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NEJMLADŠÍ
ŠEDESÁTNÍK

Když mi hlásili, že Honza oslaví v čer
venci své šedesátiny, vypadalo 'to z výše
rozhledny mého stáří jako žert. Co se to
stalo s tímto světem? Každý mladíček
a každý holobrádek je dnes už aspoň šede
sátník. Přezkoumal jsem si to, zjistil, že
nešlo o vtip, nýbrž jen o trochu neuvěřitel
nou skutečnost, a hned jsem sedl a dal se
do psaní oslavného článku. Psát o věcech
a o lidech, které máme rádi, je lehké, věty
plynuly do stroje jedna za druhou bez za
stávky. Sotva jsem však dopsal první strán
ku, vzpomenul jsem si, že jsem o Janu
Kristoforiovi už kdysi dávno jednou psal,
a protože jsem člověk zvědavý i zvídavý,
chtěl jsem si srovnat to, co jsem napsal
tehdy, s tím, co jsem hodlal napsat ted’.
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Hned jsem tedy otevřel almaru, ve které
chovám to, čemu jen velmi eufemisticky
lze říkat archiv, a tu se staly hned dvě po
divuhodné věci.
První byla úplný mirákl. V té mé archiv
ní almaře to totiž vypadá tak, že pověstný
Augiášův chlév je proti tomu jako něco
mezi Vladislavským sálem a perníkovou
chaloupkou. Kdykoli tam něco hledám,
zdá se mi, že to je počínání marnější než
volání bloudícího v poušti. Tentokráte
jsem však jako zázrakem nahmátl to, co
jsem hledal, na první pokus.
Druhá ze zmíněných dvou věcí, které se
mi přihodily, bylo však překvapení pokud
možno ještě větší. Když jsem si četl svůj
tehdejší článek (vyšel přesně před 10 lety,
v červenci 1981, pod názvem „Kouzelník
Jan Kristofori“ v >Magazínu<, předchůdci
>Polygonu<), bylo mi okamžitě jasné, že to
bylo přesně to, co bych chtěl napsat i dnes,
že - patrně proto, že nejen Jan Kristofori,
nýbrž i já jsem byl tehdy o deset let mladší
- mé tehdejší formulace byly mnohem
přesnější a že bych na tom prostě dnes ne
dokázal nic podstatného zlepšit. Zahodil
jsem co jsem napsal teď a rozhodl se bez
váhání - a mohu jen doufat, že mě nikdo
nebude podezřívat, že jsem si ve skuteč
nosti jen hleděl ulehčit život - navrhnout
redakci Polygonu, aby po deseti letech
otiskla znovu můj starý článek o Janu Kris
toforiovi, jehož každé slovo pokládám
dnes za stejně platné. Všechno, co chci
dodat, se vejde do tohoto úvodního sloup
ce.
Mám na mysli hlavně jednu stránku
Kristoforiho díla, o níž nebylo v mé stati
řečeno dost. Je tu sice už zmínka o monu

mentálním cyklu „Lidská práva“, který
Kristofori sám pokládá snad za nejdůleži
tější ze všeho, co vytvořil za poslední dvě
desetiletí, schází v té zmínce však - a to
chci teď právě napravit - důraz na to, že
Jan Kristofori je přes všechnu svou lyričnost malíř hluboce angažovaný a umělec
bojující. Myslím, že i pro tohle jsme si tak
blízcí. Přitom netáhne do boje pro zájmy té
či oné skupiny, nýbrž jde mu o věci všelid
ské a bratrství všech ve světě je mu nad
jakoukoli vymyšlenou ideologii. Jeho spo
lupráce s demokratickými organisacemi,
jejichž činnost je zaměřena na mfr a proti
násilí - Helsinský výbor. Amnesty Interna
tional, Charta 77 - byla přitom vždy spíš
projevem ideového ztotožnění než sebe
menším uměleckým ústupkem cílům, jež
s uměním nemají mnoho společného. Jiný
mi slovy: mezi angažovanými malíři patří
k jeho předkům spíš Goya než třeba Diego
Rivera. A mít Goyu někde na vršku rodo
kmenu, to člověka zavazuje.
To je vlastně všechno, co jsem chtěl do
dat k tomu, co jsem řekl už před deseti lety
a zbývá mi tedy jen jedno, totiž popřát nej
mladšímu šedesátníkovi všeho nejlepšiho.
Tady v Jeruzalému, kde všichni milujeme
život skoro jako Jan Kristofori, si navzá
jem přejeme „do sto dvaceti“. To přeji také
Honzovi, který podle toho dohrál právě
první poločas. Přeji mu, jistě ne jen za se
be, nýbrž za všechny, které okouzlil svým
dílem i svou lidskostí, aby v druhém polo
čase dosáhl ještě větších úspěchů a aby ve
šťastné pracovní pohodě a při dobrém zdra
ví vytvořil ještě hromadu krásy, za kterou
mu nejen za sebe už předem vzdávám dík.
Viktor Fischl

Vladimír Valenta

KOMEN
TÁŘE
Nejsme sami, kdo stále ještě kroutí hla
vou nad tím, že se mu to nezdá, že skutečně
komunisté jsou vyřízeni, že okupační Rudá
armáda už odtáhla. Setkáváme se s podob
nými pocity často i na televizních obrazov
kách, kdy i pravidelní komentátoři nemo
hou věřit tomu, co se děje ve vztazích svo
bodného západního světa s SSSR. Prostě je
taková magická doba.
Ale viděl jsem i obrázek, kterak sovět
ský generál Vorobjov s kytkou v ruce (kdo
mu ji dal? Obdivovatelka, nebo to bylo za
státní peníze?) stojí ve dveřích letadla a sa
lutuje na pozdrav. A poslanec Kocáb s de
legací ho posílá k čertu. Totiž jenom Ko
cáb. Soudružka vedle Kocába se usmívá
a mává a stejně tak československý důstoj
ník, asi jenerál, a ještě nějaký civilista
v brýlích, který asi býval v ČSM čili Kom
somolu. Obrázek z Rudého práva.
Jediný Kocáb nemává. Není to vidět, ale
zdá se, že má ruce v kapsách a trochu se
šklebí, jak jim vylil perka. Závidím mu.
Ale nebýt Kocába, tak bych si myslel, že ta
parta na té fotce jsou ti, co podepsali ten
zvací dopis k sovětské okupaci v roce
1968 a ne ti, co okupanty vystěhovali.
Československo je tedy konečně oprav
du svobodné. Od teďka se už nemáme na
co vymlouvat.
Leda na dědictví.
V prvé řadě máme stále zruinované ná
rodní hospodářství. Malá privatisace vypa
dá spíše jako pozlátko. Protože nešla pod
povrch. Možná, že dá zabrat líným „pra
covníkům distribuce“, ale málo se dotýká
vertikální nadstavby, kde sedí žáby na pra
meni. Ty mohou kdykoli zavřít pípy v hos
podách, zhasnout pece v pekárnách a kde
koli přeseknout kořeny československého
hospodářství.
Národní očista odhalila slabochy i na
nejvyšších místech, kteří by mohli být ne
bezpeční, kdyby je vydírali ti, o nichž se
nesmí národu říct, kdo to je, s ohledem na
lidskost revoluce. Podivná humanita! Ničí
slabochy, ale zločincům dává imunitu. Stát
sám, a kompromisy na jeho udržení, připo
míná automobil, pod jehož karoserií jsou
dva motocykly. A dva řidiči, z nichž každý
točí řidítka někam jinam. Celý politický
život se zdá být tím paralysován a pracovní
morálka poslanců a jejich neschopnost vy
hotovovat nové zákony odpovídá jistě

i pocitu marnosti, který prožívají a který
vyplývá z této dvojakosti.
Politické vření zachvátilo nyní i vesnici.
Jezeďáci, či spíše ti, kteří už od Gottwalda
mají venkov jako léno, kde si mohou dělat,
co chtějí, vyhrožují stávkami a vyhnáním
dobytka na silnice a před vrata minister
stva zemědělství. Čehož se nelekl ministr
zemědělství Kubát, ale premiér Pithart,
který se nikdy nebál estébáků. Nedávno
mluvil o tom, že povede hnutí realistů před volbami by se zase hodil Masaryk, ke
kterému od posledních voleb se nikdo
z těch politiků OF moc nehlásil - a nazna
čoval, že se politicky zatočí do prava. Ale
nyní je zjevně opět na straně levice, chce
zachránit kolchozy a vůbec nahrávat socia
listickému programu Zemědělské strany
a jejímu předsedovi Trnkovi, jenž zase
oproti loňsku, po rozchodu s jinými agrár
ními hnutími, se dal na rozhodnou cestu na
záchranu moci a nadvlády bolševiků na
vesnici.
Je to nešťastný vývoj, kde hlavním viní
kem je dosavadní ignorování politického
vývoje na vesnici. A proto dnes, namísto
získané důvěry zemědělců pro demokratic
ký a svobodně podnikatelský program, je
mysl vesnice zaměřena na hysterické pro
jevy družstevních účetních, kteří se snaží
vymačkat ze státu dotace z kapes všech ob
čanů. Namísto, aby zemědělci v zeměděl
ských družstvech viděli v novém zákoně
o půdě, jehož podstatnou část parlamentní
levice «kleštila, první reálný krok k jejich
osvobození - díky tomu, že jim nikdo ne
dokázal - a ani se nesnažil - vykreslit přija
telnou budoucnost - stávají se spíše lout
kami manipulovanými dosavadní zemědělsko-komunistickou nomenklaturou. Jestli
je nějaké politické bojiště nejméně příhod
né pro demokratické politické strany, pak
je to dnešní vesnice.
Taktika pana Pitharta, komplikovat
vládní politiku se zájmy zemědělských
mafií, bude asi tak úspěšná, jako bylo jeho
nahrávání Mečiarovi v kompetenčním spo
ru. Vydělá opět něco ve prospěch své moci
českého premiéra, ale bude to zase na účet
Československé republiky. Je to vůbec pa
radoxní situace, že ani jedna vláda nemá
vlastně dostatečnou oporu v parlamentě
a svou autoritu opírá o už nefungující koa
lici a přání presidenta to nějak doklepat do
voleb v příštím roce.
Pochybuji, že se to podaří. Pravděpo
dobnější je, že referendum, které bude mít
právo vyhlásit president, ukončí současnou
vládní a zákonodárnou paralysu. Proto by
snad bylo vhodnější se zabývat problé
mem, jak budou znít otázky, na které bude
volič odpovídat. Není sporu, že politici
s nejasnými cíli rádi kladou nejasné otáz
ky, aby si po jejich nejasných odpovědích
udělali opět to, co se jim zamane. A bylo
by proto nemoudré, kdyby se zapomínalo
na ústavu, jejíž tvorba uvázla na česko-slo-

venské problematice a která potřebuje jas
né odpovědi z referenda jako vodítka pro
svou formulaci. Rozhodnutí chartistických
právníků vycházet ze čtyřicetileté komu
nistické „ústavně-právní“ tvorby bylo ne
šťastné. Namísto ústavního vývoje Česko
slovenské republiky, které bylo možnou al
ternativou, kdyby na to byl chtěl někdo
z chartistů včas pomyslet, máme perma
nentní státní krisi. Ještě nejsme na konci
toho, jak tvrdě se bude za tento omyl platit.
Republika jako celek, občané jako jednot
livci. Proto jedině spojením otázek referen
da s ústavními cíli lze dospět k tomu, že
referendum sehraje positivní roli v demo
kratickém vývoji, národním blahobytu
a státní nezávislosti a jednoty.
Rozpad československého státu není to
tiž tak jednoduchá věc, jak to líčí sloven
ský premiér Čarnogurský ve francouzském
listě Libération. Dává perspektivu rozbití
republiky do roku 2000. Mluví přitom fari
zejsky o ústavním vývoji, o přijatelnosti
referenda, ale i obavách 84% Slováků, kte
ří se prý bojí samostatnosti Slovenska.
I když jsem přesvědčen, že v „českém
zájmu“ není jakékoli násilí, nevěřím, že na
Slovensku na cestě k rozbití republiky brá
ní jen obavy těch, kteří vědí, že „požadovat
nezávislost znamená odvážit se vstoupit
na neznámý a nebezpečný terén. Slováci
se bojí učinit ten krok. Mají strach z nási
lí, jehož jsme svědky v Jugoslávii,“ - jak
říká pan premiér, aniž říká jakého násilí.
Lze si představit Václava Havla, že posílá
na Slovensko armádu? Čeho se Slováci bo
jí, je to, že se už jednou odvážili vstoupit
„na neznámý a nebezpečný terén“ - pod
píral je při tom vydatně Adolf Hitler. A do
pěti let měli Slovenské národní povstání
většiny slovenského národa, která zůstala
věrna republice a demokracii. Realita
hrozby takového násilí se asi nedá popřít,
a toho především se musí bát pan premiér.
Proto by se mu hodilo, kdyby Češi poslali
sami Slováky k čertu. Napovídá to: „Mys
lím si ostatně, že Češi dávají přednost to
mu, aby vstoupili do Evropského spole
čenství bez nás.“ To je ovšem vědomá lež.
Katastrofické scénáře české vlády, tj. pana
Pitharta, o jehož politické prozíravosti lze
pochybovat, nevyjadřují přání českého ná
roda.
I když v minulosti vláda v Praze nepři
pravovala katastrofický scénář, když si Ti
so namlouval Hitlera, a zatímco jiné
evropské státy takové scénáře zřejmě měly
a snažily se vlézt Hitlerovi někam, mnohé
dopadly hůře než Češi, kteří ani tehdy, ani
dnes, nechtějí rozbít svůj stát.
Zkrátka naší starostí budiž, abychom nenalétli na řeči separatistů jen proto, že dá
váme přednost československé státnosti
před českou, ale i proto, že 84% sloven
ských spoluobčanů se ztotožňuje s naším
zájmem. Ovšem nejsem - a nikdo nebude
- pro provisorium do roku 2000. Nerozlu-
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čitelnost státního svazku je základním
předpokladem nové československé ústavy
a zásadní otázkou nadcházejícího referen
da. A bude-li toto prosazeno, pak dohody
o kompetencích - vždyť to je vlastně jiné
slovo pro územní samosprávu - budou
mnohem jednodušší.
V tuto chvíli jde tedy o to, nenalétnout
těm, kteří záměrně zvyšují napětí, aby psy
chologicky dohnali k negaci a destrukci
občany, kteří jsou už unaveni z luďáckých
repris.

* * *

Ve dnech, kdy ještě neskončila serie se
tkání presidentů Bushe a Gorbačova, bylo
pozoruhodné sledovat projevy, které na
značují taktiku, jak obě strany k jednání
přistupují.
Stanovisko Američanů jednoznačně
ukazuje snahu udržet memento vítězství
nad Irákem a dovršit triumfy své politiky
a moci ustavením světového Pax America
na ještě v tomto století. Jestliže přiznáme,
že ideály, na nichž spočívá přitažlivost zá
padní demokracie, jsou totožné s vyhlašo
vanými americkými ideály, pak cesta
k světovému demokratickému uspořádání
jinudy nevede. I proto se západoevropské
mocnosti nesnaží být sokem, ale partnerem
Američanů a za současného stavu, v jakém
je SSSR, Američané vidí jedinečnou příle
žitost zaměřit s celou vahou své autority
k řešení mnohem svízelnějšího problému
na Středním východě a tedy i do oblasti,
která je předmětem mnohem trvalejšího
amerického zájmu než Evropa.
Sovětští politici to ovšem vědí, a v situ
aci, v jaké jsou, jim nezbývá nic jiného než
přihrávat. Přitom si přihřívají svou polív
čičku světové supervelmoci a projevují
ochotu se fysicky po boku Američanů ex
ponovat. Je to změna od doby, kdy se po
koušeli, ani ne před rokem, kalit vodu
v Iráku. Doufejme, že jim na to Bush a Ba
ker neskočí. Že supervelmocenská kolegia
lita je nepovede k podpírání toho, kdo už
tou supervelmoci není a potřebuje to jen
proto, aby zachránil svou prestiž před
vlastními občany. Sovětská politika vždy
cky mluvila několika hlasy. Jeden byl pro
domov, druhý byl pro cizinu. Ani dnes se
to neodnaučili. Ne, že by doufali, že se
jejich občané o tom nedozvědí, ale proto,
aby především Američané byli navedeni
na falešnou stopu. Proto zatímco o týden
později hrají si na důstojnost, před týdnem
se pokoušeli vytvořit paniku. Byl to přede
vším soudruh Primakov, který chtěl utvrdit
Američany v jejich teorii, že po SSSR při
jde potopa. Vyhlašoval proto každému, že
jestli Západ nesáhne hluboko do kapsy
a nedá v Londýně Gorbačovovi tolik pe
něz, kolik bude požadovat, že SSSR čeká
katastrofa, rozpad, a pak že nelze za nic
ručit. Ovšem, hned se našli přihrávači, kte
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ří tvrdili, že nukleární zbraně v rukou vůd
ců demokratických revolucí jsou mnohem
větší hrozbou pro celý svět, než když jsou
ve spolehlivých rukách bolševiků. Nezdá
se, že na to v Londýně někdo skočil. Gor
bačov odjel s prázdnou. Je možné se jen
domnívat, ale vypadá to na to, že Sověti
musí dostat vždy konečné datum, do kdy
co udělat, aby se ve vlastním zájmu pohnu
li trochu kupředu. V roce 1989 to byl sum
mit na Maltě, do kdy museli vypustit ze
svých spárů střední a východní Evropu, le
tos to je pohřební samoobsluha komunis
tických ideálů, ne-li partaje v samotném
SSSR. President Bush, zřejmě ze slušnosti,
požaduje namísto toho, aby udělali konec
bolševismu, aby se zbavili „command eco
nomy“.
A to se stalo jen pár dnů před Bushovým
příletem. Nám se nezdají tyto dny tak dra
matické, jako se nám jevily listopadové
dny před summitem na Maltě, ale myslím,
že jsou ještě dramatičtější. Píše se totiž
závěrečná kapitola konce SSSR. Proroci,
kteří předvídali konec již dávno, už sice
umlkli, ale jejich proroctví se zjevně realisují. Ministr obrany Cheney nebude opa
kovat, co kdysi o SSSR a jeho hlavě veřej
ně řekl a ani známý komentátor George
Will už dlouho neřekl, že SSSR se jednoho
dne scvrkne do hranic moskevského velkovévodstvi, ale splnění jejich předpovědí se
blíží.
Gorbačov se ještě snaží věci oddálit,
a proto jeho poradce Jakovlev, asi ten nej
chytřejší z jeho úzkého kruhu, v předvečer
summitu podal demisi. Bude se plně věno
vat sovětskému liberálnímu hnutí, které za
ložil se Ševardnadzem. Gorbačov sije plně
vědom toho, že jediné celosvazové politic
ké hnutí, komunistická strana, je v očích
občanů zárukou nikoli udržení, ale rozpadu
Sovětského svazu. Proto je třeba druhé,
oposiční, strany, která by byla celosvazová
a v okamžiku konečného kolapsu komu
nistické strany představovala sílu schop
nou udržet Sovětský svaz pohromadě.
Je těžko odhadovat, kdo je s kým do
mluven a kdo svůj rozchod s bolševismem
myslí vážně. Ve velkém se nám předvádějí
veletoče, které známe z Prahy, Budapešti,
Berlína i Varšavy. A ovšem i ze Sofie
a Bukurešti. Nastala doba, kdy na sovět
ském Titaniku není nejen místo v záchran
ném člunu, ale není ani i záchranné kolo
nebo i kus trámu, jehož je možno se držet.
Udržet se nad vodou má cenu zlata. Proto
že se ví, že se tak zachrání stejně leda po
lovina a zbytek půjde ke dnu.
Proto je možné cokoli. Ale ruský presi
dent Jelcin snad dostatečně demonstroval,
že do té party nechce patřit. Podepsal přá
telskou smlouvu s Litvou jako by už neby
la součástí SSSR a vážnost svého úřadu
demonstroval ignorováním Gorbačevova
pozvání ke společnému jednacímu stolu,
kde „nechtěl být mlčícím účastníkem ma

sové audience“. Poučil tak i presidenta
Bushe o svých představách, jak bude brzo
vypadat státní uspořádám na ruských plá
ních. S Gorbačovem si zřejmě už mnoho
hlavu neláme. Gorbačovovy pokusy nasugerovat Americe, že budoucí SSSR bude
strukturálně vypadat asi tak, jako USA, se
rozplývají. Jelcin je asi ochoten akceptovat
Kreml jako jakýsi bolševický Vatikán, ale
ani to už není pravděpodobné. Spíše jde
o to, aby dnešní vláda SSSR se změnila na
likvidační výbor, který do určité doby zlik
viduje ta svinstva, s nimiž se nové samo
statné a demokratické republiky nezamýš
lejí zabývat. Jde tedy především o zahra
niční vztahy a likvidaci toho největšího ra
kovinného nádoru: armády a jejích zbraní.
Tolik lze v tuto chvíli vyčíst ze záměrů
hlavních hráčů- supervelmocenské politiky.
Jak to vše dopadne, se do týdne nedozví
me, ale vývoj se nedá zpomalit, i když do
sud nikdo nezná všechny podstatné fakto
ry, které sehrají svou roli v tomto tak dlou
ho očekávaném posledním aktu tragikomedie sepsané V. I. Uljanovem alias Leni
nem.
* * *

