.
Jsou politické exily, které si ještě po
padesáti letech dokáži v cizině udržet
vlastní univerzitu, vlastní gymnázia. A
jsou emigrace, jejichž někteří přísluš
nici nepociťují ani náznak studu, když
jejich dítka už po roce v cizojazyčném
prostředí drajvuji káru po sruveji nebo
dostávají k vajnachtům fógla.
Každé zaniklé exilové nakladatelství,
knihkupectví, každý zlikvidovaný
svobodný časopis je kus prohrané
bitvy o naši budoucnost, kus zániku
naší vlastní identity, o důvod méně,
proč jsme vlastně odešli z domova,
o připomínku více naší lhostejnosti,
vlažnosti, našeho konzumního způso
bu myšleni. . .
Stokrát nic umořilo Hlas Bohemie — a
hrozí záhubou ještě nejedné aktivitě
cenné a v podstatě nenahraditelné.
Hrstce idealistů, kteří zaniklému ča
sopisu věnovali po deset let jednoho
krátkého lidského života každou vol
Jsou to smutná slova. Redakční útě nou chvilku, patři náš stisk ruky, slovo
cha, že se zánikem časopisu krajanský díku, slovo lítosti a slovo studu.
lw

připravovali zákon o legalizaci, my
jsme se vznášeli v oblacích. Posílali
jsme Hlas Bohemie do celého světa,
dokonce dva výtisky do Brazílie, ně
kolik do Austrálie a jeden na Nový
Zéland. A pak přišla upravenecká^lna,
která všechny naše naděje: na další
zvýšení nákladu, na text-computer
atd. smetla. Počet platících odběratelů
začal najednou prudce klesat, a klesl
tak, že jsme se na podzim 1984 vážně
rozhodovali další vydávání časopisu
zastavit. Dostali jsme tenkrát tolik
pěkných dopisů, lístků a telefonátů,
že jsme se nechali přemluvit a psali,
kreslili, opravovali, stříhali, psali obál
ky a lepili známky dál. Dnes jsme skon
čili u 300 (slovy tří set!) výtisků (a to
při — jen v Kolíně a okolí — prý asi
3000 cechů a Slováků) a náklady na
poštovné a především tisk stouply ta
kovou měrou, že ani mimořádné dary
našich lékařů a lépe situovaných kra
janů spolu se zvýšeným předplatným
nemohou tu situaci zachránit. Vedle
narušené rentability je zničené i naše
sebevědomí a uražena naše hrdost..."

Tak nejako podobne by sme mohli teraz aj my napísat o OKNE.
Načo však sentimentality, reminiscencie a rekriminácie, aj tak by to bolo
zbytočné a tým by sa veci nepomohlo.
Fakt je ten, že sme 20 rokov rozosielali napred OKNO DOKORÁN a potom OKNO
zadarmo (úprimná vďaka tým čo posielali ’’dobrovoľné príspevky”) najprv
pravidelne a potom podlá devizy Čĺžkovho Biča "vždy kdy se seženou jjtaďfíy
peníze”. Tie ’’prachy” došli, a tak končíme! Ak by sme však predsalen ešte nejaké
peniaze dostali, tak urobíme ešte nejaké to číslo.
OKNO sme radi robili pre vás, milí čitatelia ’’sine ira et studio” a radi sme tak
venovali našincom aj svoj čas, bez osobnej slávy, aby sme mohli aj takto tu v
cudzine poskytnúť prehľad o tom čo sa robí, ako Škutina vymyslel: ”v tuzemsku i
tamzemsku”.
Do vašej pozornosti odporúčame časopisy, z ktorých sme čerpali a ktorých údaje
nájdete na stránkach tohoto čísla.
Redakcia OKNA
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Slečna ide večer za tmy okolo
cintorína. Vidí pána. Pripojí
sa k nemu a vraví:
"Nehnevajte sa, že sa k Vám
pripojujem, ale vždy sa bo j ín>
keď idem okolo cintorína."
On: "Veru tak. Aj ja som sa
bál chodiť okolo cintorína za
tmy, keď som bol živý!"

Najmodernejší tanec bude perestrojka:
Jeden krok dopredu, 2 do za
du, a podupkávanie na mieste.

Akýsi západný diplomat radil
Štrougalovi ako prekonať ho- spodársku krízu:
"Máte doma 2.000 tankov. 1999
kusov predáte, a ten posledný
rozšmelcujete a narobíte 2000
piliek. 1999 ich predáte, a
s tou jednou odpílite 2000
stromov. 1999 ich predáte a z
toho jedného narobíte 2000 ce
ruziek. 1999 ich predáte a s
tou jednou napíšete 2000 slov.
- A budete tam mať zase 2000
tankov!"
Mládenec bol pri odvode. Vyho
váral sa, že má zlý zrak,
že
nevidí do dialky a ani najväč
šie písmená na stene nevedel
prečítať. Bol uznaný za ne
schopného vojenskej služby.
Poobede išiel do kina. Co čert
nechcel, vedia neho si sadol
práve ten istý vojenský lekár,
čo ho vyšetroval. Nestratil
duchaprítomnosť, ďabol ho lak
ťom a hovoril mu:
"Tetuška, sedím dobre v auto
buse do Bratislavy?"

«■
Sei pán po chodníku v Praze a pred ním na
zemi krásna čepice. Zvedl ji a lekl se. Pod čepicí
hlava. „Člověče, co to tam dole děláte! Co jste
zač?“
„Já jsem zarytý komunista. “

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

»

Husák našel na procházce zvoneček. Zacinkal
a hle, s prudkým rachotem se otevřela země a
před Husáka nastoupil voj blanických rytířů.
Jejich náčelník zvolal: „Což je tak zle v zemi
české, že musíte volat blanické rytíře o pomoc?“
Roztřeseným, vyděšeným hlasem odpovídal
Husák: „Ale kdepak, soudruzi rytíři Vůbec
není zle, naopak, je dobře. Jsme po 17. sjezdu
strany, chystáme se na přestavbu... Jen jděte
spát. “
„Nuže, vrátíme se,“ rozhodl náčelní rytíř.
„Vrátíme se až po té přestavbě. “
*

Jak se řekne přestavba anglicky, je už známo:
science fiction. Nový Je madarský překlad:
Jakéštéci. A japonský? Sipetijakeši.