Uprostřed vážných krizí, které rozežírají
republiku zevnitř, z nichž stačí jmenovat
tu slovenskou jako nejvážnější, snaha po
světové orientaci Československa probíhá
spíše pod povrchem a jen občas prosákne
i na povrch v domácím tisku.
Jednání o smlouvu s Německem, která
by jednou provždy smetla staré záští, se
náhle zauzluje. Navzdory předchozímu
ujišťování, že to půjde hladce. Vsazení na
dobré osobní vztahy se zahraničním minis
trem Gentscherem selhalo. A zbylo jen po
učení, že v demokratickém státě nelze vsá
zet jen na osobní styky a že se má přistu
povat k jednáním, až když máme sami pro
sebe vyjasněno, kam až jsme ochotni
ustoupit nebo co chceme získat. Jinak jen
otevíráme starou, skoro zacelenou ránu,
která bude opětně krvácet. Ovšem, mám na
mysli problém sudetských Němců.
Egon Lánský, mluvčí Federálního mi
nisterstva zahraničních věcí, v interview
v Lidových novinách 24. července 1991
nám jaksi osobně přiblížil vážnost a pod
statu celého problému, když řekl:
„Nezakrýváme, že řečení majetkových
problémů není nikdy ideální. Platí to
i o restitučním zákonu, který kritizují naši
krajané. Mají v mnohém pravdu. Zákon
postihuje sudetské Němce stejnějako kra
jany v Americe.“
Pochopili jsme to podle vlastního exu
lantského rozhořčení, jak s námi zachází
naše vláda republiky, kterou nejen uznává
me a které jsme chtěli pomoci - a pomáha
li, že morální facky, které nám dal z jejího
návodu československý demokraticky zvo
lený parlament, jsou bolestivější než ztráta

majetku, který jsme dávno oželeli. A že je
nezbytné požadovat rehabilitaci za poha
nu. I my dnes poznáváme - k svému překvapení, protože jsme se nikdy takovými
materialistickými sny nekochali
že na
vrácení majetku je po urážce, které se nám
dostalo, bezpodmínečným předpokladem
k tomu, abychom mohli akceptovat jaké
koli vysvětlení a omluvu, protože jinak ne
budeme přesvědčeni ani o vážnosti ani
upřímnosti jednání těch, kteří zřejmě jinak
než materialisticky nedovedou myslet.

Bavorská CSU zasáhla do jednání v zá
jmu milionů svých voličů, kteří jsou citově
spjati se sudetským problémem. A bez jejího souhlasu ke smlouvě zřejmě nedojde.
I potomkům sudetských Němců záleží stá
le více na praktickém důkazu, že slova
o odmítnutí odsunu jako právního řešení
tak, jak o tom mluví president Havel, jsou
myšlena vážně. Aniž bych chtěl ronit slzy
nad tím, co se stalo před téměř půlstoletím,
odsun Němců je pro jejich děti a vnuky
stále ještě velikým morálním traumatem.
A domnívají se, že právo je na jejich stra
ně. I kdybychom tvrdili, že toto právo ne
mají, tak to nic nemění na skutečnosti, že
to je zábrana, přes kterou sudetští Němci
nejsou ochotni se přenést. A německá vlá
da a parlament je a bude na jejich straně.
Tento fakt si v českém tisku můžeme
vymlouvat jak chceme, ale německý národ
nebude ochoten akceptovat, aby odsun
Němců zůstal zapsán v historii tak, jak
jsme to sami formulovali. Že se to všechno
dnes dostalo do popředí a ještě více vy
krystalizovalo, to si může přičíst na vrub
československá zahraniční politika vedená
diletantem a dědictví starého diplomatic
kého aparátu, kterého ani nenapadne, aby
mu poskytlo profesionální podporu.
O to více mě však zamrazilo, když jsem
se - bez slůvka kritiky - v pražských novi
nách dočetl:
Velvyslanec ČSFR v Německu Jiří
Gruša v sárském rozhlasu včera konstato
val, že jeho země má „stále méně pocho
pení“ pro zdržovánípodpisu připravované
smlouvy mezi ČSFR a Německem... Jak
z rozhovoru citovala agentura ADN, je
nyní celá záležitost „komplikovanější“...
Pokud jde o sudetskou otázku, vyzval čs.
velvyslanec německou stranu k větší
„skutečně politické odvaze“. Kritizoval
bonnskou vládu za to, že se příliš ohlíží na
sudetské Němce. Vyslovil se také pro to,
aby požadavku vyhnanců byly uvedeny
v dodatkovém protokolu k smlouvě: „By
lo by možné dospět k podobnému moratoriu, jaké obsahuje polsko-německá
smlouva.“ (L. N., 6.8.1991)
Jak si může velvyslanec jakéhokoli státu
dovolit kritisovat vládu, u níž je akredito
ván, a radit jí, aby se vykašlala na několik
milionů svých občanů a pominula jejich
zájmy? To se nikdy nestalo u nás v Kana

dě, aby sovětský velvyslanec si dovolil ří
kat vládě v Ottawě: „Vykašlete se na ty
utečence z ČSSR, Litvy, Ukrajiny atd.
a pojďte dělat kšeft!“ Svinským krokem by
ho hnali, protože jsou to nyní jejich občané
a mají právo na neomezenou ochranu. Já
vím, že dnešní vládní činitelé v Praze se
tohle ještě nenaučili - příklad toho je, jak
zametli s námi, několika statisíci exulantů;
ale že to může požadovat čs. velvyslanec,
navíc jeden z mála, který neprošel sovět
skou diplomatickou školou, chartista a ci
vilním povoláním spisovatel, je mimo mo
je chápání.
Na jihu i na severu jsou našimi sousedy
státy, s nimiž nás spojuje společný osud
posledního půlstoletí, a Rakousko, s nímž
se ještě lépe rozvinou vztahy po uplynutí
úředního období presidenta Waldheima.
Československo by se mělo také vypo
řádat s velikým dluhem, který má vůči
obyvatelům Podkarpatské Rusi. Dnes při
chází vhodná doba. Ukrajina je na cestě
k plné samostatnosti a nepochybně ocení
velkorysé gesto diplomatického uznání
evropského státu. Jestliže nečinilo potíže
československým politikům se sejít s Jelcinem, nemělo by být v cestě nic ani ve sty
cích s Kyjevem. Československo by se
mělo pokusit uzavřít i pro sebe onu smut
nou kapitolu, kdy ještě před únorem česko
slovenský parlament odepsal Podkarpat
skou Rus a poslal prakticky její obyvatele
do Říše pekel, abych se držel výstižného
termínu, jaký užil jeden americký presi
dent. Jakkoliv by si mnozí z nás přáli dát
příležitost jejím obyvatelům k vyslovení
svobodné vůle, zda si nepřejí návrat do
Československa, zdá se mi, že jsme k tomu
dnes příliš slabí, abychom něco takového
směli nabídnout. Čarnogurský, Mečiar
i Dubček by v tom nepochybně viděli špi
navý český taktický trik, jak narušit jejich
separatistické sny.
Ale i tak omluva za hloupost a nestatečnost, s níž jednali českoslovenští politici
po válce, je na místě. Navíc svobodná
Ukrajina je pojistkou i naší bezpečnosti
před temnou budoucností na Východě.
I když si nemyslím, že by Českosloven
sko se mělo pokoušet udávat tón v evrop
ské diplomacii a politice, jasnou představu
o tom, kde Československo chce stát, by
chom měli mít. Nedělní červnový rozhla
sový rozhovor presidenta Havla ve mně
vyvolal pochybnosti, žeje to všechno jas
né. President řekl:
„Jsem rád, že je Berlín opět hlavním
městem Německa, které se tak zase stává
středoevropskou zemí. O to důležitější je
vytvořit nové základy našich vztahů s Ně
meckem. Nikdo se ale nemusí bát, že by
chom kus naší země dávali Němcům, vra
celi jim majetek a naše lidi vyháněli z po
hraničí.
Chceme jen pojmenovat věci spravedli

vě. Nelze politickou vinu kohokoli trestat
přesouváním národů. Musíme sijasně ří
ci, že jsme z naší země vypudili 3 miliony
německých občanů, a i kdyby se 99%
z nich provinilo, tak náš právní řád nezná
trest odsunutí na národnostním principu.
V žádném případě nejde o rehabilitaci
nacistů.“
Již jsem se výše zabýval otázkami, které
navozuje tento rozhovor, ale uvítání Ně
mecka jako středoevropské země vyvolává
vážné obavy. Protože to narušuje ustálené
představy o západní Evropě posledních 40
let. „Středoevropskost“ Německa navozuje
ne právě milé vzpomínky na politické kon
cepce, které vedly ke dvěma světovým vál
kám a ještě nějaké předtím.
'
Margaret Thatcher, bývalá britská mi
nisterská předsedkyně, v TV-interview
s Davidem Frostern v červnu 1991 vyjádři
la představy anglických a amerických stát
níků o uspořádání vztahů, které budou mít
nepochybně veliký vliv na vývoj v Evropě:
„ ... jsem rozhodným stoupencem
anglo-americké aliance, která vykonala
nádherné činy pro svobodu. Více než kte
rákoli aliance kdekoli na světě... Jestliže
bychom měli oblast volného trhu v Atlan
tickém společenství - Spojené státy svůj
volný trh s Kanadou rozšiřují na Mexiko,
cožje kolosální oblast volného trhu, která
bude velmi mocná. My máme 12 člen
ských zemí Evropského společenství.
K tomu přičtěme další země, které si přejí
se připojit. Zvláště východoevropské ze
mě, které, věřím, musí mít pevné zázemí
na Západě. A ještě další země, které se
chtějí připojit. Jestliže tedy spojíme se se
veroamerickou oblastí volného trhu
Evropské společenství a země východní
Evropy, vytvoříme svobodnější trh, což
obyčejně znamená větší prosperitu pro
všechny. A to bude příkladná lekce pro
celý svět, aby se připojil k svobodnému
trhu v rámci GATT. To také nám dá mno
hem větší perspektivy. Myslím, že idea po
druhé světové válce vytvořit Evropu, která
se už nikdy nerozdělí, byla správná. Ale
v očích celého světa existuje ještě jiná,
rovněž
velmi
mohutná
idea:
Anglo-americká aliance. Protože to byla
ona, která uhájila svobodu, která byla
první v irácko-kuvajtském konfliktu v Zá
livu a za třetí to byla ona, která je zákla
dem NATO. Naše obrana se uskutečňuje
skrze NATO. A já věřím, že musíme rozší
řit vizi současné dvanáctky v Evropském
společenství a dívat se kolem sebe a využít
příležitosti k vytvoření této kolosální ali
ance. A doufám, že to nebude
Anglo-americká, ale Euro-americká ali
ance... Světové společenstvíje dnes mno
hem menší než bývalo.“
Toto je cesta, na níž není radno přetaho
vat stát s tak problematickým dějinným zá
pisem do jiného uskupení. Možná, že nejde
o to, co president Havel ve vztazích s Ně-
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meckern zamýšlí udělat, ale jak to říká.
Ovšem, existují i jiné představy, s nimiž
není radno koketovat. Francouzská před
stava byla vyjádřena také jasně:
„ ... je myslím příliš brzy na to, aby
východoevropské státy mohly vstoupit do
Evropského hospodářského společenství.
EHS klade vysoké požadavky: na druhé
i na sebe. Vyžaduje určitou ekonomickou
hladinu, zhruba stejnou životní úroveň
pro všechny, Země střední a východní
Evropy budou proto nutné potřebovat několik let. Proto spíš, než abychom navrho
vali nějakou institucionalisovanou organisaci, mluvíme hned o konkrétních otáz
kách, o nichž víme, že dnes stojí před ce
lou Evropou. Životní prostředí, spoje, do
prava a pod. Tohle všechno je třeba pro
mýšlet v evropských dimensích.
Přitom je ovšem třeba brát americkou
a kanadskou realitu v úvahu. Dnes tyto
země jako součást evropského systému
nevidím. Nechceme je v žádném případě
vylučovat, evropská konfederace by roz
hodně nebyla nástrojem namířeným proti
komukoliv. Měla by být prostě jakýmsi
sdružením evropských států. Včetně So
větského svazu.“
„Vstoupit do NATO? Každý ví, že to
není řešením. Způsobilo by to další kom
plikace, tentokrát Sovětskému svazu.
Kdyby do něj vstoupily všechny výcho
doevropské země, znamenalo by to posun
hranic vojenského souručenství až na so
větské hranice. Rozhodně by to vyvolalo
velmi silnou reakci v některých sovět
ských kruzích.
Nepopírám potřebu bezpečnosti pro vý
chodní Evropu. Říkám jen, že řešení leží
v politické evropské organisaci, tj. v insti
tuci zvané Konference o bezpečnosti
a spolupráci v Evropě.“
(Roland Dumas, francouzský ministr za
hraničí v rozhovoru pro RESPEKT, červen
1991.)
Snad to je důvod, proč československá
politika je tlačena blíže k Německu, než je
možná zdrávo pro dalekou budoucnost.
Francouzská představa vede k malomysl
nosti - na konci té cesty bude zase Sovět
ský svaz. A předejít německo-sovětskému
sblížení na účet těch, kteří jsou mezi, lze
jen včasným určením orientace ve směru
k západnímu sousedovi. Mně se to zdá ne
prozřetelné takto zmalomyslnět a ztratit ze
zřetele vizi, o níž mluví Margaret Tha
tcher. I když názory vyjádřené v USA už
odrážejí současný vývoj, který v mnohém
zklamává:
Mnoho Američanů má námitky proti
rovnováze moci pro její morální neutrali
tu. Protože rovnováha moci je soustředě
na především na to, aby jedna z mocností,
nebo skupin mocností, získala nadvládu.
Winston Churchill tojasně vyslovil: „...
politika Anglie se nestará o to, který ná
rod usiluje o nadvládu v Evropě. Zajímá
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se pouze o toho, kdo je z nich nejsilnější
a schopný všechny ovládat. Je to zákon
veřejného zájmu, který sledujeme, a niko
li jednání řízené náhodnými okolnostmi
nebo sympatiemi či antipatiemi.“
Americká politika založená na takovém
konceptu zná málo trvalých nepřátel
a málo trvalých přátel. V současné krizi
v Zálivu se vyhýbá označit Irák za nepří
tele na věky. Spíše bude hledat rovnováhu
soupeřů, starých jakojsou dějiny, a snažit
se o vyvážení mezi Irákem, Iránem a Sýrií
a ostatními regionálními mocnostmi.
V severovýchodní Asii bude hledat rov
nováhu mezi Čínou, Japonskem a Sovět
ským svazem.
V Evropě, kde se stará rovnováha
zhroutila, podoba budoucí rovnováhy bu
de odviset na výsledku konfliktů uvnitř
Sovětského svazu. Zvláště na sovětské
schopnosti pokračovat ve své dějinné úlo
ze v Evropě.
(Henry Kissinger, červen 1991.)
To jsou starosti velmoci, která dnes nese
odpovědnost za lidstvo.
Československá starost o přežití vede
spíše k nadšenému přimknutí se k nejlepší
mu ideálu a dokázat jeho životaschopnost.
I navzdory doufání těch, kteří přicházejí
z Říše pekel:
„Do Evropy se stejně nedostanete. To
vám říkám já.“
(J. Kvicinskij, první náměstek ministra
zahraničí, vedoucí sovětské delegace při
jednání o bilaterální smlouvě s Českoslo
venskem. - RESPEKT č. 28/1991)
* * *
Nedávno jsem dostal vynadáno. Napsal
jsem do POLYGONU něco o nabulíkovaných lžích v souvislosti s návštěvou presi
denta Havla v Torontu. Vlastně jsem to ne
napsal já, ale citoval jsem z krajanských
novin. Chtěl jsem tak ukázat, jak daleko
bylo dohnáno veřejné mínění a trpkost čes
koslovenského exilu. Udělal jsem však
chybu na computru - a už tam nebyly uvo
zovky. Takže to padlo na mou hlavu s tím,
že si takto čtenáře ve vlasti nezískáme a že
vůbec máme více respektovat jeho citovou
duši - pokud se politických poměrů dotýče. Prostě koupit si růžové brýle.
Ano, Československo je svobodné a vý
razem toho je i kritika a možnost posílat
tento kritický časopis do vlasti a tam je
svoboda to číst. I když si možná představu
jeme hranice kritiky širší, než si to předsta
vují naši kritici, ve svém srdci vím, že tak
dělám ne jako rozkladný živel, ale právě
naopak proto, že se tolik obávám, jak se
věci mohou zvrtnout.
Třikrát jsem byl toho svědkem žaláře
a zase žaláře a pak vyhnanství, exil.
A vždycky prim měli hlupáci, ješitové
a intrikáni, kteří dovedli republiku do kata
strofy. Proto jsem tak paličatý a neberu si

radu ke shovívavosti k srdci. Nemáme pa
tent na rozum, ale tím, že zneklidníme po
chybností tehdy, když panuje uspokojení
a jistota, tím, že vzneseme kritiku toho, co
je nedotknutelné, tím, že protestujeme tam,
kde se hází kamením, to je nám milejší než
to, aby nás „čtenáři četli“ proto, žeje licho
tivě šimráme na podbradku.
Ostatně, o jaké čtenáře jde? Možná, že
náš kritik volající po čtenářském souzvuku
má na mysli jiné čtenáře, než máme my.
Dvacet let jsem nebyl v Praze a když jsem
tam přijel, v okamžiku jsem si rozuměl
s těmi, kteří - doufám - jsou našimi čtená
ři.
Máme však čtenáře nejen ve vlasti, ale
po celém světě. Ti odebírají tento časopis
proto, že se v něm píše tak, jak se píše.
Nemáme právů psát jinak, než jak to cítíme
a myslíme.
Ale i kdybych v tom neměl pravdu, pro
miňte mi to, i j á mám právo svobodně psát,
co si myslím. Jsem jenom autor, který ne
rozhoduje o tom, co se bude tisknout. Ale
ani POLYGON není tak velký časopis co
do počtu výtisků, aby nenechával dost pro
storu pro jiné, kdo mají co říct. Ti, co bu
dou umět pochlebovat, se vždycky uživí.
Jenže o to mi v těch novinách nejde.

(Edmonton, 14. srpna 1991)

VE VLASTNÍ VÉCI
Milí přátelé,

před nedávném jsme vám nabídli mož
nost předplatit náš časopis za 2/3 nor
málního předplatného svým příbuzným,
přátelům či známým v republice.
Naše nabídka se setkala s takovým ohla
sem, že později došlé objednávky jsme
mohli začít vyřizovat až od příštího
čísla.

Zájem o náš časopis v republice stoupá
od čísla k číslu, ale podmínky k tomu,
aby se mohl vydávat doma, ještě nejsou
zralé - a asi to bude trvat delší dobu, než
uzrají. My naproti tomu nemáme takové
finanční možnosti, abychom posílali do
mů tisíce exemplářů a tam je prodávali
za přijatelnou cenu v korunách, když ta
dy musíme všechno platit tvrdými fran
ky. Z toho důvodu přivítáme vaše další
objednávky pro ČSFR. Vaši známí mo
hou časopis půjčovat ve svém okruhu
dalším známým, aby se alespoň částeč
ně zájem čtenářů pokryl.
Pro ulehčení objednávky jsou k tomuto
číslu opět přiloženy objednací lístky.

Váš

POLYGONreportér

REPUBLIKA
SLUŠOVICE?
Čtenářům >Polygonu< se dostává do ruky časopis, který
jako první ze všech periodik přinášíplné znění dopisu, zasla
ného kpt. Žákem presidentu ČSFR Václavu Havlovi. Jde
o dopis, z jehož obsahu dosud dovolila čs. úřední místa uve
řejnit pouze stručný výtah v rozsahu asi 6procent. Generální
prokurátor ČSFR sice slíbil presidentu Havlovi neprodlené
prošetření celé věci, ale vzhledem ke skutečnosti, že hned
druhý den nato se odebral na dvoutýdenní dovolenou, bude
si muset zvídavá čs. veřejnost na výsledek šetřeníještě něja
kou dobu počkat. Komu snad není známo, kdo zmíněný kpt.
Žákje a o co v podstatějde, pak aspoň několik slov krátce na
vysvětlenou:
Tento šestatřicetiletý muž byl pověřen (mj. i na přímý
pokyn presidenta Havla) vyšetřováním příčin a následků svě
toznámého socialistického „hospodářského zázraku“, zvané
ho SLUŠOVICE. O jeho zjištěních se zčásti dověděla čs.
veřejnost z denního tisku, jemuž Alexej Žák občas poodhalil
clonu zahalující různá tajemství „zázraku“ a pozvolna ho
zbavoval kouzla. Když už však stopy různých machinací svě
tového rozsahu nápadně začaly směřovat do kruhů vysokých
ústavních činitelů, objevovaly se v poštovní schránce Alexeje
Žáka výhrůžné dopisy, doprovázené telefonáty anonymů, je
jichž obsahem byly hrozby fyzické likvidace nejenom jeho
osoby, ale i příslušníků rodiny. Poté, co se všechny jeho
apely, adresované ministerstvu vnitra ČR, v jehož aparátu
dosud nerušeně dominují staré struktury - právě ony nejsa
mozřejmější apely, týkající se poskytnutí efektivní ochrany
policejního orgánu a jeho rodiny — ukázaly být zoufalým
voláním ztracence v nedozírné poušti, rozhodl se na pokyn
a za pomoci svých služebních kolegů uchýlit se do bezpečí
mimo hranice své vlasti. Protože v západním zahraničí má
mimo mé sestřenice, žijící v USA, i mne, obrátil se na mne se
žádostí o poskytnutípomoci. Motivace skutečnosti, žejsem se
ho ujal, leží však mimo rámec našich příbuzenských vztahů,
neboť vůči svému příbuzenstvu nemám s ohledem na dobu
mých vězeňských létáni ty nejmenší morální závazky. Důvod
k mému aktivnímu angažování v tomto případě lze nalézt
výlučně v mé příslušnosti k redakci časopisu >POLYGONreportér<, kde nacházím své „hobby-žurnalistické“ uplatnění.
Jelikož náš časopis má sice hodně sil, ale bohuželjen samé
malé, bylo nutno hledat spojence disponujícího silou světo
vého dosahu. Opřen o zkušenost, že to byla právě švýcarská
>Weltwoche<, která oproti politickým diletantům, sedícím
v redakcích různých jiných více či méně doleva šilhajících
médiíjako jediná přinesla jasnozřivý komentář k čs. volbám
1990, rozhodljsem se svěřit naši „polygonskou družici“ k vy
nesení na oběžnou dráhu kolem světa této silné žurnalistické
„raketě“. A >Weltwoche< nám vyšla skutečně velkoryse
vstříc. Signál naší„družice“ byl zachycen nejen v ČSFR, kde
staré struktury, stále setrvávající u moci, daly pohotově do
pohybu celou lavinu všemédiových reakcí, korunovaných
vydáním mezinárodního zatykače na kpt. Žáka, ale i média
evropských dimensí, jak npř. televizní stanice RTL (RadioTelevision Luxemburg), která nechala o čs.„aféře roku
1991“ natočit zde v Curychu i v ČSFR filmový pořad. (Vysí

lán bude koncem srpna tr. a bude nabídnut i jiným TV-společnostem.)
Stalo se tedy to, co už se nezbytně stát muselo. My, zde ve
Švýcarsku, jsme právě v těchto srpnových dnech slavili 700
let trvání„CH“~ Confoederatio Helvetica. Všude byla čtena
zakládací listina z r. 1291, tzv. „Bundesbrief“, v níž jeden
z hlavních článků říká, že spříseženci ze tří smluvních obcí
odmítají cizí soudce. Jaká to ironie osudu! Švýcaři už před
700 léty odmítali cizí soudce — zatímco nám dnes jenom
v dovolávání se spravedlnosti u cizích soudců kyne reálná
naděje na život ve spravedlivém společenském řádu.
Zdá se, že jsme se vynesením vnitrostátního čs. problému
na evropskou scénu zasloužili o velký historický okamžik,
kdy se ke sluchu i ke zraku všech spoluevropanů donese
naléhavá výzva: nenechte zardousit nově se rodící čs. demo
kracii - máte k tomu efektivní Instrumentarium; jmenuje se
EVROPSKÁ RADA!
Profesor František Palacký kdysi řekl: „Kdyby Rakouska
nebylo, museli bychom si je vytvořit.“ A posledních více než
70 let dalo velkému synu našeho národa plně za pravdu i když se „Rakousko“ bude jmenovatjinak. Nezáleží však na
vinětě, nýbrž na obsahu, a ten zůstává stále stejný: obětovat
část své národní suverenity ve prospěch vyššího politického
a státního útvaru, aby mohla být respektována suverenita
a důstojnost lidské osobnosti.
Jaroslav Lambert

Kpt. Alexej Žák (Foto: DIE WELTWOCHE, Jacqueline Aubry)
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DOPIS
Alexeje Žáka presidentu
VÁCLAVU HAVLOVI
Curych 16.7.1991

Vážený pane prezidente,

nepíši Vám tento dopis proto, abych Vás
žádal o pomoc nebo milost, jak by se ně
kteří mohli domnívat. Moje svědomí je na
prosto čisté a křivému obvinění, vykon
struovanému agenty StB ve spolupráci
s bývalými příslušníky MV, které je nako
nec vyšetřováno jejich kolegy, se stejně
nelze za současné situace v čs. justici běž
nými prostředky bránit. Píši proto, abych
Vás upozornil na nebezpečí, které hrozí
Vám, ale i ministru Jánu Langošovi, mi
nistru Bohumilu Kubátovi, poslanci Stani
slavu Devátému a všem ostatním, kteří se
dali do boje s hospodářsko-politickou ma
fií, snažící se sabotovat polistopadový vý
voj v ČSFR.
Jednu z hlavních rolí zde hraje DAK
[družstevní agrokombinát] Slušovice (ny
ní DAK MOVA Bratislava) a jeho vedení
se svými příznivci a přáteli na různých
místech. Je důležité si uvědomit, že DAK
Slušovice není normální hospodářská or
ganizace, neboť disponuje vlastní soukro
mou policií, skupinou sledování, dokona
lými technickými prostředky vč. prostřed
ků spojení a odposlechu. V jejich řadách
působí profesionálové z řad příslušníků
StB i VB, kteří využívají svou agenturní
síť, mají potřebné kontakty do současného
aparátu MV ČR i prokuratury, a navíc dis
ponují skoro neomezenými finančními
částkami. Kontakty JZD Slušovice se StB,
která nad ním držela ochrannou ruku, zača
ly již v r. 1973, když ve funkci náčelníka
oddělení StB Gottwaldov zde působil ing.
František Kind, jinak též předlistopadový
ministr FMV. Spolupráce DAK Slušovice
s I. správou FMV, tj. rozvědkou, byla už
logickým završením všech těchto vazeb,
kdy se již začala příprava na nové podmín
ky, které byly v ČSSR očekávány po roce
1990, ale nikdo nepředpokládal, že dojde
k takovému zvratu v listopadu 1989. To
bylo rovněž i důvodem, proč styky DAKu
Slušovice, nebo lépe řečeno jeho vedou
cích činitelů s I. správou FMV, byly udr
žovány ve velice intenzívní formě až do
listopadu 1990, tedy ještě rok po revoluci.
Není proto divu, že se právě ministr
Langoš a jeho náměstci stali předmětem
nenávistné kampaně a terčem nejrůzněj
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ších obvinění a útoků, protože se snaží
o důslednou očistu svého resortu, na rozdíl
od příslušných funkcionářů MV ČR. Jim
tato kampaň, vedená proti FMV, naopak
vyhovuje, neboť se tím alespoň částečně
zakrývá skutečnost, že MV ČR nepracuje
tak, jak by mělo a jsou neustále hledána
různá zdůvodnění pro jeho nečinnost. Ten
to aparát a zejména jeho vedení na všech
stupních řízení totiž tlumí snahy poctivých
příslušníků policie tento stav analyzovat
a vyvodit z toho potřebná opatření pro
zvýšení akceschopnosti a zejména odstra
nění překážek a neúspěchů především
v boji s hospodářskou kriminalitou.
Lze to plně dokumentovat na situaci,
která byla a je na okrese Zlín. Nebudu za
bíhat do podrobností, ale rozhodně není
náhoda, že skoro celé bývalé vedení OS
SNB nyní působí ve službách DAK Slušo
vice a jeho odnožích, které jsou rozesety
prakticky po celém území ČSFR. Kromě
těchto lidí zde působí i RSDr Václav Ki
lián, bývalý náčelník OS SNB Gottwaldov,
od r. 1988 náčelník V. správy FMV, pplk.
Karel Belatka, býv. náčelník VI. odboru
správy StB Brno (technika - odposlechy),
vč. mého býv. šéfa pplk. JUDr Vladimíra
Lauckého, náčelníka I. odb. S-StB Brno
a předlistopadového náčelníka OS SNB
Zlín. Mohl bych jmenovat celou řadu dal
ších.
Tento okres byl rovněž líhní celé plejá
dy funkcionářů ÚV KSČ, jako npř. předse
dy FS Aloise Indry, gen. taj. ÚV KSČ Mi
loše Jakeše, tajemníka ÚV KSČ pro země
dělství Miroslava Zajíce apod. Posledně
jmenovaný tč. působí v a. s. MORAGRO
Slušovice.
Na okrese Zlín působí jen jediná organi
zace, schopná zvrátit nastoupenou cestu
demokratického vývoje, která všechny tyto
vazby na bezpečnostní, justiční a stranický
aparát absorbovala, a tou je DAK Slušovi
ce. Všem je přece známo, že politická moc
nemůže přežít bez ekonomické základny,
která by ji podporovala. Není proto divu,
že právě do této oblasti se koncentruje sna
ha všech bývalých politických a hospodář
ských kádrů a jejich záloh. To je také jeden
z důvodů, proč se umožnil Slušovicím ta
kový mohutný ekonomický rozmach a roz
voj všech možných činností, které už se
zemědělstvím neměly nic společného,
včetně vlastního podniku zahraničního ob
chodu Slušovice-Export v Bratislavě, kde
je nyní sídlo DAK MOVA. Ne nadarmo
dostala tato organizace v 80. létech statut
experimentálního pracoviště. Oni totiž dí
ky svým vazbám na StB, vládní činitele
a ÚV KSČ byli vždy v dostatečném před
stihu informováni o vývoji v naší společ
nosti, jak v politické, tak hlavně ekono
mické oblasti, a mohli si tak vytyčit odpo
vídající programy své činnosti, na jejichž
základě získalo dřívější JZD až neuvěřitel
né hospodářské výsledky a v některých

oblastech (např. výpočetní techniky) do
konce monopolní postavení.
Vážený pane prezidente, ve Vašem pro
jevu na Václavském náměstí dne 21. 8.
1990 jste se zmínil o temných slušovických žilkách, prorůstajících naším potravi
nářským průmyslem, což se stalo zámin
kou pro fingované odstoupení doc. ing.
Františka Čuby, CSc., z funkce předsedy
DAK Slušovice do předem připravené po
zice v a. s. MORAGRO, své největší sou
kromé organizace, která vznikla podvo
dem (viz moje informace ze dne 9. 6. 1991
pro ministra Langoše). Jak jste správně
uvedl, tak právě v zemědělsko-potravinářské oblasti chtějí Slušovice získat mono
pol, neboť kdo bude mít v rukách zeměděl
skou výrobu a potravinářský průmysl na ni
navazující, ten také bude určovat ceny po
travin na vnitřním trhu, protože jejich do
voz v potřebném množství za současné
a hlavně budoucí ekonomické situace
v příštích dvou letech není reálný. Bez au
ta, knihy, televize nebo divadla se člověk
obejde, ale bez potravin nevydrží a půjde
za tím, kdo mu ji nabídne. Z tohoto důvodu
byla rovněž prozíravě založena i Zeměděl
ská strana jako politický nástroj DAK Slu
šovice a zemědělsko-politické mafie, re
prezentované prof. ing. Trnkou, býv. ná
městkem předsedy DAK Slušovice, který
bude tvrdě prosazovat jejich zájmy a vy
táhne do boje proti ministru Kubátovi
i Vám samotnému, což už se vlastně stalo.
O finanční prostředky není nouze, protože
značný majetek DAKu byl převeden do
soukromých společností, založených funk
cionáři DAKu, ale co je hlavní: značný
kapitál je nelegálně uložen v zahraničních
bankách. Ten pouze potřebují oficiálně do
stat do ČSFR, a proto byla ve Slušovicích
pro tento účel postavena banka. Dali jí ná
zev „Moravská“. Důvod pojmenování je
zřejmý, aleje zajímavé, že právě již zesnu
lý agent StB, doc. dr. Boleslav Bárta, před
seda HSD-SMS, vedl jednání s doc. ing.
Čubou o postavení Moravy a její ekono
mické základně a to vše nakonec vyústilo
ve známou kampaň za samosprávné posta
vení Moravy. Právě v téte bance se měly
„čistit“ všechny nelegálně ukryté peníze
v zahraničí, jak z majetku KSČ (Švýcar
sko), DAKu (Singapur, Rakousko, SRN)
a
jiných
pochybných
organizací
v Hong-Kongu a na Cypru. Vznikl by tak
stát ve státě, který by disponoval finanční
mi prostředky ve výši nejméně jedné mili
ardy US$. To by umožnilo slušovickému
komplexu připoutat k sobě zemědělce
i potřebný zpracovatelský průmysl, neboť
by jim poskytoval výhodnější úvěry s nižší
úrokovou sazbou, než stát. To by byl první
krok k vytvoření územního celku, který by
byl zcela v rukou komunisticko-estébácké
hospodářské mafie, naprosto nezávislého,
v tom horším slova smyslu, na státu. Odtud

by pak byla ve skutečnosti řízena i činnost
státního aparátu, neboť tam, kde jsou pení
ze a potraviny, tam je i skutečná moc. Po
kud tato organizace nebude včas rozbita,
věřte tomu, pane prezidente, že nastoupená
cesta po listopadu 1989 dostane záhy zcela
jiný směr a všichni ti, kdo měli upřímnou
snahu se s touto mafií vypořádat, dočkají
se příslušné odvety, která však rozhodně
nebude sametová.
Již dnes se k této odvetě vytvářejí pod
mínky. Aktivizuje se činnost bývalých pří
slušníků StB a VB, kteří se stali anonymní,
včetně jejich agenturní sítě, jež fakticky
není pod důslednou kontrolou a v souvis
losti s rostoucími ekonomickými potížemi,
které jsou v celé řadě případů vytvářeny
úmyslně, a s tím stoupající nejistotou a ne
spokojeností občanů se volá po předčas
ných parlamentních volbách. Zcela nepo
krytě se z levého břehu útočí proti nastou
penému kursu ekonomické reformy a způ
sobu jejího provedení. Poctiví lidé typu
ministra Kubáta, ministra Langoše apod.
jsou neustále napadáni a je požadováno je
jich odstoupení pod různými záminkami
nekoncepčnosti jejich práce a chaosu v mi
nisterstvech, která řídí, a přitom se už za
pomíná na to, že právě jejich resorty jsou
stále plné komunistů, kteří jen přerušili své
členství, kteří se snaží správné fungování
tohoto aparátu znemožnit. To jsou také po
tencionální voliči KSČ nebo příslušné koa
lice v příštích volbách. Všem těmto lidem
se doposud podařilo udržet ve svých posta
veních, protože se neprovedla důsledná
očista v prvních porevolučních dnech, jak
by bylo nutné a nezbytné. Např. výzvy KC
OF v Hodoníně v tomto směru byly baga
telizovány výroky politiků typu JUDr Pet
ra Pitharta o tom, „že slyší trávu růst“. Byl
to právě nynější premiér české vlády JUDr
Pithart, který obhajoval komunisty na ve
doucích hospodářských funkcích s tím, že
nemáme dostatek odborníků a že to jsou ve
většině případů lidé na svých místech, kteří
do KSČ vstoupili pouze proto, aby mohli
ve svém oboru něčeho dosáhnout, což by
jim jinak bylo znemožněno. Nyní si tito
jím obhajovaní „odborníci“ zakládají své
vlastní soukromé firmy, které fungují sou
běžně s podniky, které ve státním zájmu
řídí a které pomalu vedou ke krachu, při
čemž na jejich soukromých kontech rostou
z této symbiózy bezpracné zisky. Veškeré
podnikání těchto odborníků se totiž děje na
úkor právě státních a družstevních podni
ků, ve kterých působí. To se totiž dalo če
kat a předpokládat. Je proto s podivem, že
pan JUDr Pithart, který se snaží všechno
slyšet a vidět, tuto skutečnost nepředpo
kládal a teď tvrdě vystupuje např. proti mi
nistru Kubátovi, který se snaží o nápravu.
Je skutečností, že jeho odvolání bylo pa
nem premiérem rozhodnuto po jednání
s doc. ing. Čubou ve Slušovicích (který
v té době již nebyl představitelem DAKu),