OKNO

Hu-(Mor)
Rybář zkoušel různé návna
dy, marně. Ryby nic. Nako
nec sáhl zoufalý do kapsy,
vyndal pětikorunu, hodil jl
do vody a povídá:
“No dobře, kupte sl samy,
na co máte chuť”

Za vesnicí u rybníka sedí ry
bář. Jde kolem venkovan a
ptá se:
“Jak dlouho už tady chytá
te?”
“Už třetí rok . . .”
“Copak jste nepoznal, že ta, dy žádné ryby nejsou?
“Poznal, hned ten první rok
... ale pak jsem si na to už
zvykl.”

tady a rozumové bytosti z marzu? víš o nějaké?

“Včera jsem chytal štiky.”
“Kolik jsi jich chytil?”
“Ani jednu . . ."
“Tak jak víš, že jsi chytal
štiky?!”
Homo ano, ale kdo vám řekl, že sapiens ?!

“To je škoda rozbít tak pěk
né auto! Vy jste začátečník?”
“Dovolte! Jaký začátečník?
To už je třetí auto, které jsem
rozbil!”
Host v restauraci se rozčilu
je:
“Jak to, že je tak malá porce
masa?”
“Nekdřív to snězte," radí vr
chní, “a pak budete rád, že
byla malá!”
at mi pořád něříká hommo sapiens

69

70

OKNO

ŘÍKÁ INSTRUKTOR autoškoly žačce:
»Déláte skutečně velké pokroky! Dnes jste
poprvé předjela náklaďák s otevřenýma oči
ma.«
»NÁS SYN SE DOBŘE uživí rukama.«
»Pracuje manuálně?« »Samozřejmé.« »A co
dělá?« »Tleská svým nadřízeným.«
»TATI, TY JSI my slíbil dvacet šilinků,
když ti umyju auto, že?« »Ano.« »Mám pro te
be dobrou zprávu - ušetřil jsi je!«
NA BRIGÁDĚ v JZD přebíral brigádník z
města ve sklepě brambory. Jézéďák ho pou
čuje: »Je to strašné snadé, dobré brambory
budete dávat nalevo a nahnilé napravo.« Za
dvě hodiny se přišel podívat a překvapené
zvolal: »Vždyť jste téměř nic neudělal? Copak
tohle není lehká práce?« »Lehká je,« přisvěd
čil brigádník, »ale to rozhodování je těžké!«
HOST V RESTAURACI »Nachtasyl« poví
dá ironicky vrchnímu: »Nevěřím, že existuje
na světě tvrdší maso než vaše hovězí!« »Ne
věříte? Tak si dejte naše vepřové!«
ŘÍKÁ ŽENA MUŽOVI: »Dnes jsem uděla
la konec mýtu o nadřazenosti muže! Spravila
jsem vodovodní kohout - a to bez toho, že
bych vypila šest hlaví piva, hodinu nadávala
a třikrát běžela do lékárny!«
MISIONÁŘ se už delší dobu snaží vymlu
vit lidojedům kanibalismus. Domlouvá mla
dému bojovníkovi: »Minulý měsíc jsi snědl
vlastního otce. Už ses od té doby napra
vil?« - »Samozřejmě, od té doby jím jen vzdá
lené příbuzné«.
»SOUSEDE, neviděl jste náhodou mého
manžela?« - »Ne, ne, paní Matoušková, ještě
jsem dnes v hospodě nebyl.«
»UŽ DOVEZLI LOPATY?« - »Ještě ne.« »To je hrozné! Brigádníci už jsou tu.« - »Tak
ať se zatím opírají o zeď!«

PROFESOR se ptá studenta: »Vy tedy
tvrdíte, že je to vaše vlastní práce? - »Samoz
řejmé!« - »To je úžasné! Takové štěstí, potkat
živého Rembrandta.«

Husák jel do Kremlu, aby se teplal, jak zajistit
úspěch perestrojky. Přijal ho sám Gorbačov a
radil: „Je zapotřebí umét vybrat na vedoucí
místa správné lidi. Vil, soudruhu prezidente,
délám takové zkoušky. Vyptávám se soudruhu
na rozmanité véci a posuzuji je podle odpovědí.
Tak třeba ievardnadzeho jsem se zeptal: „Je to
syn tvého otce, ale není to tvůj bratr. Kdo je to?“
Sevardnadze mi bez váhání odpovéděl: „No to
jsem přece já “ a za tu ostrovtipnou odpovéd je z
něj ministr. “
Sotva se Husák vrátil do Prahy, už na néj v
kanceláři na Hradé čekal Vasil Bitak. „Co ti
poradil, Gusto?" Husák odpověděl: „Říkal, že
perestrojka potřebuje správné lidi na vedoucích
místech. Gorbačov je vybírá takovou zvláítní
zkouškou. Ptá se jich: Je to syn tvého otce, ale
není to tvůj bratr. Kdo je to? Co bys na to řekl,
Vasile?"
Bilak po delším váhání odpovídá: „No, to
opravdu nevím. “
„Ale Sevardnadze přece, Vasile. Gorbačov
říká, že Sevardnadze. “
Všichni českoslovenští prezidenti jeli
autobusem z Bratislavy do Prahy. Na
Českomoravské vysočině autobus náhle
vypověděl službu. Masaryk zvedl hlavu od knihy
a poznamenal: „No jo, nejede to. Co můžeme
chtít od komunistů" a četl dál. Beneš vyběhl z
autobusu, chytil se za hlavu a hořekoval: „ Žejá si
s těmi komunisty sedal do společného autobusu,
že já si s nimi vůbec něco začal...“ Gottwald
prohlásil: „Soudruzi, věřte Sovětskému svazu.
Sovětský svaz nám dodá druhý autobus, dodá
traktor, tím odtáhneme tento autobus, budeme
mít dva autobusy a traktor. “ Zápotocký:
„Sakra, chlapi, jsme všichni od řemesla. Lehneme
si pod to, opravíme nebo to odtlačíme. “Novotný
běhal kolem autobusu a ječel: „ To je šlendrián, to
je sabotáž, to si někdo odskáče. “ Svoboda: „ Klid,
soudruzi, z Buzuluku jsme došli až do Prahy
pěšky, dojdeme tam i odsud. “ Husák:
„Soudruzi, rozum a klid. Jen žádné rozčilování.
Posadte se na svá místa, žádnou paniku, klidně si
sedněme a tvařme se, jako že jedeme. “