ale byl sem pozván jeho nástupcem Pav
lem Drhou, i když předtím tvrdil, že jej
pozval řidič Rapant zvacím dopisem. Zde
mu totiž byly vysvětleny jejich koncepce
dalšího rozvoje zemědělství v socialistic
kém stylu, což bylo v rozporu s tím, o co
se snaží ministr Kubát, který na rozdíl od
premiéra vidí velké nebezpečí, plynoucí
z toho pro celou společnost, jak jsem to
popsal vpředu.
Je zajímavé, že i předpokládaný spolu
bojovník ministra Kubáta proti hospodář
ským mafiím a tedy i funkcionářům tč.
v DAK MOVA p. Igor Němec, který byl
s velkými problémy prosazen do funkce
ministra kontroly ČR, je trnem v oku pana
premiéra Pitharta, který se rovněž ani ne
pozastavuje nad tím, že p. Němcovi před
jeho nástupem do úřadu propustili pět lidí,
na které se spoléhal. V tomto směru je po
divná hluchota pana premiéra k tomu, co
se nyní děje, zcela zarážející ve srovnání
s tím, že dříve dokonce slyšel i trávu růst a není to tak dávno.
Vážený pane prezidente, v této souvis
losti bych Vás rád upozornil na jednu zají
mavou okolnost, a to úzkou spolupráci me
zi SBD [stavební bytové družstvo] „Po
krok“ v Praze a DAK Slušovice, které pro
vádělo výstavbu rodinných domků, bytů
a jejich vybavování pro bývalé nomenkla
turní kádry, např. Havlína, Zajíce, Pro
cházku (jehož vyhodil z funkce náměstka
ministr Kubát) apod. Výstavba se provádě
la prostřednictvím tzv. stavebních závodů
DAKu, dříve JZD, a jedním, z náměstků,
který je řídil, byl i ing. Petr Blahynka, tč.
předseda výrobního družstva BETA Zlín,
u kterého rovněž působí v jejich pražské
pobočce i bývalý ředitel Hotelinvestu, jenž
se podílel na vytvoření obrovské, tolikrát
diskutované až neskutečné ztráty při vý
stavbě hotelu Forum v Praze.
Při vyšetřování trestné činnosti slušovických funkcionářů jsem zjistil, že cel
kem 9 bývalých pracovníků SBD „Po
krok“ Praha nyní působí ve vysokých vlád
ních funkcích a na klíčových místech se
kretariátů ve FS a ČNR. Jejich jména a za
řazení jsem předal ministru Kubátovi a po
slanci FS Stanislavu Devátému, kteří Vám
mohou podat případně další potřebné in
formace. Pro informaci uvedu pouze dva
hlavní, a to místopředsedu vlády ČSFR
Pavla Rychetského a gen. prokurátora ČR
JUDr Ludvíka Brunnera. S nimi měl úzké
kontakty JUDr Petr Pithart, předseda vlády
ČR. Nepovažuji za náhodu, že jako místo
předseda vlády ČSFR, kompetentní pro
hospodářské vztahy, zde působí agent StB
p. Valeš. K jeho osobě Vám mohu říci, že
jeho svazek si nechal ještě před listopado
vou revolucí vytáhnout náčelník V. správy
FMV pplk. Václav Kilián, který po propuš
tění ze služeb MV působí ve Slušovicích.
Tito pánové se nakonec sešli v Meziparla-

mentámím liberálním klubu OF. O minu
losti p. Valeše byli pánové Rychetský
a Pithart informováni a přestojím to neva
dilo, stejně jako p. Dienstbierovi.
Další takovou nepříjemnou náhodou je,
že vedoucím vyšetřovacího týmu pro akci
Monopol, který vznikl na základě společ
ného rozkazu ministrů vnitra Langoše
a JUDr Sokola po mém odvolání, se stal
mjr. Kukačka, býv. pracovník V. správy
FMV, který byl z Hradčan vyhozen a ocitl
se na Správě vyšetřování VB MV ČR. Na
tuto okolnost jsem upozornil náměstka
FMV Jana Rumla, který mé zjištění na po
radě konané dne 25. 6. 1991 u p. ministra
Langoše (kde byli přítomni i ministři Ku
bát, Sokol, poslanec Devátý, velitel OS VB
ing. Koutný a ředitel FBIS Novotný) přede
všemi potvrdil. Zde jsem opětovně upozor
nil na vazby mezi bývalými funkcionáři
SBD „Pokrok“ a DAK Slušovice a z toho
vyplývající problémy. Jmenoval jsem pří
mo stavbyvedoucího ze stavebního závodu
DAK Slušovice, který sdělil poznatky
k vybavenosti bytových jednotek p. Havlí
na, Zajíce a Procházky. Přítomným jsem
doporučil, aby kromě důsledného tlaku na
justiční orgány ve věci registrace DAK
MOVA v Bratislavě, pro kterou nebyly
splněny základní podmínky a současně ne
bylo respektováno rozhodnutí krajského
soudu v Brně, jenž původní registraci
u MěS v Brně s konečnou platností zrušil,
se zaměřili i na a. s. MORAGRO Slušovi
ce, které je v této chvíli nejslabším člán
kem p. Čuby pro trestní stíhání, k němuž
se mi podařilo shromáždit dostatek podkla
dů a hlavně dva naprosto klíčové svědky.
K úspěšnému vyšetřování trestné čin
nosti ve Slušovicích je však nutné ihned
vyměnit mjr. Kukačku a zvážit působení
mjr. Rudolfa a jeho podřízených, nebof
z tohoto týmu do Slušovic unikají poznat
ky, jak jsem byl o tom informován od
svých kolegů, které zde nemohu jmenovat.
Není to však ani třeba, neboť příslušní výše
uvedení funkcionáři FMV mohou potvrdit,
že všechny mé poznatky byly vždy pravdi
vé. Je zde ještě předpoklad, že kromě mjr.
Kukačky, který zcela evidentně blokuje
vyšetřování, zde působí další - se stejným
posláním. Současně se musí dbát na dů
slednou ochranu osob, které poskytly roz
hodující informace k finančním machina
cím v DAK Slušovice ve prospěch
a. s. MORAGRO.
Vážený pane prezidente, pokud se týká
mé osoby: v letech 1978 až 1980 jsem
sloužil na I. odboru Správy StB v Brně, ale
odtud jsem také odešel na vlastní žádost
a s čistým štítem. Nikdy jsem nebyl poli
ticky organizován a nejsem nikomu zavá
zán. Vždy jsem si zachovával nezávislost
a snažil jsem se zjkik skutečnou pravdu ve
věcech, které jsem vyšetřoval, a nikoliv ta
kovou, jakou si někteří nadřízení funkcio
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náři přáli slyšet. To byl rovněž důvod k to
mu, aby mně byly některé spisy odebírány
v průběhu vyšetřování.
V r. 1980 na podzim bylo v Uherském
Hradišti zahájeno trestní stíhání pro trest
nou činnost páchanou ve Slušovicích (ob
viněný Rudolf Laciga & spol.), protože
v tehdejším Gottwaldově nebylo možné
s touto věcí prorazit.
Po provedení potřebných úkonů pak by
la věc postoupena dle místní příslušnosti
na OVŠ Gottwaldov a celý případ byl při
dělen do vyšetřování mému kolegovi kpt.
Karlu Šimanovi. Ten při vyšetřování zjis
til, že se trestná činnost táhne na úroveň
kraje a dále, a to se mu stalo osudným.

[LIKVIDACE NEPOHODLNÝCH?
NEŠŤASTNÉ NÁHODY? ]
Pod neustále vyvíjeným tlakem nadříze
ných služebních funkcionářů a intervencí
stranického aparátu kpt. Šimana doslova
odrovnali, takže skončil s infarktem v ne
mocnici a posléze v invalidním důchodu.
Na základě tohoto vyšetřování spáchal se
bevraždu zastřelením předseda Krajské ze
mědělské správy v Brně p. Kozubík, který
byl do trestné činnosti, páchané funkcioná
ři slušovického JZD, namočen. Případ pak
byl za přímé účasti prokurátora JUDr No
váka zpracován tak, aby obviněný Rudolf
Laciga unikl přísnému trestu, neboť skutek
dle § 132/lb,2c tr. z. nebyl pojat do obža
loby a trestní stíhání bylo usnesením pro
kurátora neoprávněně zastaveno. Na toto
jsem v roce 1982 upozornil dopisem ÚV
KSČ, kam jsem jako vyšetřovatel VB za
slal stížnost na protizákonný postup orgá
nů Bezpečnosti a prokuratury.
Dne 20.10.1982 mně byla z gen. proku
ratury ČSR pod č. j. II/1 Gn 283/82 zaslá
na odpověď na moji stížnost, která byla
shledána oprávněnou a prokurátor JUDr
Masařík uvedl, že z tohoto případu budou
vyvozeny důsledky. Ty byly takové, že
JUDr Novák odešel do důchodu a já jsem
byl přeložen na OS SNB do Uherského
Hradiště, ale moje manželka tam nebyla
přijata do zaměstnání, i když předem při
slíbeného, s odůvodněním probíhajících
organizačních změn.
Rovněž v tomto roce jsem byl svědkem
toho, jak příslušníci StB - konkrétně náčel
ník O-StB p. Daněk a jeho zástupce p. Myšák společně s pracovníkem II. odboru SStB Brno, na jehož jméno si už nevzpomí
nám - chtěli na základě křivého obvinění
Stanislava Devátého z páchané devizové
trestné činnosti docílit jeho odsouzení. Mě
lo se tak stát v souvislosti s trestním stíhá
ním jeho bratra Jiřího. Důvodem jejich jed
nání byla skutečnost, že Stanislav Devátý
byl signatářem Charty 77 a jejím mluvčím
a přes křivé obvinění z krimin. trestné čin
nosti jej chtěli diskreditovat a docílit jeho
odsouzení na základě falešného svědectví
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lidí, které měla dodat StB a kteří měli po
tvrdit, že od Stanislava Devátého kupovali
valuty a zboží získané od devizových ci
zinců. To jsem odmítl a výsledkem byl
kádrový pohovor se zápisem o maření spo
lupráce mezi jednotlivými složkami Bez
pečnosti. Zápis však již k mému údivu ne
byl v r.1990 založen v mém kádrovém spi
su, i když jsem jej musel podepsat společ
ně s mými nadřízenými i příslušníky StB,
jmenovanými výše.
Zde považuji za nutné podotknout, že
v tomto roce, kdy jsem se jednou sešel
s JUDr Čáchou, právníkem JZD Slušovice,
ještě před napsáním mého dopisu na ÚV
KSČ, tak tento člověk v létě téhož roku byl
nalezen mrtvý pod balkonem hotelu v Itá
lii, kde byl na dovolené. Údajně spáchal
sebevraždu. Podle mého názoru a přesvěd
čení mých kolegů však byl tzv. vyskočen,
neboť to byl člověk, který chtěl z JZD ode
jít a moc toho věděl.
Skutečným trnem v oku StB jsem se
však stal v r.1984, kdy jsem se odmítl po
dílet na vykonstruovaném případu špioná
že proti býv. čs. emigrantovi ze SRN
p. Eduardu Bublíkovi z Ingolstadtu, kde
pracoval u firmy AUDI. Měli o něho zá
jem pplk. JUDr Laucký a náčelník 4. odd.
mjr. Vrbík. Po mém odmítnutí jsem byl na
základě vykonstruovaného obvinění z ma
ření spolupráce náčelníkem O-StB npor.
Bráblíkem a náčelníkem odboru VB mjr.
Ledabylém potrestán a proti tomuto komplotu a šetření inspekce MV ČR jsem se
musel celkem třikrát odvolat, než mi byl
trest zrušen ministrem jako nezákonně
a bezdůvodně uložený. Ti pracovníci, kteří
na tom měli svůj podíl, však do dnešního
dne slouží v resortu MV ČR, kromě
p. Bráblíka.
V letech 1987-1988 jsem vyšetřoval
trestnou činnost ve Zbrojovce v Uher. Bro
dě, kde jsem stíhal podnikového ředitele
ing. Stanislava Růžáka, nositele Řádu prá
ce, za podvody a rozkrádáni a také osobní
ho přítele předsedy FS Aloise Indry a mi
nistra vnitra ČSR JUDr Josefa Junga. Jeho
spolupachatelem byl obchodní náměstek
ing. Kotka - agent III. odb. S-StB Brno
a výr. náměstek ing. Frenzl. Všichni byli
stíháni pro trestný čin rozkrádání majetku
v soc. vlastnictví dle § 132/lb,2c,3 tr.
z. Při vyšetřování jsem se od řidiče podni
kového ředitele p. Baleji dozvěděl, že vo
zil na ředitelův příkaz zbraně stranickým
a vládním funkcionářům, ale nejzajímavěj
ší bylo, že odvezl na předsednictvo vlády
ČSFR samopal vzor 61 Škorpion, včetně
příslušenství. Tento samopal odevzdal při
vyhlášené amnestii v r. 1990 právě býv.
předseda vlády Štrougal, který jeho drže
ním zcela jednoznačně spáchal trest, čin
nedovoleného ozbrojování dle § 185 tr. z.
Pan Baleja po listopadu 1989 začal trpět
psychickými depresemi, ač by k tomu ne
měl mít důvod, a v měsíci lednu 1990

údajně spáchal sebevraždu. Našli jej v autu
uvnitř garáže, otráveného výfukovými
zplodinami. Jak můžete sám posoudit, pa
ne prezidente, tak těch nešťastných událos
tí je už nějak moc a vždy mají vztah k vy
šetřované věci.
Závěr je však příznačný pro vývoj
v ČSFR. Pan ing. Růžák a jeho kolegové
ovšem nikdy odsouzeni nebyli. Jejich spis
jsem osobně odvezl dne 26.2.1988 na kraj
skou prokuraturu do Brna a nikdo na ně
nepodal žalobu, až do listopadové revolu
ce, kdy byl dán pokyn k vypracování obža
loby. Dne 1.1.1990 byla Vámi, pane prezi
dente, vyhlášena neobyčejně široká amnes
tie. Pan Růžák si okamžitě podal žádost
o milost. Řešení jeho případu se neskuteč
ně natahovalo až do novelizace tr. zákona,
ve kterém bylo ustanovení § 132 zrušeno
a tím i odst. 3, vztahující se na veřejného
činitele (ředitelé velkých podniků, JZD
apod.), podle kterého by byl p. Růžák od
souzen na 8 až 15 let. Z toho je naprosto
jasně vidět, proč bylo v prvních polistopa
dových dnech prosazováno zrušení tohoto
paragrafu. Proto, že to umožnilo celé řadě
nomenklaturních zlodějů uniknout přísné
mu trestu. Panu Růžákovi a jeho kompli
cům byla jejich trestná činnost překvalifi
kována ve smyslu novely na trestný čin
krádeže dle § 247/1,3 tr. z., kde je sazba
max. tři roky, a tím se dostali do dobrodiní
amnestie, která zahrnovala úmyslné trestné
činy, za něž horní hranice trestu nepřevy
šuje 3 roky. Trestní stíhání proti nim bylo
tedy po 1.7.1990 zastaveno. Když jsem na
podzim 1990 pana Růžáka potkal, tak se
mi smál do očí. Pan Kokta nyní působí
jako poradce nového ředitele a obch. ná
městka ve Zbrojovce. Ti, co nám při vyšet
řování pomáhali, museli z podniku odejít.
Stejný osud potkal i pracovníky JZD
„Rozvoj“ Záhorovice, kteří odhalili pod
vod svého předsedy Antonína Slavíčka
(býv. poslance a předsedy branně-bezpečhostního výboru ČNR) ve věci obchodní
transakce v. d. BETA (kde působil součas
ně jako ředitel výr. závodu) přes JZD Zá
horovice do DAK Slušovice. Jedná se
o býv. místopředsedu ing. Libora Šimana
(syna kpt. Šimana), předsedu KRK Františ
ka Machálka a ekonoma Adolfa Gröschela, kteří z JZD museli odejít.

Tohle všechno jsou přímé a hmatatelné
výsledky sametové revoluce na okresech
v praxi. Je smutné se dívat na to, jak oby
čejní poctiví lidé, kteří s takovými naděje
mi vítali pád komunistické diktatury a po
máhali nám při odhalování různých hospo
dářských machinací na okresní úrovni,
jsou nyní pronásledováni darebáky, kteří
se těchto machinací dopouštěli. Nedovedu
pochopit činnost příslušné státní adminis
trativy, když obyčejní lidé, kteří chápou
nutnost určitých obětí při transformaci
ekonomiky a utahují si někdy opasky víc.

než je zdrávo, tak naproti tomu bývalá no
menklatura a různí hospodářští funkcioná
ři, kteří podnikají na úkor svých vlastních
státních podniků či organizací, které řídí
a vedou je úmyslně k bankrotu, si naopak
opasky povolují - díky trestuhodné nečin
nosti této administrativy. Mám tím na mys
li zákonodárné orgány, protože zákony,
které v tomto směru zplodily, jsou děravé,
nahrávají podvodníkům a nemají proto
velkou cenu, a dále orgány prokuratury
a policie, kdy se nevyužívá v celé míře to
ho, co je zatím k dispozici, ale hledají se
různá zdůvodnění pro to, aby se objasnilo,
proč to nejde, místo toho, aby se hledaly
cesty a způsoby, aby to šlo objasnit.
Vážený pane prezidente, velice si Vás
vážím pro Váš humanismus a zásady, pro
které jste rovněž oblíben u velké části ná
roda. Vzhledem k tomu, že jsem při své
práci narazil na otřesná fakta, která na
svědčují, že se vytváří komplot proti Vám
a lidem, kteří Vás jednoznačně podporují,
považuji za svou povinnost Vás na to upo
zornit. Nemohu z pochopitelných důvodů
uvést zdroje získaných informací, protože
bych tyto lidi zcela jednoznačně vystavil
v ČSFR nebezpečí, ale můžete si nechat
referovat od p. Langoše, jeho náměstka
p. Rumla, poslance p. Devátého nebo mi
nistra Kubáta, že všechny informace, které
jsem jim v souvislosti s vyšetřováním
a dále i po mém suspendování předal, byly
naprosto pravdivé.
Je potřeba si uvědomit, že politicko-hospodářská mafie v ČSFR má velice silné
pozice a má své lidi prakticky ve všech
klíčových místech. Už od samého počátku
politického neklidu v ČSSR se snažila in
filtrovat nejdůležitější orgány a instituce
ve státě a k tomu si vytvářela předpoklady
ještě dlouho před listopadovou revolucí
1989. Od svého přítele, pracujícího přímo
v aparátu KSČ, jsem zjistil, že již v průbě
hu roku 1988 do poloviny roku 1989 bylo
z kádrových rezerv ÚV KSČ vyřazeno ně
kolik set osob, které byly umístěny do kry
cích zaměstnání mimo ÚV. Tyto osoby
měly být využity pro případ politické kri
ze. To se také splnilo, viz volání po tzv.
vládě odborníků. Současně s tímto opatře
ním byl snížen stav vybraných operativ
ních složek StB o 30% a k jejich přesunu
do útvarů VB a jiným nekompromitovaným složkám, kde byly v případě krize
v bezpečí. Je směšné, že např. na krajské
správě SNB v Brně prošli prověrkami sko
ro všichni příslušníci StB, kteří působili ve
stranických funkcích v rámci CÚV KSČ
a z vedoucích funkcionářů se stali dokonce
Soradci, viz náčelník I. odb. S-StB pplk.
epa, jeho zástupce mjr. Pospíchal, mjr.
Daniel, mjr. Česal, mjr. Hons ad. Přitom to
byli oni, kdo dali rozkazy k likvidaci do
kladů a spisových materiálů, která pokra
čovala i po vydání rozkazu k zastavení

skartace a dokumenty se vozily nákladní
mi auty do sovětských kasáren v Bruntále.
O tom jsme, moji přátelé a já, sepsali in
formaci pro nové vedení FMV (tehdy ještě
p. Sachra), ale výsledkem bylo prošetřová
ní celé věci inspekcí FMV pro únik státní
ho tajemství, přičemž pisatelům této infor
mace hrozilo odsouzení vojenským sou
dem.
Je zajímavé, že tzv. poradce se stejným
zaměřením a příbuzné branže se objevil
v r. 1990 i na Hradčanech ve Vaší těsné
blízkosti. Jednalo se o p. Koechera, který
pracoval v Prognostickém ústavu v Praze,
tj. instituci, která měla velký vliv na vývoj
polistopadových událostí. Tento p. Koecher byl totiž agentem KGB a byl polapen
v USA, kde byl také za svou činnost od
souzen. Je zajímavé, že tento člověk se stal
poradcem místopředsedy vlády ČSFR
p. Valtra Komárka, kterého potom vystří
dal ve funkci již zmiňovaný agent StB
p. Valeš. Pan Koecher se poté ucházel
o místo přímo u Vašeho ekonomického
poradce p. Wágnera a nebýt úředníků na
ambasádě USA, tak zde zřejmě působil do
dnes. Položil si už někdo otázku, kdo za
tím vším stojí a má takové možnosti? Mo
hu se skutečně jenom zasmát nemístnému
optimismu některých vládních činitelů, že
situace v ČSFR je v současné době taková,
že nebezpečí komunistického převratu již
nehrozí. V tom mají asi pravdu; komunis
tického možná ne, protože tohoto výrazu
se lidé ještě bojí, ale třešňového ano, a vy
tvářejí se pro to všechny podmínky, jak
jsem to již popsal vpředu.
Není proto nic divného, že poté, co jsem
dne 31.1.1991 na Hradě, kde jsem se zú
častnil jednání u Vašeho poradce p. Križa
na, kterého se též zúčastnili ministři Kubát
a JUDr Sokol a dále tzv. opozice proti doc.
ing. Čubovi pánové Slováček, RNDr Petr
a RNDr Zelený, přítomné informoval
o svých zjištěních ve věci dovozu výpočet
ní techniky z JV Asie a machinace přes
ZZN, které provádělo JZD Slušovice, tak
krátce na to byla na mne nasazena sledova
cí skupina zvláštního odboru SV-VB Brno.
Tomuto odboru velí p. Antoš, ještě předli
stopadový kádr a přítel mnoha funkcionářů
StB, pro které plnil i některé zvláštní úko
ly. Důvod byl jasný. Oni totiž chtěli zjistit
zdroje mých informací, ale měli smůlu,
protože jsem je dvakrát odhalil a pak toho
nechali. Já jsem si sice stěžoval, ale nebylo
to nic platné. Od svých lidí ve Slušovicích
jsem se dověděl, že RNDr Karel Zelený
byl v budově a. s. MORAGRO v době,
kdy zde byli pplk. Laucký a pplk. Belatka.
Je proto jasné, že ten také informoval ve
dení Slušovic i jmenované osoby o průbě
hu celého jednání na Hradě 31.1.1991
a výsledkem bylo nasazení sledky. Jak
jsem dále zjistil, je RNDr Karel Zelený od
r. 1988 registrovaný jako spolupracovník
I. správy FMV, tj. rozvědky, a působí pod

krycím jménem „Tráva“. Velice intenzív
ně se zajímal o získání výzkumných labo
ratoří MNO v Táboře (výzkum bojových
látek) a je to švagr ministra zdravotnictví
ČR MUDr Martina Bojara, který má za
manželku jeho sestru.

Vážený pane prezidente, v současné do
bě se intenzívně pracuje na diskreditaci
Vašich skutečných přátel a opor, jako jsou
pánové Devátý, Kubát, Langoš, jeho ná
městek Ruml ad. Ke konečnému úderu se
mělo využít i slušovického případu, ze kte
rého jsem byl odvolán na základě křivého
obvinění, protože mafiánům už bylo jasné,
že se pomalu blížím k samému jádru věci.
Mělo se docílit zinscenovaného soudního
projednávání před „nezávislým“ vojen
ským soudem s vyloučením veřejnosti, ne
boť spisový materiál je označen jako PŘÍS
NĚ TAJNÝ a na základě toho se pak mělo
přijmout opatření k odstranění všech osob,
které na tomto případu nějakým způsobem
spolupracovaly, vč. výše jmenovaných.
Poté se měla spustit mohutná kampaň
proti Vám v komunistickém a stejně smýš
lejícím tisku za podporu, kterou jste těmto
lidem vyjadřoval, a celé to mělo skončit
tím, že vyšetřovací tým pod vedením mjr.
Kukačky ve Slušovicích neobjevil žádnou
trestnou činnost významnějšího charakteru
a celé se to pak mělo vydat za komplot
zorganizovaný a řízený poslancem Devá
tým a Vámi.
Když ale bylo zjištěno, že moje tzv. do
mácí vězení je pouze formální a že stále
intenzívně pracuji na případu, tak se mělo
sáhnout ke konečnému řešení, které už by
lo stejně dříve plánováno, ale nemělo by to
tak potřebný politický náboj, jako případ
ný proces. Odešel jsem proto z ČSFR za
pomoci svých přátel, protože tato země ne
ní vůbec bezpečná pro ty, kteří stojí na
Vaší straně a myslí to upřímně. Se svými
přáteli však budu stále ve styku a podniknu
všechny kroky k tomu, aby záměry Vašich
nepřátel byly včas odhaleny a zveřejněny.
Bohužel jsem již neměl čas k důslednému
prověření a rozpracování všech styků bý
valých funkcionářů SBD „Pokrok“, vč.
premiéra JUDr Petra Pitharta, který, ač to
popírá, styky s funkcionáři DAK MOVA
má. Jeho vinou tak vlastně po celou dobu
nebyl obsazen úřad ministra kontroly ČR,
což je naprosto nepochopitelné v době,
kdy se mělo důsledně vyšetřovat a kontro
lovat, aby nedocházelo k rozkrádání státní
ho a družstevního majetku, jakož i majet
ku společenských organizací. Mohu zcela
otevřeně říci, že tento člověk hraje nečis
tou hru v době, kdy v republice jde skoro
o všechno. To komentuje i jeho zákulisní
hra kolem p. Igora Němce.
Vážený pane prezidente, jestli připustíte
pád takových lidí, jako jsou ministři Lan
goš, Kubát, poslanec Devátý, náměstek
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Rund, velitel OS-VB Zlín kpt. ing. Koutný
atd., kteří se snaží skutečnými činy bojovat
s mafií, a ne slovy, jako premiér JUDr Pit
hart a jeho přátelé, pak s těmi pohrobky
komunistického režimu nikdo nehne. Veli
ce si přeji, aby se ČSFR stala skutečně
demokratickou zemí, takovou, jak o tom
hovoříte ve svých projevech. Bojím se
však, že při dnešním poměru sil a v dnešní
ekonomické situaci to nebude v dohledné
době možné. Je mi to nesmírně líto proto,
jelikož zde mám své přátele, kteří mě ne
opustili ani v těch nejtěžších životních
chvílích, ale také proto, že jsem v této ze
mi, kde se narodily i mé děti, prožil velkou
část svého života.
Přeji Vám hodně zdaru ve Vaší nesmír
ně zodpovědné a nelehké práci a současně
doufám, že můj dopis Vám ledacos objas
nil a pomůže Vám alespoň v základní ori
entaci kolem slušovického komplexu a je
ho vazeb.
S projevem úcty
[podepsán: ] kpt. Žák Alexej

Poznámka: Převzetí dopisu (celého
textu nebo jen částí) k další publikaci je
dovoleno jen s uvedením pramene: POLYGONreportér, Zürich.

Otakar Šmídek

MLČÍCÍ NÁROD
a
SOUŽENÁ DEMOKRACIE
„President Havel je symbolem naděje
a tolerance pro celou Evropu“ - zdůraz
ňuje kodaňské laudatio k udělení Sonningovy ceny.
Československo je známo hrdinstvím
svých masových vystoupení za svobodu
a demokracii. Ale bohužel také svou nestá
lostí a masově ovladatelným myšlením již
od počátku Masarykovy republikánské his
torie. Čs. pojem uplatnění demokratických
svobod však často připomíná anonymní
mačkání, nechutných zánětů s tradiční sle
potou nevidět perly, velkomyslně hozené
nejlepšími syny národa.
„Politika je prostě práce, která si žádá
obzvláště čisté lidi, protože se v ní lze
snadno morálně zašpinit,“ - odpověděl
kodaňským a nám zvláště náš president.
A logicky se nezmiňuje o zákonitosti opa
ku. Nemorální rudé podsvětí ČSFR nemá
morálním kredem zatížené politické svě
domí. Nejsou ani obavy, že by se mohlo
někdy „morálně zašpinit“.
Dík Havlovým ideálům neublížila Sa
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metová revoluce 1989 rodinám těch 1.7
milionu Husákových a Jakešových „vý
květů socialismu“. Všem komunistům po
skytla velkorysou příležitost sestoupit
z Olympu nadřazenosti dolů, k zdravému
lidu ČSFR. A to bez jakékoliv diskrimina
ce, upomínek či účtů za dluhy 45 let. Lze
jen doufat, že 1.2 milionu tuto nabídku
skutečně přijalo, nebo alespoň zpytuje svě
domí.
K politování zbývá půl milionu registro
vaných Gottwaldových veteránů a mlad
ších dědiců jejich stalinských ideálů.
Bezpochybně smrtelným nebezpečím
pro mladou demokracii je aktivní pátí ko
lona z řad vynikajícně organisované a vy
školené rudé mafie i bez stranické legiti
mace. Sídlí v řídících centrech průmyslové
a především mezinárodní obchodní krimi
nality, vedených výlučně kádry StB,
a zdárně korumpuje některé vůdčí politiky
ČSFR.
I těmto disidentům zločinu je dána ml
čením opět zelená, bez ohledu na minulou
a novou kriminalitu, ožebračující ještě
účinněji novou republiku. Dle vzoru „Ma
de in Slušovice“ je nezákonně kraden ve
řejný majetek a převáděn do mafiosních
akciových společností, nebo do nezvyk
lých akciových společností ministerstva
zahraničního obchodu. Skutečná činijost,
provázená únikem daní a nekontrolovatel
ným ročním účtem však přesahuje svou dr
zostí siciliánskou mafii a americkou času
nostru dohromady. S prozíravostí inteli
gentních mafiosů investují do výnosných
obchodů na Západě se ziskem pro ukojení
vlastních potřeb členů Oligarchie. Jejich
obchody se zbraněmi, semtexem v asij
ském prostoru a drogami v Evropě je sice
zařadily pod dohled Interpolu, který by
však potřeboval potentnější podporu čs.
kriminalistů a hlavně jejich odvahu po
vzoru FBI.
Čs. rudá mafie se volně prochází, ne
vždy v rouše beránčím. Pln ideálů prohlá
sil dva dny po svém nástupu nový ministr
zahraničního obchodu J. Bagšay, že zruší
toto ministerstvo, zjistí-li, že neslouží, ale
škodí liberalisaci obchodu čs. podniků. Za
tím tento úkol nezvládl - a ani své auto
značky Saab. Pokud nehodlá po svém vy
léčení jezdit v pancéřovém voze, měl by se
vystříhat úskokům StB-krimopolitiků, kte
ří se nikdy „morálně nezašpinf“, nanejvýš
nevinnou krví svých obětí.
Snad ještě platí Masarykův zákon proti
rozbíječům a zrádcům republiky. Soudruh
Čuba, zachránce Brežněvova přítele Indry
před spravedlivou zlobou čs. lidu v srpnu
1968, zaměstnává na nejvyšších místech
známé kádry StB. Činnost těchto mafios
ních „horních chlapců“ nemůže být tímto
zákonem poctěna, ta patří do registrů
sprosté kriminality.
Jestliže kriminalita jednotlivců není
v ČSFR trestána v důsledku lhostejnosti

a chybějící odvahy parlamentářů a minis
trů použít jim lidem svěřenou moc, bude
těmto a nepromlčeným rudým zločincům
přiznána legitimita. Tím je trestuhodně
znevažován v očích Evropy nynější dosud
demokratický systém ČSFR.
Vakuová chapadla mafiosní chobotnice
lze zničit jen rychlým odejmutím její gi
gantické finanční moci v ČSFR a v zahra
ničí. K obraně demokracie nebude zapotře
bí souhlasu parlamentu. Zabrání se tím „ví
těznému červnu 1992“, jasnému politické
mu cíli rudé mafie a jejích půl milionu ne
vidomých sluhů.
Co kdyby se jednorázově vyměnilo hla
vě rodiny, vč. pensistů a nezaměstnaných,
z dříve zdaněných příjmů 100.000 CSK
a nepracujícím členům jejich rodin po
80.000 CSK?- A registrovaným veřejným
institucím a stranám nejvýš 5 milionů
CSK; podnikům všeho druhu jen daňově
přiznaný volný finanční a provozní kapitál
na dobu 6 měsíců? Jelikož by tato spraved
livá finanční reforma nepoškodila nejméně
90% obyvatel ČSFR, nebralo by jeho nad
šení konce a rudá mafie by ztratila podsta
tu své zločinné moci.
Čs. mafiosní konta lze prošetřit na pod
kladě dvoustranných státních dohod, pří
padně pomocí Interpolu. Zaručeně u daňo
vých úřadů na Západě, zde jsou vedeni jed
notlivci, či čs. podniky v daňových výka
zech dividend za akcie a odměn členům
správních rad. Tím by obdržel čs. lid, co
mu léta je kradeno. Bezpochyb má minis
terstvo financí a vnitra uvedená scenaria
v zásuvce.
Jakže to řekl před rokem pan president?
„Platnost napsaného je vázána časem.
Mimo něj ztrácí napsané či vyslovené svůj
smysl.“ Prosím, dejme slovu činem smysl!

Ještě není pozdě, ale již se připozdívá.
Bůh ochraňuj lid ČSFR a jeho presiden
ta!

Robert F. Lamberg

Z DĚJIN SOCIALISMU
V ČESKOSLOVENSKU
ACADEMIA STALINIANA
aneb
Kterak z myslivce
zajíc se stal
Před rokem, v červnu 1990 - seděl jsem
už na sbalených kufrech a čekal na přelo
žení do Argentiny
mě v deštivé Kodani
navštívil předseda Nejvyššího soudu Slo
venska, profesor Plank. Znal jsem ho z dob
nejhorších - kolem roku 1950 - jako sluš
ného, tolerantního kolegu, studoval tehdy
rok nademnou. Nyní jsme seděli v kavárně
hotelu Royal na Vesterbrogade a pochut
návali si na skandinávském lososu. „Viete,
pán kolega, kto je novým generálnym prokurátorom v Prahe? Predsa ho musíte poznať ešte zo starých časov: Tibor Böhm...“
* * *
Kolega z fakulty, Ján Adolf Bariča - je
hož strýček, evangelický farář, se ke mně
choval laskavě, když jsem v tisovských do
bách čekal na smrt, která mě nakonec přece
jenom nedohnala -, tak tedy onen mladý
Bariča mě pozval někdy v roce 1948,
abych vypomáhal v redakci bratislavského
studentského měsíčníku >Borba<. Bariča
tam působil coby šéfredaktor, i když hlav
ní slovo v >Borbě< měl obtloustlý mláde
nec jménem Bohuš Chňoupek, student Vy
soké obchodní, který si na brigádách Svazu
mládeže udělal jméno jako zapalovač břiš
ních plynů. Tehdy se mu ani nezdálo, že
jednou, v mlhavé budoucnosti, bude dlou
há, předlouhá léta ministrem zahraničí so
větské gubernie s názvem „ČSSR“ a že se
ještě později dostane do spárů trestního
soudnictví kvůli korupci, krádežím a zpro
nevěře.
Do pokojíčku, kde se >Borba< produko
vala - měl okno do světlíku, kde to smrdě
lo vařeným zelím -, vkročil jednoho dne měl jsem právě službu - nevrlý mládenec
o holi, aby si na něco stěžoval. Od prvního
okamžiku jsme si byli antipatičtí: já jemu
asi tím, že jsem mu nemohl pomoci nebo
vyhovět („ ... vieš, ja som tu piate kolo
u vozu, to musíš na Bariču alebo na
Chňoupka ...“); on se mně zas nelíbil pro
svou aroganci a pichlavý, nepřátelský po
hled.
Brzy jsem na tohle první setkání s kole
gou Tiborem Böhmern - tak se představil
- zapomněl. Chňoupek mě krátce poté spo
lu s Baricou z >Borby< vyhodil; režim na
fakultě přituhoval a já měl jiné starosti, než
se zabývat nepříjemným kolegou, který ke
všemu ani nestudoval se mnou, nýbrž byl
o celý studijní rok mladší.
** *
Měsíc plynul za měsícem, semestr za
semestrem. A pak - po nekonečném čeká

ní - došlo v květnu 1950 k velké „prověr
ce“ našeho ročníku. Bylo nás v semestru
asi na dvě stě posluchačů; „prověrka“ byla
veřejná a účast na sezeních samozřejmě
povinností, i když se to rudé líčení táhlo
přes tři dny. Prověřovací objekty - to jsme
byli všichni, s výjimkou tříčlenného „sená
tu“, složeného ze stranických veličin naše
ho studijního ročníku - se vyvolávaly po
dle abecedy. Já, jehož příjmení začíná na
X“, jsem přišel na řadu až na druhý den,
když čistka už byla zaběhnutá.
Fraška probíhala samozřejmě v „hlubo
ké demokratičnosti“. Žalobce - pokud to
vážený čtenář ještě neuhodl: byl jím Tibor
Böhm, jak již naznačeno, z nižšího roční
ku, který nás eo ipso nemohl ani jen podle
jména znát - přečetl názor žaloby a navrhl
.rozsudek“, který mohl znít buď na „troj
ku“ („oddaný člen strany, mládežnicky
funkcionář, aktívny pokrokový študent
a brigádník“), na „dvojku“ (tam umístili
čističi valnou většinu ročníku) nebo na
Jedničku“. A tito poslední (.reakcionáři,
otvorem' či tajní odporci Pudovej demokrácie, Sovietského zväzu, pokroku a mieru“)
ztratili nejenom stipendium, nýbrž byli zá
roveň vyloučeni ze studií. (Že se pro ně
chystaly PTP, útvary „černých baronů“
a jiné trestní pluky, to jsme ve své nevin
nosti tehdy ještě ani netušili.)
Zpět k pokrokové justici: „Žalobce“ tu
díž zvýšeným hlasem navrhl samozvaným
soudcům příslušnou známku - a „hluboce
demokratická“ trojka rudých gentlemenů
se jakoby zeptala pléna, tj. nás všech, jestli
jsme stejného názoru. Mezi námi sedělo dobře rozmístněných - osm, devět členů
KSS (více komoušů se tehdy, 1950, mezi
námi nenašlo) a asi stejně tolik kolaboran
tů, bezpartijních bolševiků. Oni všichni
vzápětí zařvali příslušnou, to jest „žalob
cem“ navrženou a „senátem“ zpytavě opa
kovanou známku. A trojice pak už jen jed
noduše potvrdila hlas lidu...
* **
V první den čistky dali asi pětině kolegů
Jedničku“, tedy výhazov. Mezi vylouče
nými byl také Oskar Urgela, dělník a par
tyzán, který se ale dopustil zvláště hnusné
ho činu, takzvaného „sociáldemokratizmu“. Než se začal další „soudní“ den, měli
jsme plán hotov. My - to byl Robert Lind
ner (dnes redaktor „Deutsche Welle“
v Kolíně n. R.), Herbi Roswit, který se ja
ko dvojník podobal Robertu Taylorovi
(dnes právník v Miinsteru), Honza Zbořilů
(kde asi je? a co dělá?) a tři, čtyři další
přátelé - tedy my jsme věděli, že se to
hlavně u mne přihřívá. Byl jsem - vyberte
si podle libosti - Židem, elitistou, Čechem,
individualistom napůl Maďar, Němcem,
antinacistou (což se také nevedlo), znal
cem cizích jazyků, zkrátka jiný, odlišný,
„nie náš“. A - last, but not least - objek
tem Böhmovy ještě nepromlčené nenávis
ti.
Stalo se, jak jsme předpokládali a pláno
vali: Böhm na mne ošklivě vystřelil, nanesl