„ Víte, že už zase není cement?“
- Cement není? A proč ne?
„ Všechen padl na přestavbu. “

OKNO
Televizní soutii. První cena - obraz Husáka
malovaný olejem. Druhá cena - Škodovka.
Vítiz soutěže se tváří kysele, že mu druhý v
pořadí nabídne výměnu. „ Vy byste si to se mnou
opravdu vyměnil?" táže se nevěřícně vítěz.
„Ale milerád, jinak bych vám to nenabízel,"
zní odpověd.
Potkají se po roce. Ten první přijede ve své
Škodovce, ten druhý v novém Mercedesu.
„Za to všechno vděčím vám, drahý příteli!"
volá ten s Mercedesem. „Víte, já ten obraz
vystavil na Václavském náměstí a vybíral jsem
- za jedno plivnutí 10 korun - představte si, že
kdyby se ten obraz nerozpadl, tak jsem byl
milionář!"
*
STARÁ DÁMA předložila v bance šek.

»Prosím, podepište se na zadní straně,« poví
dá úředník. »Jak to mám prosím udělat?«
»Napište své jméno přesně tak, jako byste se
podepsala na dopis.« Stará dáma napsala:
»Vaše Vás milující teta Agáta.«
ÜftEDNlK MINISTERSTVA chce zavolat
kamarádovi, který sedí o patro výš, nevšimne
si ale, že vytočil špatné číslo, a hned spustí:
»Tak Hansi, co je s tebou? Půldruhé hodiny
jsem na tebe čekal naproti v kavárně...«
»Poslechněte«, přeruší ho přísný hlas, »víte,
že mluvíte s ministrem?« »Prosím za promi
nutí, pane ministře, a víte vy, s kým mluvíte?«
»Ne, ale vážně by mě to zajímalo ...« »Tak to
se mi ulevilo,« řekne úředník a položí slu
chátko.
55-

V jednom městě před výlohou obchodu s
akvaristickými potřebami postává muž a beze
slova křižuje prstem po skle výlohu nahoru a
dolů před velkým akváriem. A rybky plavou
nahoru a dolů, doleva a doprava, přesně tak,
jak jeho prst určuje. Kde se vzal, tu se vzal pří
slušník Veřejné bezpečnosti v uniformě.
„Co to tu provádíte, občaneř"
„To je jednoduché, soudruhu, pokus. Sám
vidíte, jak tvor vyšší inteligence může ovládat
jednání tvora inteligence nižší. Jen se podívejte,
jak mě ty rybky poslouchají. “
Načež se raději s příslušníkem VB rozloučil a
šel pryč. Když se za několik hodin vracel stejnou
cestou domů, příslušník ještě pořád stál před
výlohou, koukal do akvária a bezhlesně otvíral
a zavíral ústa - stejně jako ty ryby.
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K-dyž konference na nejvyšší úrovni ve Was
hingtonu skončila nezdarem, rozzlobil se Vše
mohoucí Bůh a poslal archanděla Gabriela na
Zem. A rchanděl Gabriel se státníkům zjevil ve
snu a oznámil: „Protože jste se na ničem nedo
hodli, pohněvali jste Pána. Běžte domů a vězte,
že za týden bude konec světa. “ Reagan ihned
svolal obě komory kongresu, zmobilizoval tele
vizní stanice a oznámil národu: „Mám převelice
smutnou zprávu. Za týden bude konec světa.
Schvalte zákon, že se smí rozdělit zlatý poklad
Spojených států mezi chudé Američany, aby si
mohli něco užít. “ Gorbačov už za letu do
Kremlu nařídil, aby se ihned vyvalily na ulici
sudy zabavené vodky a jiného alkoholu a v tele
vizi oznámil tragickou zprávu o konci světa a
dal si Nejvyšším sovětem schválit rozdělování
pití. Když přiletěl Husák do Prahy, taky dal
svolat zákonodárné sbory a i on promluvil k
národu televizí. Prohlásil: „Mám pro vás
všechny, soudruzi a soudružky, drazí spolu
občané, velmi, velmi radostnou zprávu. Pere
strojka nebude, perestrojka se konat nebude..."

*
Nastávající otec volá do porodnice, volá v
poledne, volá odpoledne, volá večer - stále nic.
Až po půlnoci mu sestra blahopřeje ke šlastnému
otcovství.
„A co manželkaf Je v pořádku?" A děiátko,
je zdrávo? “
„Manželka je v pořádku, “ odpovídá sestra, „i
dítě je zdravé, ale věc má jeden háček. Váš syn je
černoušek. “
„To nevadízajásá novopečený tatík, „ales
poň mám jistotu, že to není Rus!"

*

Ptají se Gorbačova po návratu z Washing
tonu, jak to v té Americe vypadá a jak tam lidé
žijí. Gorbačov se zamyslí a po chvíli odpoví:
„ Vlastně je to tam úplně stejné jako tady u nás.
I tam se dostane všechno - za dolary. “

:r

Není pravdou, že nová škodovka Favorit
bude stát 100 tisíc korun. Verze T [tuzemsko]
bude k dostání za 20 tisíc - ovšem bez volantu,
brzd a motoru. Protože volant není potřeba všechno řídí Sovětský svaz, namísto brzd fun
guje účinně KSČ a bez motoru se nový vůz
rovněž obejde, neboř v Československu jde
všechno z kopce.
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HUMOR
»TO JE HROZNÉ, jak je dneska málo
džentlemanů,« posteskne si nahlas paní stojí
cí v tramvaji nad řadou sedících mužů.
»Copak o to, džentlmenů je dost, ale míst je
málo,« obhájil »pánskou jízdu« jeden ze sedí
cích cestujících.

Ze soudních síní
a předsíní
* Plnění plánu jsem nesabotoval, já
do fabriky vůbec nechodil.

* Žádná kase se nejí horká, pane
prokurátore, já bych myslel, že byste
mi mohl pár měsíců sundat.
* Neznám paragrafy jako třeba dob
ře zaplacený advokát, poněvadž jsem
člověk čestný a slušný, pročež jsem
žalobu podal o něco dříve.

* Výše trestu se mi zdá přiměřená,
ale tak pro pět šest lidí!
* Obhájce si nezvolím, to nemá ce
nu, již takhle budu platit jako mourovatej.

* V restauraci jsem byl do 23:15 ho
din, déle jsem se tam nezdržoval, ne
boť jsem v klidu odešel, což mám
jaksi z první ruky, protože mě
odnesli.

ARABSKÝ ŠEJK kupuje jaguára. Platí oh
romnou zlatou cihlou a v prodejně nemají
drobné. »To nevadí,« říká šejk, »za zbytek mi
můžete dát motocykly!«

BĚHEM PŘEDSTAVENÍ v jednom pa
řížském divadle ztratil jistý muž peněženku.
O přestávce vystoupil na scénu a oznámil:
»Ztratil jsem peněženku, ve které bylo de
set tisíc franků. Ten, kdo mi ji vrátí, dostane
dvě stě franků.«
Na to se ozve ze sálu:
»Já dám pět set!«
»MAMINKO, venku stojí dva muži a zpíva
jí,« povídá malý Rudi.
»Tak jim dej deset šilinků a oni potom pře
stanou.«
Rudi váhá a nakonec povídá:
»Ale jeden z nich je náš táta.«

ŘÍKÁ ZVĚROLÉKAŘ majitelce pejska:
»Paní, váš pes je sice zdráv, ale je příliš
tlustý, protože trpí nedostatkem pohybu.
Opatřete mu alespoň pár blech!«

»PROČ MÁŠ ZAVÁZANÉ OKO?« »Moje
sousedka mě do něho píchla jehlicí na plete
ní.«
»Náhodou?«
»Ne, klíčovou dírkou.«
* Majetek v socialistickém vlastnic
tví jsem přece nemohl rozkrádat,
MLADÁ MAMINKA listuje v porodnici v
když můj táta tam dělá vedoucího a telefonním seznamu. Všimne si ji sestřička a
radí:
máma tam vaří.
»Hledáte-li pěkné křestní jméno, tak to má
* Měl jsem stejné plány jako ostatní te jednoduší hledat v kalendáři!«
lidé, ale vždycky, když jsem chtěl
»Jenomže já pro budoucí miminko hledám
něco dokázat, dali mě do basy.
příjmení.«-

OKNO

* Prohlašuji na čisté svědomí, že Ja
roslav byl u mě celou noc, ale jestli
spal u Boženy, tak to mu nedaruju a
můžete si to škrtnout i s alibím.

* Náleží mi náhrada mzdy za prostoj
zaviněný bouřkou. Ačkoliv pracími
pod střechou, bouřky se hrozně
bojím a mám jistotu jen v posteli.
* K úhynu ryb došlo následkem
vypuštění závadných odpadů nebo
jiných otravných kapalin, pravděpo
dobně z hospody naproti rybníku,
kde je nový vedoucí.

* Po přjjezdu na místo byly zjištěny
stopy po násilí na dveřích, tchyni,
skříních a okolí.
* Minul jsem roh baráku a tam si
pěkně trůnila Tatra stojeděnáctka.
Vjel jsem tam s tím přesvědčením, že
ona tam nemá co stát.
* * *
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ZDEPTANÝ STUDENT nezná ani jedinou
odpověď na otázku zkoušejícího profesora.
Po marných pokusech uspokojivě odpovědět
nakonec prohlásí:
»Pane profesore, vy mně dáváte jenom
strašně těžké otázky! Nemohl byste mně dát
nějakou lehčí?!«
»Ale ovšem«, odpoví profesor, »jak se daří
vaší paní máti?!«
»FUJ, TEN ŘÍZEK je ale strašně spálený«,
prohlásí muž znechucené u oběda.
»Vím, že nemáš spálené maso zrovna rád,
ale čhtěla jsem zase jednou slyšet tvůj hlas!«
odpoví klidně paní domu.

BETY: PŘEDSTAV SI, včera večer přišel
náhle kapitán ke mně do kajuty a hrozil že
vyhodí celou loď do povětří, nevyslyším-li jej!
Můžeš mi být vděčna, protože jsem tebe i
všechny ostatní cestující zachránila od jisté
smrti!
Kity: Prosím tě, jen se tím tolik nechlub:
předevčírem jsem byla já zachranitelkou ži
vota!
»TO VÍŠ ŽE SE UŽ nezlobím. Toho tvýho
milence, co jsem mu přerazil nohu, jsem do
konce pustil v tramvaji sednout.«

Vladimír Renčin

„Ústa jako při polibku, jen s tím rozdílem, to nespitnete ,1 love you', ale
.Nemáme'."
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Říká manželka doktorovi:
“Mčj manžel potřebi^e zej
ména klid, to mu připomí
nám tisíckrát za den!”
“Já se své manželky vůbec
nebojím!”
“Nepovídej! Když jsi minule
přišel pozdě domů, zalezl jsi
před ní pod postel.”
“To je sice pravda, zalezl,
ale . . . všiml sis, jak jsem od
tamtud po ní nebojácně po
kukoval?!”