to bojovně a postavil třídně. Byl jsem o tom nemohlo být pochyb - charakterově
vadným reakčníkem, representantem třídy,
která v Československu díky straně, vládě
a lidu již neměla místa. „Pozrite sa len, ako
tu v lavici stojí, s rukou vo vrecku, ako
keby bol žalobcom a nie obžalovaným,
hoj, obžalovaným! Navrhujem jedničku!“
Předseda čistící trojice za vyvýšenou ka
tedrou, s. Julo Vicián - poúnorový člen
KSS a věhlasný ožrala -, mě hodil davu
k sežrání: „Tak čo, ako sa vyjadřuje roč
ník?“ Jako ozvěna to přišlo ze všech mož
ných stran, okamžitě: „Dvojku mu dať!
Lambergovi dvojku!“ Kamarádi udělali
dobrou práci, zorganisovali to bezvadně:
Bili jsme je jejich vlastní zbraní. Strhlo to
„masy“, dokonce i rozmístněná rudá
claque byla tím náhlým zvratem tak desorientovaná, že se přidala: „Dajte mu dvoj
ku!“ A chudák rudý „senát“? Uposlechl:
Vox populi, vox Dei.
* * *
Po čistce se přátelé - všichni ji přežili sešli u mne doma. Věděli jsme, že jsme
vyhráli bitvu, ale ne válku, a že navíc Böhmova zloba nás všechny zachvátí. Museli
jsme ho zneškodnit. Jeho fysiognomie nám
říkala, že nemohl být jiného než „buržoasního“ původu. Odkud přišel do Bratislavy?
Z Kremnice, z Banské Štiavnice? To se
muselo vyšetřit. Na poště měli adresáře,
telefonní seznamy... Štěstí nám přálo, našli
jsme, co jsme hledali: „Böhm Alfons,
velkoobchod, ovocie-zelenina“. (Seznamy
byly ještě předúnorové.)
Vrátili jsme se domů. Vzrušená debata:
můžeme používat stejných prostředků jako
oni? V zásadě ne, v momentech nejvyšší
nouze ano! Tudíž se půjde zítra ráno na
fakultní vedení Svazu mládeže se stížností,
že se „velkoburžoáznym synkom“ nene
cháme ocejchovat.
Probděl jsem noc u cigaret. Ráno jsme
se vydali na osudnou cestu. Jak vystupuje
me po širokých vstupních schodech fakult
ní budovy, sestupuje proti nám, opíraje se
o hůl, Tibor Böhm. Není sám, za rameno
ho drží kolega Joško Pápay, o kterém se
říkalo, žeje pověřen fysicky vyhazovat od
souzence z fakultní budovy. Hned jsme vě
děli: někdo byl ještě rychlejší než my.
Hromotluk Pápay jako kdyby byl vše
uhádl. Strčil do Böhma: „Ten už sem viac
nevkročí...!“ Ve mně to trhlo. Nechtěl jsem
celé vítězství přenechat anonymovi, který
nás o moment předehnal a nám tím ode
bral špinavou práci. Böhm má alespoň vě
dět, že i my i já... Obrátil jsem se na svého
bývalého žalobce: „Böhm Alfons, velko
obchod, ovocie-zelenina; je to otec alebo
strýc?“ Böhm, bledý a mátožný, zvedl zrak
ze země a pohlédl na nás. Pohledem štvavého zvířete...
* * *
Za své návštěvy v Praze v loňském čer
venci jsem se dočetl, že se Tibor Böhm
úřadu generálního prokurátora ČSFR zase
vzdal.
[Červen 1991]
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ŽIVOT
V NAŠICH
REPUBLIKÁCH
(11. 6. - 9. 8.1991)

1. VZTAHY ČECHŮ A SLOVÁKŮ

Klesá vzájemné porozumění,
roste napětí
Ve svých pravidelných hovorech z Lán
dne 16. června projevil prezident Havel
poprvé obavy a skepsi, protože vztahy me
zi českými a slovenskými představiteli se
nezlepšily, ale naopak, jak řekl, vzrostly
rozdíly v názorech. Ty vedly k rostoucí destabilizaci politické situace v Českoslo
vensku. Nepříznivě v tomto směru zapůso
bila také návštěva delegace Světového
kongresu Slováků (SKS) z Kanady v čele
s předsedou, bývalým hokejistou M. Šťast
ným. V Bratislavě byla přijata předsedou
vlády J. Čamogurským a předsedou Slo
venské národně rady F. Mikloškem. Dele
gace jim předala svoje memorandum o sa
mostatném Slovensku. Oba slovenští před
stavitelé sice odmítli zasahování kanadské
ho kongresu Slováků do vnitřních sloven
ských poměrů, ale již samotná skutečnost,
že dva vrcholní slovenští činitelé přijali
oficiálně současné největší zahraniční od
půrce našeho společného státu, v jejichž
řadách jsou i lidé, zkompromitovaní fašis
tickou minulostí, vzbuzuje oprávněné oba
vy u všech obhájců zachování demokratic
kého Československa. 12. června se dele
gace SKS sešla i s opozičními slovenský
mi stranami (Slovenskou národnou stra
nou, Stranou demokratické levice [komu
nisté], Stranou zelených a s Hnutím za de
mokratické Slovensko VI. Mečiara, s ni
miž jednala o Deklaraci o státní samostat
nosti, tedy o aktu rozbíjejícím společný
stát.
Slovenská národná strana v čele
s J. Prokešem vystupovala stále kategorič
těji proti společnému státu, který považuje
za „umělý slepenec“ a zdroj destabilizace
v Evropě.
VI. Mečiar obvinil v interview pro ra
kouský deník >Die Presse< českou politiku
z úmyslu rozbít stát a svalit vinu na Slová
ky- *
V České republice reagovala na vývoj
Občanská demokratická strana na své tis
kovce dne 12. června. Odmítla záměr Slo
venské národně rady vypracovat sloven
skou ústavu a nabídnout potom České ná
rodní radě státní smlouvu. Předseda min.
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Klaus odmítl výroky J. Čamogurského
a jeho „hru na dočasný stát“. Prohlásil, že
„žádný slovenský politik si nesmí dovolit
takto postupovat“. Tato jeho tvrdá slova
odmítl opět sekretář Krestiansko-demokratického hnutia Petrik, který zdůraznil, že
KDH neusiluje o samostatné Slovensko,
„ale samostatnosti se nebojí“.

Vztahy se očividně zostřovaly a napětí
roste. V takové atmosféře se konala další
schůzka politických představitelů v Kro
měříži dne 17. června. Tam na sebe narazi
la odlišná a neústupná stanoviska na obou
stranách. Celkový neúspěch zažehnal v po
slední chvíli prezidentův kompromisní ná
vrh, který přijali všichni kromě Slovenské
národně strany. Mečiarovo Hnutie za de
mokratické Slovensko jej sice neodmítlo,
ale také nepřijalo. Vyžádalo si čas a vyjád
řilo se vyhýbavě. Kompromis spočíval
v tom, že národní rady připraví a uzavřou
mezi sebou vnitrostátní smlouvu, kterou
potom budou národní rady ratifikovat.
Pozdě v noci oznámili na tiskovce pre
zident Havel, předseda federální vlády
Čalfa, předsedkyně České národní rady
Burešová a předseda Slovenské národně
rady Mikloško, že seriál schůzek politic
kých reprezentací končí a příprava ústav se
předává parlamentu. Všichni byli uspoko
jeni. J. Čamogurský a F. Mikloško označi
li výsledný kompromis za „průlom“ a vý
znamný pokrok. Ale, jako vždycky před
tím, i tentokrát se bohužel ukázalo, že do
hoda není dostatečně pevná. Už za dva
dny, 19. června, se na zasedání Slovenské
národně rady projevily znovu rozpory.
Část poslanců (opozičních) dokonce od
mítla výraz „federace“ a žádala, aby byl
nahrazen výrazem „svaz států“. Výsledek
Kroměříže byl zpochybněn a problémy
státoprávního uspořádání a s nimi i vztahy
mezi Čechy a Slováky zůstaly po všech
dlouhých jednáních stále nevyřešené, ba
zdály se méně řešitelné než dříve.
Slovenská strana stále jednotněji zdů
razňovala, že republiky mají prvotní suve
renitu a suverenita federace je jen odvoze
ná. Potvrdil to znovu J. Čamogurský v in
terview pro Svobodné slovo dne 21. červ
na. Žádal v něm, aby federální orgány při
svých jednáních s Evropskými společen
stvími zajistily samostatné postavení pro
Českou a Slovenskou republiku.

Přestávka v ústavotvorném procesu
„Seriál“ schůzek vedoucích reprezen
tantů obou národů a federálních orgánů za
účasti prezidenta republiky tedy skončil
bez úspěchu. Tento vyjednávači maraton
byl provázen nejen vzrůstem napětí, ale
také stálým klesáním důvěry veřejnosti
k politikům a zvláště poklesem popularity
federálních představitelů na Slovensku.
Ukončení schůzek přineslo přestávku, kte

rá měla umožnit oddech pro všechny a čas
pro zamyšlení před zahájením další fáze
ústavotvomého procesu. Očekávané a žá
doucí uklidnění se však nedostavilo. Udá
losti na Balkáně nezůstaly bez vlivu i na
naše vnitřní poměry. Oddechová přestávka
se naplnila napjatým očekáváním, jak to
dopadne, jak se uplatní právo národů na
sebeurčení při současné jasné snaze zabrá
nit „balkanizaci“. Vztahy mezi Srby, Chorvaty a Slovinci mají nesporně jinou historii
než vztahy mezi Cechy a Slováky. Krvavá
střetnutí v Jugoslávii nelze srovnávat se
spory československými, ale úsilí o rozdě
lení Československa má také svůj zdroj
v prudkém vzrůstu národního cítění. Je tu
tedy jistá podobnost. Potvrzuje to i rychlá
reakce slovenské politické reprezentace.
Premiér Čamogurský poslal jako jeden
z prvních blahopřejný telegram k vyhláše
ní samostatnosti Slovinska a VI. Mečiar
prohlásil 3.7. na tiskovce, že „Slovinsko
bojuje i za Slovensko“.
V obou národních radách a i mimo ně
pokračovaly přípravy ústavních zákonů.
První návrh předložila Verejnosť proti násiliu na tiskovce 1.7.91. Navrhla vnitrostát
ní smlouvu, která by byla ratifikována obě
ma národními radami. Návrh obsahuje také
zákaz majorizace v taxativně stanovených
případech, a to: přijetí ústavy, obrana, vol
ba prezidenta, důvěra federální vládě, da
ně, cla, emise peněz, hospodářská politika
a referendum. Navrhuje federativni uspo
řádání, přičemž by federální orgány byly
kompetentní v otázkách zahraniční politi
ky, obrany, měny, celní politiky, daní a ja
derné bezpečnosti.
Neověřené informace říkají, že návrhy,
připravované oběma národními radami, se
v mnohém rozcházejí, např. v otázce uza
vření státní smlouvy.
V polovině července nevypadaly vztahy
mezi českou a slovenskou polovinou státu
dobře. Mnoho příznaků svědčilo o tom, že
se málo stabilizovaná lodička společného
státu rychle blíží nebezpečným bouřlivým
vodám. Proto působily překvapivě opti
misticky výsledky politické analýzy, které
předložila kancelář prezidenta republiky.
Podle nich je stále ještě převážná většina
obyvatel v obou republikách pro společný
stát. V České republice je pro pevný spo
lečný stát asi 90%, ve Slovenské republice
65% občanů. Pro konfederaci jena Sloven
sku jen asi 25% a pro samostatný stát do
konce jen 13%, což je o 4% méně než při
posledním průzkumu. Také názor na vy
psání předčasných voleb neodpovídá podle
prezidentovy kanceláře tomu, co o něm pí
ší sdělovací prostředky. Pro předčasné vol
by je na Slovensku asi 14% a v České re
publice jen asi 7% občanů.
Současná situace bohužel tyto uklidňují
cí závěry nepotvrzuje. Nelze jistě pochy
bovat o hodnověrnosti údajů prezidentovy

kanceláře, ale jde o to, kterým směrem se
veřqné mínění v obou částech státu vyvíjí.
I při optimistickém pohledu nelze popřít,
že roste počet sporných problémů, přičemž
staré neubývají. Přibývá také výroků růz
ných politických představitelů, jejichž ob
sah spíše rozviřuje než uklidňuje politic
kou hladinu. Na konci července a počátku
srpna 1991 jsou to tři nově vzniklé nebo
obnovené sporné otázky. Především je to

slovenská domobrana.
Místopředseda vládního Krestianskodemokratického hnutia a člen předsednic
tva Slovenské národně rady J. Klepáč na
vrhl, patrně pod dojmem vývoje v Jugoslá
vii, aby byla vytvořena slovenská domo
brana pro případ ohrožení bezpečnosti na
Slovensku. Tento návrh rázně odmítl fede
rální ministr obrany Dobrovský. Sloven
ský premiér však soudí, jak oznámil minis
tr Dobrovský, že by návrh na zřízení do
mobrany mohl být aktuální během jednoho
roku. Toto stanovisko podpořil také slo
venský ministr vnitra Pittner. Proti se vy
slovili představitelé Veřejnosti proti nási
liu a Demokratické strany. Jde o otázku,
která se brzo může stát dalším zdrojem
sporů, nedůvěry a vnitropolitického napě
tí.

„Případ Dubček“
Druhý spor se týká A. Dubčeka, který
v interview pro ČTK odmítl změnu politic
kého kursu Veřejnosti proti násiliu. Ozna
čil ji za odklon doprava a výslovně se
s tímto hnutím rozešel. Svoji podporu
a sympatie naopak vyslovil Mečiarovu
Hnutí za demokratické Slovensko. Na to
rychle a záporně reagovala Klausova Ob
čanská demokratická strana. Prohlásila, že
svým vystoupením z Veřejnosti proti nási
liu, jehož kandidátem byl ve volbách a za
které je také ve své funkci předsedy fede
rálního parlamentu, ztratil Dubček právo
vykonávat tuto funkci a měl by sejí vzdát,
protože vlastně přestoupil k opozici. K té
to výzvě se připojily některé malé politické
strany v České republice (Obč. dem. alian
ce, Klub angažovaných nestraníků, Křesťansko-demokratická strana). Jiné české
strany, především opoziční, však Dubčeka
podporují (Česká sociální demokracie, Čs.
strana socialistická, KSČ, moravské Hnutí
za samosprávnou demokracii-SMS a dalŠO.
Dubčekovo předsednictví v parlamentě
je již delší dobu předmětem sporů. Jeho
veřejně vyjádřené sympatie k Mečiarovu
Hnutí daly nový podnět k energickému vy
stoupení jeho protivníkům, kteří kritizují
jednak jeho způsob řízení parlamentu, jed
nak jeho politickou orientaci. „Případ Dub
ček“ má však kromě této vnitropolitické
stránky ještě další dvě velmi důležité strán
ky - mezinárodní a národnostní.
V mezinárodním politickém životě patří

Dubček k nejznámějším současným česko
slovenským politikům a má stále velmi vy
soký mezinárodní morální kredit. I když
zahraničí ví, že byl reformní komunista,
vidí v něm významného a morálně silného
člověka, který se vzepřel komunistické to
talitě, z níž vzešel.
Dubček má však mimořádnou populari
tu a autoritu i doma na Slovensku a značný
počet příznivců i v České republice. Stal se
téměř symbolem Slovenska. Přitom je jed
ním z nevelkého počtu populárních špič
kových politiků Slovenska, který hájí spo
lečný federativni stát. Spor o něj se může
snadno stát součástí střetnutí mezi Čechy
a Slováky, tedy sporem nikoli politickým
a ideologickým, ale především sporem ná
rodnostním. Není radno očekávat, že spor
o Dubčeka může zůstat bez nepříznivého
vlivu na česko-slovenské vztahy a i na vy
hlídky zachování společného federativního
státu.

„Slovensko J. Čarnogurského"
Třetí „causa belli“ je představa J. Čar
nogurského o samostatném vstupu do inte
grované Evropy. Slovenský premiér při
spěl vydatně svým interview pro francouz
ský deník >Libération< ke zčeření česko
slovenské hladiny. Opakoval jen poněkoli
káté svůj obraz Slovenska, vstupujícího do
Evropy a usedajícího na vlastní „evropské
křeslo“, ale tentokrát poprvé uvedl přesněj
ší časový termín - rok 2000, Současně se
zcela kategoricky vyslovil o slovenské sa
mostatnosti, která je podle jeho názoru ne
vyhnutelná. Přímo ultimativně zněl jeho
výrok, že se Československo rozpadne,
jestliže Evropská společenství odmítnou
slovenský požadavek a nárok na vlastní
židli. Brzo ho podpořilo Hnutí za demokra
tické Slovensko, jehož čelný představitel,
bývalý slovenský ministr R. Filkus a sou
časný předseda Rady HZDS, podpořil jeho
požadavek a ještě jej zvýšil prohlášením,
že nemá smysl čekat do r.2000 a je třeba
jednat ihned.
Občanská demokratická strana znovu
reagovala, odmítla myšlenku „dočasné fe
derace“ a její poslanecký klub prohlásil, že
„pokud předseda slovenské vlády neustou
pí od svého stanoviska o odděleném vstu
pu do integrované Evropy, byl by lepší
okamžitý rozchod“.
Dne 23. července uveřejnila slovenská
SMĚNA návrh státní smlouvy mezi ČNR
a SNR, vypracovaný Krestiansko-demokratickým hnutím. Osmičlánkový návrh
vychází ze dvou svrchovaných států, které
tvoří dobrovolně společný stát jakožto
svaz rovnoprávných států. Jeho suverenita
je odvozena od obou republik a této zásadě
jsou podřízena všechna další ustanovení
předkládaného návrhu. Společnému státu
jsou z vůle republik svěřovány tyto činnos
ti, resp. funkce:

hlava státu, obrana, zahraniční politika,
měna, státní rozpočet spol, státu, koordina
ce celní politiky (celní unie), daňová poli
tika (její koordinace), daň pro společný stát
a daňová harmonizace.
Je málo pravděpodobné, že česká strana
přijme takový návrh, je však třeba vyčkat,
jaká bude reakce a také, jaké další návrhy
budou ještě předloženy.
6. srpna vyzval český premiér v televizi
slovenské představitele, aby jasně formu
lovali svoje požadavky tak, aby v budouc
nu už nedocházelo k jejich dalšímu stup
ňování. Již druhý den, 7. srpna, reagovali
někteří slovenští politikové rovněž v tele
vizi, mezi nimi i slovenský premiér. Ten
opakoval svůj politický program, zaměře
ný na samostatný vstup do Evropy a odmítl
otázku „federace či konfederace“ jako za
vádějící. Jeho vystoupení vzbudilo dojem,
že další slovenské požadavky nejsou vy
loučeny.
Téhož dne se znovu přihlásili ke slovu
VI. Mečiar a M. Kňažko. Učinili to v Bra
tislavě před novináři svým známým ra
zantním způsobem, který však měl tento
krát i pro ně nezvykle ostrý až brutální ráz,
který byl pod úrovní demokratických
a kulturních politiků. VI. Mečiar kritizoval
slovenskou vládu, že ztratila kontakt s ob
čany a předpověděl rozpad vládní koalice
Veřejnosti proti násiliu s Krestiansko-demokratickýmhnutiem. J. Kučeráka označil
za „podřadného člověka“.
Zvláště ostře napadl českou stranu, zvi.
premiéra Pitharta. Ministra Vavrouška na
zval „pražským nafoukaným“ a vyzval
českou stranu, aby zásadně přepracovala
svou politickou koncepci.
Zdá se, že končí krátké období relativní
ho „příměří“ mezi českou a slovenskou re
prezentací a že jdeme vstříc novým střet
nutím.