Syn přjjde domů s vysvěd
čením. Většinou pětky.. .jen
z hudební výchovy má jednič
ku. Otec vrtí hlavou:
“Že si dokážeš, při takových
známkách ještě zpívat!?”
* “Víš, tatí, který vlak má největší
zpoždění?”
“Ne. Dám se podat.”
“Ten, co jsi mi slíbil loni k naroze
ninám!”
* Vedoucí křičí na zaměstnance,
který se opozdil:
“Člověče, vy si chodíte do práce,
kdy se vám zachce!”
"To mi hrozně křivdíte,” brání se
zaměstnanec, “kdybych chodil, kdy
se mi zachce, tak bych nepřišel vů
bec ...”

* Na nádraží u okénka s nápisem
stojí fronta. Pan Novák přjjde na
řadu a ptá se slečny za sklem:
“Nevíte, kdy jede vlak do Plzně?”
“Nevím ... další!”

HUMOR
MANŽELÉ SE CHYSTAJÍ do divadla.
Muž stojí připravený u dveří, žena se stále je
ště otáčí před zrcadlem. Konečně to manžel
už nevydrží:
»Prosím tě, pojď už, vždyť je to úplně jedno
jak vypadáš, sedíme až v poslední řadě!«
ŘÍKÁ OŠTĚPÁŘ TRENÉROVI: »Na
dnešním závodě mi moc záleží, na tribuně se
dí moje tchýně.«
»Neblázni! Tak daleko přece v žádném pří
padě nedohodíš!«

»JÁ SE DIVÍM, takový mladý a tak se
vyhýbá práci«, rozčiluje se mistr nad novým
pracovníkem. »Vždyť pro tebe by práce měla
být radostí...«
»Nojo, ale jenom chvíli. Radovat se celých
osm hodin denně, to nevydržím!«
TÁŽE SE HOST v rstauraci »Nachtasyl«
souseda u stolu: »Jak se tady vaří?«
»Tady se vaří tak mizerně, že když si něco
objednáte, tak vám dá číšník ještě spropitné!«

»JÁ JSEM DOSTALA nádherný kožich,«
povídá jedna přítelkyně druhé.
»Ale toho zvířete, ze kterého ho sedřeli, je
mi opravdu líto.« Uslyší to její manžel a poví
dá:
»Najednou mě budeš litovat.«
PO PROBDÉNÉ NOCI si stěžuje host re
cepčnímu.
»Postel byla hrozná, matrace se prohýbaly
až k podlaze,«
»To není možné,« nesouhlasí recepční,
»vždyť v této vzácné posteli spal už Napo
leon!«
»To je možné,« zahučí host, »ale určitě i se
svým koněm!«
DO UČŇOVSKÉHO střediska holičů
vchází zákazník. Z okna naproti se dívá muž a
povídá manželce:
»Aha, další dobrovolný dárce krve.«
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• Docela mladá manželka si u lékaře stěžuje, že její manžel je jaksi
chladný a nic moc s ním není.

„To nic, to se upraví," praví povzbudivě lékař, „předepíšu vám
úplně nový preparát. Pije váš muž pivo 7"
„Ano, dokonce víc, než je mu zdrávo..."
„Výborně ! Tak mu vhodte jednu až dvě pilulky nepozorovaně
do piva a uvidíte, že se vSechno znatelně zlepší!"
Za nějaký čas lékař potká onu novomanželku a zeptá se jí, jak
se lék osvěděil.

„Ohromně, pane doktore - ale do tý hospody už víckrát nemQžeme !"

• „Pane vrchní, co je to za te
kutinu, co jste mi tu přinesl 7"
„No to je přece, prosím,
bujón !"

„Neříkejte ! Tak to se já,
starý námořník, musím dozvě
dět až teď. Že jsem pětatřicet
let brázdil vlny bujónu !"

• „V knize stížností už třetí
týden není žádný zápis !" roz
čiluje se vedoucí restaurace v
kuchyni.

„Poslouchejte, že vy dáváte
správné porce ?!"
■VVVWlfVVVfVV

Zatracenéj pokrok, Ze ja' blbec ten
displej kupoval !
• Pan RoubíCek přistihne svou
------------- ------------------- -----------------------------------------------------------ženu v nejlepším s Kohnem.
Hned jí zaCne vyCítat:„Ty, Sára, tak tohle mám tedy za všechnu mou dobrotu._Já
se o tebe starám, kožich ti koupím, na dovolenou jedeš k moři, byt máš jako na
zámku, žiješ si jako hraběnka - hergot, přestaň aspoň chvilku, když s tebou mlu
vím !"

• „Tak už jste se s manželkou zase udobřili. Že ? Viděli jsme vás vCera na dvorku,
jak jste společné štípali dříví."

„Houby udobřili ! To jsme si rozdělovali nábytek !"

• »Tak jak jste se měli na tom nedělním výletě, pane Hnipírko 7"

„Ale, ani se radši neptejte. Mizerně ! Když jsme vyšli z nádraží, nemohli jsme na
jít hospodu; no a když jsme odcházeli z hospody, nemohli jsme.najít nádraží!"
•MMMMNMSMMNNNtMMNMMMIMtH •

• Učitel vyšel se žáky do lesa a vyprávěl jim o kácení stromQ. Když jim vše vysvět
lil, zeptal se;
„Co se stane se dřevem, když se strom porazí a rozřeže na polena ?"

„Potom ho někdo ukradne," odpověděl pohotově malý Zdeněk.
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smějeme se
mezi

Silvestrem a

karnevalem

naposledy s Hlasem BOHEMIE

a s OKNEM
• Vevrávoral do obchodu a blábolivě
poručil: „Velkýho ruma !11

• V jedne' pražské ulici ležela u chod
níku žena.

„Co je vám, paní, nechcete zavolat
sanitku ?"

„Ne, proboha ne ! Manžel za chvíli
přijede s fiatem a já mu tady držím
místo !"
oooooooooooooooooooooooo

„Promiňte, to je omyl," upozorňuje
vedoucí, „tady je starožitnictví!"

„To je fuk, tak mi dejte starožitnou !"

„No to je něco úžasného, jedinečného,
zázračného, tahle stavba," rozplývá se
stavbyvedoucí před panelákem.
„No, uznejte sami. Nejsou lidi, není
materiál, zpoždují se subdodávky, do
prava nefunguje, mechanismy jsou poru
chové, nejsou náhradní díly, vedení je
neschopné, administrativa přebujelá,
jedna směrnice odporuje druhé ....
a nakonec přece stojí - mizerný a dlou
ho po termínu - ale lidé se do něho rá
di stěhují . ”

.Co ty jsi vlastni zař, krásná masko?“

N«»rakca

a pak Že se za socialismu zázraky nedějí!

Ze zápisB v knize služeb VB:
- PřísluSník Pučmišle je tak nemuzikální. Že státní hymnu pozná teprve, když lidé
vstávají. Píseň Práce a Internacionálu nepozná vBbec. Na manifestace nepřidělovat.
- Strážmistr Kocourek byl přistižen jak hází do Vltavy cihly, nedostatkový to sta
vební materiál. Při výslechu se hájil tím. Že si z něho příroda dělala legraci. Ačko
li hodil do Vltavy tisíc hranatých cihel, dělaly se pořád jen kulatý kola.

- PřísluSník toupalík musel být odvolán ze služby na Václavském náměstí. Nosil
na hlavě obrácenou čepici a byl kapitalistickým cizincBm pro smích. Když se ho
soudruh náčelník ptal proč tak činil, odpověděl, že pqjde za chvíli stejně zpátky.
Navrhuje se posílat soudruha Ťoupalíka do služby bez čepice.

• V Sovětském svazu musí pochopitelně každý muž na vojnu. Jen SerjóŽa ještě ne
byl.

„Jak to," ptá se ho kamarád, „že jsi ještě nebyl na vojně ? Nemocný nejsi, sportu
ješ... "

„Vlastně ti ani nevím," povídá SerjóŽa. „Pokaždé, když jdu k odvodu, vsadím se
s doktorem o 500 rubl0, že tentokrát už budu konečně uznán schopným - a pokaždé
prohraju I “•

• Víte, co přijde po PERESTROJCE ? PERESTRELKA.
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Nová rumunská specialita: socialismus v rejži !

• Celopodniková schBze měla na programu tři body:
První bod - kritika soudruha Košfálka soudruha ředitele.

Druhý bod - odpověď soudruha ředitele na kritiku sou
druha KoSfálka.
Třetí bod - rozloučení se soudruhem Košfálkem.

• Sedí dva mladíci v restauraci, ftíká jeden: „Taky jsi slyšel, že
ústřice podporují mužnost ?"

„Jd, proč ?"

„Je to blbost. Já jich včera večer sněd dvanáct a jen de
vět jich zabralo."

• „Proč jsi včera v noci, Fanouši, tak řval ?" ptá se manželka.
„Ale lezly mně zuby, Amálko !"

„Co to povídáš; tobě a v tvém věku ?"

———--------------- ^—

-------------■:

„No já jsem je totiž spolknul !"

• „Jak se daří tvému bratrovi ?
Když jsem ho viděl naposledy,
tak se chtěl dostat do nějake'ho
výzkumáku. Co dělá teď ľ"
„Nic. On už tam je."

• „Prosím vás, paní, co
s tím psem děláte ? Při
běhne k vám, namočí se
v kýblu, přeleze po bři
še támhleten kámen,
otřese se, zase se na
močí v kýblu...
Copak takhle se učí
pes aportovat ?"

„Člověče, vždyť já
přece toho psa ne
učím aportovat. Já
ho učím mejt schody !"

Opravdu máte i tu nejdražší
skotskou whisky ? Tak ji od nás moc
a moc pozdravujte - a dejte nám láhev rumu !
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PRO CHVÍLE ODDECHU

• Každý den přijde do baru muž, objedná
si sklenici vody, vypije, zaplatí a zase
odejde. Jednoho dne to už majitel baru ne
vydrží a vybuchne:

„To přece nemôžete, objednat si v baru
vodu a jen tak zase odejít !11
Host odpoví klidně: „A co byste tak
asi ode mne chtěl ? Měl bych se snad,
podle vás, odtud po sklenici vody vypo
tácet ?"

• Tak se konečně zjistilo, kdo zastřelil
Švédského socialistu Olafa Palmeho dva čs.vnitráci.

Byli tenkrát na studijní cestě ve Stock
holmu a Spacírovali večer ulicemi, když
ten jeden najednou povídá:

„Hele, soudruhu, Olaf Palme !"
A bylo to.

Předevčírem jsem př*iSel domů
vCera, vCera jsem přisel dnes, a
pánbfl ví, kdy přijdu zítra...
Lítost, hasičské stříkačky a dobré
myšlenky přicházejí obvykle pozdě.

FOUET

—
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• Jediní lidé, kteří se v Československu
nemusí obávat, že chytí AIDS jsou esenbáci. Nikdo je totiž nemiluje.

• UŽ jste slySeli, že všichni esenbáci musí
povinně ráno na lačný žaludek vypít ales
poň jednoho frfana ľ To aby měli něco v
hlavě !
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BIČ- Alois Čížek. 37, Av.Joseph-Segtettin, F--93220 Gagny, Fiance
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Sotva velia učitelka do třídy, hlásil se o
slovo Pepíček. „Paní učitelko, paní učitelko,"
říkal nedočkaví, „já bych vás chtěl vidít
nahou. “
„Ale Pepíčku,"zarazila ho učitelka, „ty, chla
pec z takové dobré rodiny, maminka je krajskou
důvěrnicí strany, tatínek komunistický posla
nec, a ty, Pepíčku, ty mi říká! paní učitelko?"