Dvoučlenná federace předpokládá shod
nou politickou vůli obou členů. Oba part
neři takovou vůli zpočátku proklamovali.
Slovenská strana žádala změnu a česká
s tím souhlasila. Postupně se začaly obje
vovat názorové rozdíly, klesalo pochopení
pro druhého a rostla nedůvěra. Na sloven
ské straně klesal zájem o zachování spo
lečného státu. Mečiarovo Hnutie za demo
kratické Slovensko se oproti dřívějším vý
rokům svého předsedy odvrátilo od federa
ce a požaduje konfederaci. Připočteme-li
trvale separatistickou Slovenskou národnú
stranu, znamená to podstatné oslabení po
zice společného státu. A uvážíme-li ještě
úmysl současného předsedy slovenské vlá
dy vstoupit do Evropy samostatně, je jasné,
že uprostřed léta 1991 je na Slovensku pře
vážná většina politických představitelů
proti trvalému federativnímu uspořádání,
protože podle posledního průzkumu veřej
ného mínění má Mečiarovo HZDZ za sebou asi 30% voličů, Čarnogurského KDH
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asi 10% a Slovenská národná strana také
asi 10%.
Ani v české republice není vývoj přízni
vý. Stále více se objevují názory, že spo
lečný stát nemá být zachováván „za kaž
dou cenu“ a připouští se jeho rozpad, jest
liže se nepodaří dosáhnout „rozumné a při
jatelné“ dohody.

2. VNITROPOLITICKÝ VÝVOJ

Česká republika
Po jarních ustavujících sjezdech dvou
nástupců Občanského fóra - Občanské de
mokratické strany a Občanského hnutí - se
tyto politické síly věnovaly vnitřní konzolidaci a organizační výstavbě. Podobná
činnost probíhala i v ostatních stranách
a hnutích České republiky. Rok po volbách
a rok před dalšími si všichni uvědomují, že
nadešel čas pro intenzivní přípravu politic
kých programů jako součástí předvolební,ho boje. Ekonomická reforma, její dílčí ne
úspěchy i úspěchy, dává příležitost k vy
jadřování stanovisek k jednotlivým hospo
dářským i politickým otázkám. Boje v par
lamentě o zákony a očekávané zahájení
ústavotvorného procesu přivedly strany
k poznání, že je žádoucí hledat politické
spojence.
Stále zřetelněji se formuje tábor pravi
cových stran okolo nesporně vedoucí síly Občanské demokratické strany. Křesťan
skodemokratická strana, Liberálně demo
kratická strana, Občanská demokratická
aliance a Klub angažovaných nestraníků se
sdružují ve federálním i v republikovém
parlamentě, kde se vytváří pravicový blok.
Strany, tradičně považované za levici nebo
střed, se také snaží vytvořit jakési „spole
čenství“. Patří sem především Čs. sociální
demokracie, Strana zelených, Čs. strana
socialistická. Hnutí za samosprávnou de
mokracii a někdy také Čs. strana lidová.
Zatím však tyto snahy vedly jen k příleži
tostným společným vystoupením. K pev
nějšímu politickému a programovému spo
jenectví mezi nimi zatím nedošlo. Brání
tomu zřejmě odlišná východiska a zásadní
názorové rozdíly.
Současné rozložení politických sil
v českých zemích podle posledního prů
zkumu ukazuje určitý pohyb uprostřed
a na levici. Vede stále Obč. demokrat, stra
na - 17%, na druhém místě se drží KSČM
- 11%. Klesá síla moravského hnutí HSDSMS - 9% (pokles stále pokračuje). Na
proti tomu roste počet Zelených - 8% a ta
ké Sládkovy Republikánské strany - 7%,
která tedy překročila limitní hranici pro
parlament (5%). Pozvolna roste i počet čs.
soc. demokratů - 7%, kde však stále trvá
spor s Battěkovou Asociací soc. demokra
tů ke škodě obou.
Nebezpečně se k limitu 5% přiblížilo
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Občanské hnutí J. Dienstbiera a Pitharta 6% a pod něj klesla Čs. strana lidová - 4%.
Tyto údaje je ovšem nutno brát s rezervou,
protože přízeň voličů je v pohybu a bude
se v příštích měsících značně měnit. Za ni
mi následují další početné malé politické
strany s podílem pod 3%. Z toho je zřejmé,
že se česká politická scéna nedokázala za
rok po volbách zkonzolidovat a vytvořit
malý počet velkých politických směrů na
základě jasných, i když dostatečně širo
kých politických programů, jak je to ob
vyklé v zaběhaných demokratických stá
tech.

Slovenská republika
Zhruba před sto dny došlo ke změně vlá
dy. Od té doby se situace uvnitř Slovenska
viditelně uklidnila. Nová vláda J. Čarnogurského upustila od praxe předchozí vlá
dy, provádí věcnou a cílevědomou politiku
bez hlučných masových shromáždění.
Uplatňování slovenských zájmů v rámci
federace a snaha o maximální uvolnění fe
derálního státního svazku však nejen neus
taly, naopak ještě zesílily.
Uvnitř Slovenska se vládě podařilo pře
konat původní odpor veřejnosti, nespoko
jené s odchodem nejpopulámějšího slo
venského politika VI. Mečiara, a to také
převzetím a uplatňováním krajních sloven
ských požadavků. Nová vláda nejen v tom
to smyslu pokračovala v politické linii Mečiarovy vlády, ale převzala i některé poža
davky separatistické Slovenské národně
strany. Lze předpokládat, že tím chtělo
Krestiansko demokratické hnutie získat
příznivce a oslabit opoziční HZDS i SNS.
Poslední průzkum veřejného mínění však
takovou změnu nepotvrdil. Mečiarovo
HZDS sice ztratilo asi 4%, je však stále
daleko nejsilnější politická síla - 29%. Ta
ké Prokešova SNS si udržuje 9% a i krajní
levice, SDL (bývalí komunisté) zůstává na
10%. Čamogurského KDH nepřekročilo
10%, což je stále málo pro vládnoucí stra
nu. Nejvíce ovšem klesla přízeň pro pů
vodní VPN (Kučerák) na 5%.
Slovensko poskytuje neobvyklý obraz.
Zatímco veřejné průzkumy ukazují, že ve
řejné mínění neopouští myšlenku společ
ného státu s Čechy, směřuje politická re
prezentace k jeho rozdělení. Nelze pochy
bovat, že tento rozpor nemůže dlouho vy
držet. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by
svůj přístup ke společnému státu změnila
slovenská reprezentace. A nepochybně vy
vine maximální úsilí, aby podle svého přá
ní ovlivnila i veřejné mínění.

Federální parlament
Federální parlament nezahálel ani v jar
ních měsících, o čemž svědčí další řada
přijatých zákonů. Z těch nejdůležitějších je
třeba uvést zákon o soudcích a soudech.

o náboženské svobodě a církvích a přede
vším zákon o referendu. Ten byl schválen
po dlouhém a obtížném jednání a až po dohadovacím řízení, tedy s maximálním vy
naložením úsilí jeho stoupenců. Podle zá
kona lze referendum uskutečnit jen v zá
jmu řešení zásadních politických otázek
státoprávního uspořádání nebo vystoupení
jedné republiky ze společného státu. Roz
hoduje vždy nadpoloviční většina.
Po prázdninách čeká na federální shro
máždění dalších 40 zákonů (dosud bylo
přijato asi 80), mezi nimi zákony o daních,
o životním prostředí, o rozhlasovém a te
levizním vysílání (soukromém), o lustra
cích a další. K nejobtížnějším bude jistě
patřit zákon o transformaci družstev.
Všechny zákony mají být přijaty do konce
roku 1991.
Shmeme-li tento přehled vývoje v Čes
koslovensku v měsících červnu, červenci
a počátkem srpna, je třeba konstatovat, že
je společný stát vážně ohrožen, více, než
kdykoliv dříve. Je složen ze dvou částí,
z nichž jedna nemá, jak se zdá, zájem na
jeho zachování. Pokud česká strana nena
jde v nejbližší době vhodný způsob a do
statečně přesvědčivé argumenty, je malá
naděje, že Československo přežije. Jedno
je jasné, žádný jiný způsob než svobodné
a dobrovolně zvolené soužití Čechů a Slo
váků nepřichází v úvahu. •••

Dušan Novák

ČTVRTÁ CESTA
ČS. EKONOMIE?
Diskuse nad konkursní podstatou
Ministr Klaus prohlásil na tiskové bese
dě, že „vývoj ekonomiky za 1. pololetí
hodnotíme poměrně optimisticky a podob
ný vývoj očekáváme i v 2. pololetí1. Kru
hy blízké vládě a také někteří zahraniční
pozorovatelé hodnotí dosavadní průběh re
formy kladně. Především na rozdíl od ji
ných východoevropských zemí se za druhé
čtvrtletí podařilo zpomalit inflaci po vel
kém počátečním skoku na 2% měsíčně.
Druhým úspěchem je pokles černého kursu •
zahraničních měn na úroveň úředního
a lepší výsledky platební bilance, která za
první čtvrtletí vykázala schodek 300 mil.
US$, ačkoliv mezinárodní měnový fond
stanovil jako hranici 900 mil. US$. Pokles
výroby nepovažují vládní činitelé za ne
úspěch reformy, ale označují jako příčinu
nedostatečnou výkonnost podniků, z nichž
mnohé tržní podmínky nepřežijí.

Řada ekonomů však s tímto hodnoce
ním nesouhlasí. Upozorňují, že ze čtyř zá
kladních ukazatelů ekonomiky: inflace,
platební bilance, nezaměstnanost a pokles
výroby, vykazuje velmi dobré výsledky
právě ten poslední. Zvláště od března-dubna dochází k propadu výroby. Za pololetí
činí pokles průmyslové aktivity ve srovná
ní se stejným obdobím minulého roku
13,7%, v březnu a dubnu je to pětina,
v květnu čtvrtina a v červnu třetina. Minis
terstvo financí odhadovalo koncem minu
lého roku snížení hrubého domácího pro
duktu na 5%, současné předpovědi na celý
letošní rok uvádějí 15-20%.
Řada ekonomů se domnívá, že jde o hlu
bokou krizi, srovnatelnou pouze se třicátý
mi léty. Příčinou je pokles vnitřní poptáv
ky na spotřebitelském trhu, neboť zmenše
ní dodávek pro tržní fondy činí 20%, ale
pro vývoz jen 6%, při jejich přibližně stej
né váze (75 mid. Kčs). Ze statistik vyplývá,
že úpadek vývozu do zemí RVHP ovlivnil
pokles průmyslové výroby pouze o 3%.
Snížení celkové poptávky způsobil prudký
růst maloobchodních cen po liberalizaci
při velmi malém vzestupu příjmů obyva
telstva. Životní náklady dělníků a zaměst
nanců vzrostly za pololetí přibližně o polo
vinu.
Na tyto úvahy navazují všichni kritiko
vé. Začátkem července vydal Prognostický
ústav ČSAV, jehož ředitelem je Valter Ko
márek, novou práci „Prognostické reflexe
problémů přechodu k demokracii a tržní
ekonomice“. Studie se nesnaží vyvrátit zá
kladní zásady reformy, ale vyjadřuje přání
mimo vládních ekonomů, aby ministr
Klaus vzal v úvahu také jejich názory. Ja
ko hlavní námitku proti průběhu reformy
uvádějí prognostici, že vláda „předávkovala restikci“ a tím navodila recesi, proto
musí urychleně poptávku opět oživit. Dále
upozorňuje, že uvolnění dovozu je před
časné, podniky se rychle nepřizpůsobí
a podlehnou zahraniční konkurenci. Ko
nečně kritici se domnívají, že při reformě
se musí uplatnit mnoho různorodých opa
tření, stanovením hlavních směrů reformy
úloha ekonomů nekončí.
Levice předkládá naprosto zamítavou
kritiku reformy, kterou charakterizuje jako
„zavádění kapitalismu 19. století, jaký už
nikde na světě neexistuje“. Teoretickým
základem je kniha prof. Sika: Sociälismus
dnes, vydaná 1990, texty a projevy Ivana
Svitáka, které propagují nestalinský, refor
movaný socialismus. Ústřední ústav náro
dohospodářského výzkumu vydal v červnu
tr. dvě studie, které rovněž podporují tzv.
třetí cestu. Jedna popisuje úspěšný španěl
ský družstevní podnik Mondragon jako
vzor. Druhá se zabývá formami privatizace
ve světě a zdůrazňuje význam zaměstna
neckých akcií, systém ESOP, družstev
a samosprávných podniků vůbec.
Zatím však tyto teoretické myšlenky ne

nalezly odezvu mezi adresáty: mezi za
městnanci a zvláště mezi dělníky. Svého
času propagovaný návrh, aby malé privati
zované jednotky koupili jejich zaměstnan
ci, zapadl a není znám jediný případ kolek
tivní koupě. Tzv. třetí cesta je za současné
situace podniků nebezpečná proto, poně
vadž dává zaměstnancům naději, že jako
dosud je nikdo nebude nutit k výkonu, ne
boť nikoliv vedoucí, ale oni jako samosprá
va budou rozhodovat, zda a co se bude dě
lat. Lidový vtip říká, že za všechno můžou
Američané. V padesátých letech rozhazo
vali do našich polí mandelinku bramboro
vou (oficiální propaganda) a pak po čtyři
cet let sypali na čs. podniky prášek proti
pracovitosti.
Tragické na celé diskusi je, že se vede
nad konkursní podstatou. Ministr pro pri
vatizaci Ježek ohlásil zatím likvidaci 41
podniků. Ale podle vývoje v zemích býva
lé NDR můžeme usuzovat, že jich skončí
svou činnost daleko více také proto, poně
vadž do konce roku má být zrušena mimo
řádná dovozní přirážka, která nyní činí
15%. Ekonom, který nechce být jmenován,
se vyjádřil, že nad troskami čs. průmyslu
krouží západní supi, kteří si vybírají ještě
stravitelná sousta. Za těchto okolností ne
pomohou Prognostické reflexe ani třetí
cesta, ale stará zásada všech dobrých hos
podářů: Pracuj a spoř! Jádro problému je
ve zvýšení výkonnosti podniků, ale to je
téma nezajímavé a nepopulární. Proto se
o nízké pracovní morálce, nedostatečné
péči vedoucích o podniky vůbec nedisku
tuje.
•••

ZACHRAŇME
ČESKOSLOVENSKO!

Kdybych tento článek poslal do Českosloven
ska, neuveřejnil by jej nikdo. Už proto, že „vy
emigranti pořád něco máte a my od nikoho rady
nepotřebujeme“. A netýká se to jen tzv. Lido
vých novin. Nechci rozvádět úvahy o těch kteří
hned po listopadu 1989 posílali vie, co se dalo,
na Občanská a studentská fóra do Českosloven
ska. Kde asi zůstaly a komu dnes slouží nebo
neslouží ty faxy, psací stroje a mnoho jiného?
Po pravdě řečeno, nikdo je nepotřebuje, mohou
mít dnes lepší, modernější, malé podniky mají
vybavení s počítači a jinými zařízeními, která by
si malý podnikatel na Západě nemohl ani dovo
lit. Byl jsem požádán, abych do volné kapacity
mikrobusu naložil nějaké dámské košile pro mo
ravskou butyku, nejde jen o peníze, které jsem
samozřejmě na tom ztratil, kromě uvedené daně
11% jsem musel ještě zaplatit dovozní clo 15%,
o kterém nikdo nevěděl předem, hodinu a půl
mě drželi o půlnoci na hranici, vše se muselo
přepočítat, za nepřesnost zaplatit pokutu 500
Kčs. Podotýkám, že v autě spalo malé děcko,
které od 12 v noci do půl druhé muselo proce
duře přihlížet (komentář okukujícího: „Máš
smůlu, vole, to já provezu bez cla tři auta za
týden. “), 50 marek kauce, se zbožím dojet na
opavskou celnici, kde hrozili zabavením, zboží
nebylo zapečetěno a navíc objednavatelka měla
sice nahlášený obchod, ale ne jakýsi registrační
list a povolenou zahraniční činnost (ptá se nás
tady někdo na to?). A tak jen platit, platit...
Chceš si vyměnit marky ? Ve směnárně v knihku
pectví Orbis na Václavském náměstí vezmou
provizi 46 korun, což je jeden oběd v restauraci!
Chcete si koupit benzin? Dnes stojí na marky
a koruny úplně stejně, ale přesto musíte platit za
litr 1.50DM, mít poukázky, které všude nedosta
nete, přestože Československo již benzin vyváží
a v sousedním Polsku, prý šíleně zadluženém,
koupíte litr za 50 feniků a bez byrokratických
poukázek! Potřebujete poslat balík na Západ,
třeba 5kg knih, což je jen pár knih od Václava
Havla. Nejdražší poštovné na světě je v Česko
slovensku, 5kg přijde na 621.—Kčs, v Německu
na 12.50DM a v Polsku na 6.-DM. Podnikejte,
přátelé, podnikejte, pouhý čtver. metr plochy
obchodních místností je v průměru od 80 DM do
200 $! Víc než ve Frankfurtu a ještě s naprostou
jistotou, že je v Praze nikdy nemůžete vydělat.
Hlavně dejte pozor, ať se s někým nesrazíte.
Nejvíce aut bez čísel, které s vámi na silnicích
výsměšně závodí (teď to s našimi dovezenými
šroty zápaďákům konečně ukážeme!) jezdí prá
vě po Československu. Patnáctiletý rádoby play
boy prohání Porsche (jak asi přijde k takovému
autu?) bez pozn. čísla, jen s vybledlou zemí pů
vodu (A - Rakousko) před kulturním domem
Krakov v Bohnicích, na silnicích jezdí i náklad
ní auta bez světel a osobní buď bez čísel nebo
jen s málo čitelnými. Nu a když vám potom auto
v Praze neukradnou (zvlášť Golfy jsou v kursu),
můžete se spokojeně vrátit.
Jak to říká Šimek ve svém divadle na Václav
ském náměstí: „Prost, pane poradce, dáme si
ještě jedno... “

Václav Hora (Frankfurt/M.)
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W. J. Nesswetha

KAFKŮV ZÁMEK
NA LORETÁNSKÉM
NÁMĚSTÍ
aneb
Zatvrzelé mlčení
sametových revolucionářů

Nepovažuji sice všechny Kafkovy spisy
za vrcholy světové literatury, ale jeho >Zámek< pro mne vždy měl zvláštní přitažli
vost. Svou tématikou - beznadějným zápa
sem zeměměřiče K. s nepřístupnou a ne
vyzpytatelnou byrokracií - mně nabízel
v nejedné životní etapě hojnost možností
osobní identifikace. Avšak ještě před ne
příliš dlouhou dobou bych si asi nedokázal
představit, že teprve naše „sametová revo
luce“ mně umožní dokonale se sblížit s po
city Kafkova protagonisty a ověřit si tak
řka na vlastní kůži aktuálnost tohoto díla...
Narodit se koncem války v Praze jako
dítě německo-českých rodičů a k tomu ješ
tě s původem naprosto neproletářským,
bylo spolehlivou zárukou toho, že se můj
pozdější život nebude vyznačovat všed
ností a nudou. Ten první handicap jsem si
již brzo uvědomil díky ústrkům a nadáv
kám ze strany „zlatých českých lidí“, za
ten druhý jsem musel později pykat komu
nistům. Považuji takřka za zázrak, že se mi
podařilo udělat alespoň maturitu - snad se
začátkem 60. let už začínaly hýbat první
ledy -, ale potom už bylo definitivně vše
mu konec: spolužáci šli na vysoké školy
a já k lopatě a krumpáči, abych si prý pod
vlivem dělnické třídy napravil pokřivený
postoj vůči socialistickému zřízení. Po ně
kolik let jsem tedy budoval pražské komu
nikace a po večerech se věnoval hlavně
studiu cizích jazyků, abych toho moc neza
meškal, až to jednoho dne „praskne“ a já
budu moci nastoupit na Karlovu universi
tu. Když však stále nic nepraskalo a já si
pomalu začínal uvědomovat, že u té lopaty
asi už zůstanu navždy, zažádal jsem si
vzhledem k mému německému původu
o vystěhování k otci do tehdejšího západ
ního Německa. Po delších průtazích a ner
vácích mě nakonec pustili, ovšem pod pod
mínkou, že se předem vzdám čs. státního
občanství. To považuji za druhý zázrak
v mém životě; bylo to v roce 1964 a pras
kání ledových ker bylo již takřka slyšitel
né.
Po příchodu do Německa jsem byl - po
zopakování maturitní zkoušky - ihned při
jat na universitu ve Frankfurtu, kde jsem
zahájil studium a po několika semestrech
v Anglii a Portugalsku ho dokončil v Ber
líně.
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Navzdory všem neblahým předchozím
zkušenostem ve „staré vlasti“ jsem zůstal
zde v Německu jakýmsi zapadlým vlasten
cem; skoro dvacet let jsem odebíral exilo
vé časopisy a knihy a takřka denně sledo
val vývoj událostí v Československu. Mo
je šestiletá dcera mluví plynně česky. Lis
topadové události roku 1989 jsem přivítal
s nadšením a již začátkem prosince jsem si
u čs. velvyslanectví v Bonnu zažádal o na
vrácení čs. státního občanství. V oněch
dnech vzalo i moje dlouhé a nakonec bez
úspěšné zápolení s Kafkovým zámkem na
Hradčanech svůj počátek.