Kdysi bývaly v českých městech na domech
firemní tabule s nápisem Řezník a uvnitř v
krámě byla spousta masa. Dnes jsou na domech
firmy s nápisem Maso a uvnitř v krámě je plno
řezníků.

Ve Varlaví v diskusi o tom, jak vyvést
Polsko z hospodářské krize, navrhoval profesor
Jan Sczepanski dví cesty: jednu přitozenou a
druhou zázračnou. Přirozená spočívala v tom,
ze by z nebe přiletěla skupina andělů a dva roky
pracovala v polských továrnách dvacet čtyři
hodiny denně. Zázračná cesta by spočívala v
tom, ze by to udělali sami Poláci bez pomoci
andělů.

Na Moravě se lulká, že vedeni JZD Slulovice
je v maléru. Někdo možná půjde do kriminálu.
Pěstitelé družstva totiž zullechtili jeden druh
Špenátu do té míry, že obsahuje víc železa, než
rudy, dovážené čs. hutním závodům z Ruska.

*

*

Potkali se dva psi a přilla řeč na perestrojku.
„Ani my o tom nemluv," stýskal si jeden.
„Boudu mám rozbitou, prii do ní, chodili kolem
ní, mluvili o přestavbě. Ale co udělalif Zkráti
li mi řetěz z devíti metrů na lest, mám mno
hem menlí výběh. “
„ To na tom nejsi jeltě nejhůř, “ zabafal druhý
pes. „Mně taky zkrátili řetěz z devíti na lest,
ale misku na žrádlo mi nechali na starém místě,
na těch devíti metrech. “
«■
Toník s Honzou si usmyslili utéci do Rakous
ka v přestrojení za krávu. Opatřili si kravskou
kůži, nedaleko hranic se do ní převlékli a poma
lým, houpavým krokem krávy Sli k hranici.
Náhle se vzadu Toník zděsil: „Honzo, přidej do
kroku. Za námi utíká býk. “
Honza přidal, ale býk je dohonil. Když utíkal
podle nich, zeptal se: „Taky za hranice? Taky
za hranice?“
*

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

*

Čtyři etapy perestrojky jsou: 1} úspěch, 2]
spěch, J] pech, 4] ech.

*

V rámci přestavby dostal architekt za úkol
rekonstruovat svinský chlívek v pěkný pokoj.
Do práce se mu nechtělo, remcal. „Nehubuj a
začni," říkali mu kolegové. „Dali ti peníze i
materiál, nemá! proč otálet. “
„Přesto se mi do toho nechce, nemám na to ani
trochu náladu," bránil se architekt. „Úkol
se mi protiví."
„Nejvoňavějlí práce to není," uznávali druzí
architekti, „ale proč by se ti to mělo protivit?"
„Protože až to dodělám, ta svině tam má
zůstat. “

*
Jak se řekne pereš trojka rumunsky? Drimesku. Holandsky: Zhouven do Houven.
Čínsky: pch. Jak vyjádří perestrojku hlucho
němý? Mávne rukou.
'

*

Proč se perestrojka koná? Aby se děti nalich
představitelů stali představiteli nalich dětí.
A proč se to koná s urychlenou strategií? Aby
se to stalo jeltě za jejich živom

* Vynálezce předvádí nový typ počí
tače:
“Je to novinka, která má již lidské
vlastnosti ...”
“Jak se to projevuje?”
“Když udělá chybu, tak to svede na
jiný počítač ...”

* Otec se ptá syna:
“Je máma doma?”
“Před chvílí byla. Telefonní sluchát
ko je ještě horké'”
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Před začátkem divadelního
představení se režisér podívá
dírkou v oponě a uklidníme
herce:
“len žádný strach, zase
budeme hrát presilovku”

“Bije tě někdy otec?” ptá se
jeden chlapec druhého.
“A víš, že ani moc ne.”
“Jak to? To jsi tak hodný?”
“Ale co tě nemá! Ale já jsem
nejmladší ze šesti bratrů a on
se vždycky moc unaví, než na
mě dojde řada . . .”
“Proč chodíš doprostřed
dvora, když tvá žena zpívá?”
“Aby všichni sousedé v do
mě viděli, že ji nebiji.”

“Od čeho máš to modré
oko? Popral jsi se?”
“Ne, byl jsem pouze očitým
svědkem.”
Pan Novák dostal k naroze
ninám od tchyně dvě kravaty.
Protože je tchyně strašně há
davá, hned si jednu uvázal.
Když ho s ní spatřila, rozhoř
čeně zvolala:
“Tak tobě se ta druhá nelí
bí?!”

“Ťati, ty jsi přece vlastně
hlava naší rodiny, že?”
“Ano, chlapče, ale neříkej to
před maminkou.”
Zákazník se ptá prodavačky:,

“Kdy budou jízdní kola?”
“Musíte se ptát.”
“Copak se neptám?”

OKNO
V BYTĚ PANA CHMELA zvoní telefon:
»Haló? Pan Chmel? Tady je porodnice.
Chci vám oznámit, že před půlhodinou jste se
stal otcem krásného synáčka.«
»Děkuji vám sestřičko. A mohla byste mi
říct, kdo je šťastná maminka?«
*
CHLUBÍ SE kamarád kamarádovi: »Moni
ka ke mně chodí pravidelně na video, když
jsem sám dona!«
»Ale vždyť žádné video nemáte?«
»A věříš, že si toho ještě nevšimla?«
»UŽ ZASE ODCHÁZÍŠ, muži? Kdybys vě
děl, jaká je tu celý večer nuda!«
»Vím, právě proto odcházím!«

HEREC ROZMLOUVAL s autorem o bu
doucí premiéře:
»Já bych navrhoval«, povídá herec, »aby se
hrdina v závěru neotrávil, ale zastřelil.«
»A proč?« ptá se překvapený autor.
»Aby vzbudil obecenstvo.«
KONČÍ DOVOLENÁ, muž se spokojeně
protahuje na slunci. V tom se k němu nakloní
manželka a důrazně mu říká:
»Tak už končí prázdniny, děti začnou nosit
domácí úkoly a ty ses na tu matematiku ještě
ani nepodíval!«
»PŮJČIL BYS DOBRÉMU kamarádovi
stovku?«
»Půjčil, ale já žádného nemám!«

MANŽELKA KÁRÁ MUŽE:
»Už to došlo tak daleko, že tě vidím jednou
dvakrát do týdne!«
»Vždyť já tebe taky, a přesto ti to nevyčí
tám ...«
PTÁ SE DOSPÍVAJÍCÍ DCERKA svého
otce: »Je to pravda, tatínku, že muži chtějí od
nás vždy totéž?«
»Ano, ale ne vždy tentýž totéž od téže.«
»ČLOVĚČE, JÁ KDYŽ SLYŠÍM, co
všechno čeká kuřáky, tak jsem předevčírem
přestal kouřit.«
»To tě, kamaráde, obdivuji, určitě umřeš
zdravěji, ne/, já!«

Krajanské středisko Denia — Španělsko
Na výběr jsou: garsonky, byty, řadové domky, vily a pozemky.
V Denii najdete: příznivé klima, kouzelný kraj a nové přátele ze všech koutů světa.

„LA PEDRIA II — VESNIČKA KLUBOVÉHO RÁZU

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

INGENIEURBÜRO

MILOS HRABAK
Elektróbiologische Technologie

Wallstraße 54, Passage - I. Stock
D-7890 Waldshut-Tiengen 1
Telefon aus der BRD: O 07751-4664
aus Nordost-Schweiz: 05951-4664
übrige Schweiz:
0049-7751-4664

BOHEMIA STORE
ČESKÉ A SLOVENSKÉ KNIHY,
DESKY, KAZETY
A CD-COMPACT DISCS

Pro turisty některé knihy a
časopisy zdarma.
Zásilková služba do celého světa.
KNIHKUPECTVÍ
PETR PAŠTRNÁK
VÍDEŇ 7, LINDENGASSE 5
Tel.: 0 22 2/96 37 79

Blo-Mcktronlkou k ochraně Valcho zdraví
Ing. Büro Miloš Hrabak, Wallstr. 54
D-7890 Waldshut-Tiengan 1, W. Germany
Naše specializace:
- Měřeni a odstraněni všeho ikodiv. záření
- Diagnóza zdravotního prostředí Vašeho bytu
Děle prodej:
- MECOS - proti únavě, migréně a dalším nemocem
- SNORE-ŠTOP - proti chrápáni (známé z TV/tisku)
- PARALYZER — sebeobrana všude v kapse (él. šok)
- BIO-IONOS - proti senné rýmé, prachu, pylu
- GIGA-Hz. - Ukazatel netěsnosti mikrovln, pece
- VOICE CHANGER - přenosný měnič hlasu (telefon)
- PROMILOMAT - Zkouška množství alkoholu v krvi
- ELEKTRONICKÉ SPECIALITY v Německu zakázané.
- KONEC S KOUfiENlM na vždy s naši metodou!
Chcete vědět, zda jste již jednou žili?
REINKARNACE, PSYCHOTRONIKA, HYPNÓZA atd.
SUGESTIVNÍ PSYCHOTHERAPIE v českém jazyku.

POHŘEBNÍ KAPLE JA. KOMENSKÉHO V NAARDENU, JEJÍ SLÁVA,
PONÍŽENÍ A OBNOVENÍ
v české a holandské řeči.
Brožurka je určena návštěvníkům Komenského mausolea v Naardenu v Ho
landsku i těm, kteří z jiných zemí navštíví Naarden, jako i jejich holandským
přátelům.
Knížečku jsme dali tisknout v dostatečném nákladu, aby si ji mohli objednat
i ti, kteří OKNO nedostávají, nebo by si ji chtěli objednat čtenáři pro své
přátele.
Cena je f-Gld5,— včetně porta /t.č.f 1,60/
Stačí když poukážete girem /z ciziny Postscheckkonten!-CCP/ na č.
1997891 na adr. Nederland se Stichting Comenius, Nijmegen, uvedený obnos za
kus, s poznámkou ’’Komenský”.
Při hromadní objednávce poskytujeme slevu.
Karel ČAPEK: PROČ NEJSEM KOMUNISTOU?
Máme ještě malou zásobu a zájemcům ji rádi pošleme, když nám poukáži hfl 3,
(v čemž je zahrnuto i poštovné hfl 1,10) na giro č. 1997891 t.n.v. Nederlandse
Stich Comenius, M/megert s poznámkou „Čapek".

Máme ještě stále na skladě
UČEBNICI HOLANDŠTINY
Učebnice má 142 stran a pňpojený slovník holandsko-český
87 stran. Cena je f-Gld. 30,-, včetně porta /t.č. f.4,25/
Stačí poukážete-li girem uvedený obnos s poznámkou
„Učebnice”

MYSLÍTE NA BUDOUCNOST ?
V investičních a majetkových otázkách Vám odborně poradíme.
Zprostředkujeme Vám uložení peněz ve Švýcarsku. Zařídíme pro Vás
nákup cenných papírů. Zprostředkujeme Vám koupi pozemků pro ro
dinné domy v USA na Floridě a v jiných státech jakož i jejich výstavbu.
Máme pro Vás luxusní, komfortní apartementy v tiché, krásné mořské
zátoce v jižním Španělsku, nedaleko Malagy. A mnoho jiných možností!
Nyní je vhodná chvíle!

Pište na adresu REICHBERG A.G., Seebahnstrasse 155
CH 8003 Zürich, Switzerland, anebo telefonujte na číslo 01 -4 6285 65
v Curychu.

Překlady, včetně úředních, z češtiny do holanštiny
a naopak vám provede:

Mevr. A, Fonken—Hlavatý
Markstraat 16
6446 AC Brunssum/Limburg
tel: 045-217066
soudem uznaná překladatelka