♦** .

Je polovina prosince 1989 a já i nadále
každý večer - k občasné nelibosti manžel
ky - vysedávám u rádia, z něhož se už po
několikáté ozývají plamenné výzvy na ad
resu nás emigrantů, abychom se i my zapo
jili do činnosti v nové, svobodné republice,
abychom přispěli znalostmi, kterých jsme
nabyli během dlouhých exilových let.
Tyto apely se u mně, zapadlého vlasten
ce, který na život v cizině vždy nahlížel
spíše jako na provizorium, nemíjí účin
kem, takže v následujících dnech přemýš
lím, jaké znalosti a schopnosti bych naší
nové republice, jejímž presidentem se me
zitím stal Václav Havel, mohl nabídnout:
ovládám slušně přes půl tuctu jazyků, mezi
nimi i některé méně běžné, které jsem stu
doval v příslušných zemích a potom sám
léta vyučoval, a zejména se považuji tak
trochu za specialistu na portugalštinu
a Portugalsko, kde jsem několikrát pobý
val jako stipendista Gulbenkianovy nada
ce, ale i nesčíslněkrát soukromě, takže
znám nejen dobře tuto zemi od severu až
po jih, ale také mentální a kulturní profil
obyvatelstva, s nímž lehce navazuji kon
takty.
Napadá mě tedy bláznivá myšlenka, vzít
si zde v Německu na několik let neplace
nou dovolenou a nabídnout své služby Fe
derálnímu ministerstvu zahraničních věcí
(FMZV), na jehož čele už po několik týdnů
stojí Jiří Dienstbier, sice někdejší komunis
tický novinář, jehož zahraniční relace jsem
kdysi jako kluk poslouchal u kuchyňského
rádia, ale později chartista a známý disi
dent, takže lze jistě počítat s tím, že to teď
na svém ministerstvu vezme pořádně „od
podlahy“. Samozřejmě neočekávám, že by
mně mohli v Praze zaplatit těch šest tisíc
marek, které vydělávám v Německu, ale ve
vlasteneckém zápalu jsem ochoten pořád
ně si utáhnout opasek.
V polovině ledna 1990 se obracím na
pana ministra dopisem, který odesílám do
jeho zámku na Loretánském náměstí slu
žební cestou, tj. přes čs. velvyslanectví
v Bonnu. Ambasáda, která je teď vůči
emigrantům velmi vlídná, mně odeslání
dopisu promptně potvrzuje, avšak na ja
koukoliv odpověď z Prahy čekám mamě.
Asi šest týdnů později píši znovu, zase

přes velvyslanectví v Bonnu, ale zase ticho
po pěšině. Koncem března se dostavuji na
ambasádu, abych si převzal dlouhodobé
vstupní vizum do Československa a při té
to příležitosti se zmiňuji tehdejšímu ve
doucímu konzulárního oddělení dr. Souku
povi o tom, co zamýšlím podniknout a zá
roveň vyjadřuji podiv nad tůn, že Praha
mlčí. Nejsem pochopitelně tak naivní,
abych očekával, že prací přetížený pan mi
nistr Dienstbier bude se mnou osobně ko
respondovat, ale snad má ve své kanceláři
někoho, kdo - jak je to na Západě běžné alespoň příjem dopisu potvrdí a k jeho ob
sahu se vyjádří později.
Když pan dr. Soukup slyší, že chci na
bídnout své služby FMZV, považuje to
nejprve za dobrý vtip („Máte vy vůbec
představu, kolik my bereme?“), ale pak
mně nakonec udělí dobrou radu: mám prý
se obrátit přímo na předsedu personálního
odboru dr. Bohumila Říhu, ten prý mně
určitě odpoví. Je to dobrý chlap, který už
byl dříve v této funkci, ale pak ho po osma
šedesátém vyhodili a on se teprve nedávno
mohl na FMZV vrátit.
Koktám poděkování a zároveň hledám
slova útěchy pro dr. Soukupa, když mi při
loučení sděluje, že bude zakrátko odvolán
domů, kde na něho čeká nezaměstnanost
a bída.
Pln optimismu ihned píši dr. Říhovi,
opět služební cestou přes ambasádu, ale
znovu čekám několik týdnů mamě na od
pověď. Jelikož už začínám věřit, že nad
touto diplomatickou cestou musí asi viset
nějaká hrozná kletba, adresuji příští dopis
dr. Říhovi přímo do zámku na Loretán
ském náměstí.
* * *
Uplyne zas několik týdnů, a když už
jsem téměř rozhodnut na celou záležitost
raději zapomenout, dochází k zázraku:
v zámku se asi něco pohnulo, pan dr. Říha
mně odepisuje. Můj zájem o činnost ve
FMZV prý ho těší, oni zájem také mají, ale
nejprv se mnou musí vše projednat čs. vel
vyslanectví v Bonnu. Vše se zdá vypadat
slibně, dokonce jsem už veden i pod
č. j. v záhlaví dopisu. Cesta do Bonnu mně
přichází vhod, protože mi ambasáda něko
lik dní předtím oznámila navrácení čs. ob
čanství a že si mám příslušnou listinu
u nich osobně vyzvednout.
31. července 1990 jedu do Bonnu. Na
velvyslanectví mě velmi přátelsky přijímá
pan ing. Hon, nový vedoucí konsulámího
oddělení, nechá dokonce přinést i kávu
a po slavnostním předání listiny o čs. stát
ním občanství sám zavádí řeč na mou zále
žitost. Z jeho slov lze usoudit, žeje o mně
velmi dobře informován, ucházet se o při
jetí do služeb FMZV mně zrovna nedopo
ručuje, vždyť by mně prý nemohli ani po
řádně zaplatit, a další nevýhoda že spočívá
v tom, že nejsem právníkem, o které prý
má FMZV prvořadý zájem.

Chci podotknout, že on také právníkem
není a že kdybych jím ve svém věku byl,
mohl bych být nanejvýš právníkem komu
nistickým, ale pan Hon je ke mně tak milý,
že se této nepřístojnosti raději zdržím. Na
konec mi pan Hon přislíbí, že o našem roz
hovoru sepíše podrobnou zprávu pro
FMZV a že další mi sdělí Praha. (Jeho
zprávu jsem si mohl o několik měsíců po
zději na FMZV v Praze přečíst. Byla velmi
příznivá, a tak vám za ni ještě jednou s do
jetím děkuji, pane ing. Hone! Bylo to vů
bec poprvé v mém životě, kdy jsem mohl
o sobě číst něco pozitivního z „ouřednflio“
československého pera; o těch dřívějších
kádrových posudcích raději pomlčím.)
Opouštím budovu velvyslanectví již ja
ko znovuzrozený československý občan,
i když bez cestovního pasu, neboť tu zele
nou knížku se starým státním znakem od
mítám přijmout, a pln optimismu očeká
vám, že snad již brzo dá některý ze zámec
kých kastelánů o sobě slyšet. Týdny však
rychle ubíhají a zámek stále mlčí; píšu na
ambasádu a ptám se, jestli už nějakou
zprávu nedostali. Odpovídají, že bohužel
ne a že je to také velmi mrzí.
V říjnu jedu do Prahy navštívit příbuzné
a při této příležitosti si chci na pana dr.
Říhu osobně vyšlápnout. Chci už konečně
mít jakoukoliv konkrétní odpověď, byť by
se omezila třeba jen na doporučení, abych
jim vlezl na záda a přestal otravovat.
* * *
Dvorana zámku na Loretánském náměs
tí působí velmi přívětivým dojmem a dva
obstarší páni v recepci jsou samý smích
a žert. Ptám se, jak bych se mohl dostat
k řediteli personálního odboru dr. Říhovi
a ihned se dovídám, že dr. Říha už v té
funkci není, jelikož se chystá „ven“. Mám
se obrátit buď na jeho dosavadního nástup
ce dr. Stehna anebo na novopečeného ná
stupce tohoto nástupce - pana dr. Daniela
Korteho. S tím posledně jmenovaným tele
fonuji z dvorany a ihned dostávám termín
na příští den. Nazítří jsem přijat oběma
kastelány současně: dr. Stehno, vyhozený
osmašedesátník, je mi na první pohled
sympatický; dr. Korte, novopečený ředitel
personálního odboru, do kteréžto funkce
prý byl dosazen Občanským fórem, nanej
výš čtyřicetiletý, je spíš typem inkvizitora:
moc toho nenamluví, asi si ještě není moc
jistý v kramflecích. Že nosí tenisky, mě
neruší - což nebyla právě revoluce? Hovo
řím s oběma pány asi hodinu a facit je při
bližně tento: Ano, zájem by z jejich strany
byl, také už o mně něco vědí, mého idea
lismu si také cení, ale... Už chci začít vy
světlovat, proč jsem nestudoval práva což by snad ani nebylo na místě, protože
pan dr. Korte také právník není, nýbrž latinář - když se dovídám, že potíže jsou ten
tokrát jiného druhu: za prvé má FMZV to
ho času velký nadstav personálu, všude je
ještě plno „starých kádrů“, kterých se nelze

tak lehko zbavit, a už vůbec ne vyhazo
vem, když máme teď demokracii. Druhá
velká potíž je prý v mém německém ob
čanství. Toho bych se napřed musel vzdát
a pak se uvidí.
Namítám, že jsem přece také českoslo
venský občan a že se německého občanství
vzdát nemůžu a nechci, protože je spíše
označením německé národnosti, kterou já
koneckonců od narození mám a kterou ne
můžu vymazat, i kdybych chtěl.
Pan dr. Stehno mi poklepe na rameno
a poradí, abych si to tak nebral; právě se
připravují zákony, které i tuto otázku vyře
ší. Chce to trpělivost a na pár měsících pře
ce nesejde. Ať jedu klidně domů a časem
jim podrobně vypíšu, kde a jak bych mohl
republice nejlépe prospět, a pak že od nich
znovu uslyším. Ptám se, zda nechtějí vidět
moje vysvědčení a diplomy, ale pan dr.
Stehno jen mávne rukou a říká, že to není
nutné; k emigrantům prý mají bezmeznou
důvěru.
Mou námitku, že bych mohl stejně tak
dobře být podvodníkem, šílencem anebo
zkrachovanou existencí, přijímá dr. Stehno
jako podařený vtip a při loučení mě znovu
nabádá k trpělivosti. Dr. Korte zůstává do
sti chladný a odměřený, kdežto dr. Stehno
mě doprovází dolů do dvorany a zve mě,
abych se na něj přišel podívat, až zas budu
v Praze, a že si potom spolu zajdem někam
na skleničku.
* * *
Koncem října 1990 znovu sedám v Ně
mecku k psacímu stroji a půl dne smolím
předlouhý elaborát. Opět vysvětluji smysl
německého státního občanství, které ty na
še velkohubě do Evropy se vracející revo
lucionáře asi nemálo hněte. Poté se zmiňuji
o politickém, hospodářském a kulturním
potenciálu Portugalska a afrických zemí
tohoto jazyka, a uvádím několik konkrét
ních představ o tom, jakým způsobem
bych mohl v této části světa naší republice
prospět, jakých kontaktů bych mohl využít
za účelem rozvoje kulturních styků a vý
měn, navázání spolupráce mezi universita
mi, získávání stipendií pro naše studenty,
zintenzivnění turistiky atd. Tento dopis po
sílám doporučeně přímo dr. Kortemu,
avšak týdny znovu ubíhají a zámek na Lo
retánském náměstí se halí do tvrdošíjného
mlčení.
Někdy začátkem prosince náhodou za
chytím v zahraničním vysílání pražského
rozhlasu interview s panem Schwarzenber
gern, ve kterém tento šéf presidentské kan
celáře tklivě nabádá krajany v zahraničí,
aby neotáleli s poskytováním všemožné
podpory nové republice. Na tuto výzvu
hned reaguji dopisem, ve kterém panu
Schwarzenbergovi líčím svůj případ, pro
sím ho o radu, jak dále postupovat, a závě
rem se ho ptám, zdali také on, který teď
zastává tak vysokou státní funkci, se již
vzdal svého švýcarského (nebo snad ra

kouského?) státního občanství. Na to jsem
se ale raději ptát neměl, neboťpan Schwar
zenberg to zřejmě považoval za drzost,
protože mi nikdy neodpověděl.
* * *
Čas utíká, z Prahy stále nedochází žádná
odpověď a já se tudíž obracím dopisem na
pana Jiřího Grušu, který právě nastoupil do
funkce československého velvyslance
v Německu. Vím, že pan Gruša zde žil
dlouhá léta jako emigrant, takže snad bude
mít pro moje útrapy pochopení. Dosti ne
uváženě si vůči němu stěžuji na to prapo
divné pražské ouřadování, které by snad
nemohlo mít obdoby ani v Bangladéši či
v Homí Voltě, a ptám se ho, zdali jako no
vopečený vysoký úředník FMZV nezná
v této instituci někoho, komu to normálně
lidsky myslí a kdo by mne mohl definitiv
ně objasnit, kdo vlastně z hlediska česko
slovenských úřadů jsem: stále ještě Ně
mec, znovu již Čechoslovák, nebo něco
mezi tím.
Začátkem ledna 1991 jsem na soukromé
návštěvě v Praze, avšak moje první cesta
nevede k příbuzným, ale do zámku na Lo
retánském náměstí, kde si chci toho teniskového dr. Korteho pořádně „podat“ a ce
lou záležitost tak či onak ukončit. Bez pro
blémů se dostávám až do předpokoje, kde
na mě čeká dobrosrdečný dr. Stehno, který,
jak jsem se krátce předtím doslechl, byl
právě jmenován československým velvy
slancem v Thajsku. Moje blahopřání
skromně odmítá („Víte, já tomu budu tepr
ve věřit, až už budu sedět v letadle.“) a do
dává, že i moje věc stojí dobře, protože už
tu je precedent - pan Jiří Gruša. Po po
vzbuzujícím stisku ruky odchází, neboť
s personálním odborem, kde teď vládne dr.
Korte, stejně už nemá co činit.
Když mě sympatická dáma z předpoko
je telefonicky ohlašuje dr. Kortemu, je
z jejich rozhovoru zjevné, že pan doktor
nemá přílišnou chuť mě přijmout, má „toho
moc“ a čas už vůbec žádný, ale nakonec si
snad uvědomuje, že když já jsem jel za ním
osm set kilometrů, on by těch osm metrů
z vedlejší kanceláře taky zvládnout mohl,
a žádanou audienci mně nakonec, třebaže
ne v nejlepší náladě, poskytne. Nejprve se
ho ptám, zda četl můj dopis, který jsem
adresoval jemu osobně, na což dr. Korte
chladně odvětí, že ne, že vůbec žádný do
pis nedostal. To už se ve mně začíná vzte
ky vařit krev, a proto se nejprve nezmůžu
na víc než na to, že se jednalo o dopis
doporučený a že tedy musím požádat ně
meckou poštu, aby o jeho osudu pátrala.
Dr. Kořte to zřejmě považuje za výhrůžku
a aniž se omluvil či někoho poslal do lis
tárny dopis hledat, řekne dosti nakvašeně
přibližně toto: „Co vlastně po nás chcete?
Cožpak jsme vám už jednou neřekli, že vás
jakožto cizince zaměstnat nemůžeme?
Každý stát má svoje předpisy. Vemte si
třeba Anglii, kolébku demokracie. Kdo se
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například ožení s cizinkou, musí tam oka
mžitě ze služeb ministerstva zahraničí vy
stoupit. A u vás je to ještě horší, protože
máte německé státní občanství. Toho vy se
musíte napřed vzdát a pak se uvidí.“
Moje námitka, že od 31. července 1990
přece už československým občanem jsem,
se u dr. Korteho míjí účinkem. Vzpomenu
si na povzbuzující slova dr. Stehna a zmi
ňuji se o panu Grušovi. ,2 něho byste si
měl vzít příklad,“ dí dr. Korte, „protože ten
se jakýmsi slavnostním aktem německého
občanství vzdal.“ Potom pohlédne nervóz
ně na hodinky, povstane a audience je
u konce. Někdo mě vyprovází dolů do
dvorany a mně se uleví teprve až za mnou
zapadnou dveře zámku, v jehož chodbách
stále ještě asi straší Chňoupkův duch.

*♦*

Po návratu do Německa objevuji v poš
tovní schránce dopis od pana velvyslance
GruŠi. Moji nevoli nad nezodpovídáním
dopisů československými úřady prý sdílí,
jelikož byl mnohokrát jeho obětí. Radí,
abych se obrátil na pana dr. Vanička z 3.
territoriálního oddělení na FMZV a za mě
síc podal jemu, panu Grušovi, zprávu, ja
kou odpověď jsem obdržel. Sice už nemám
naprosto žádnou chuť se u těch papalášů
stále o něco doprošovat, ale jelikož nechci
pana Grušu zklamat, píšu dr. Vaničkoví
obsáhlý dopis. Tu námahu jsem si mohl
ušetřit, protože mně pan dr. Vaniček stejně
do dnešního dne neodpověděl. Za měsíc
podávám panu Grušovi žádanou zprávu
a využívám příležitosti k zeptání se, jak to
s jeho německým občanstvím doopravdy
bylo a zda měl pravdu dr. Stehno či dr.
Korte. To pana Grušu asi nemálo pozlobi
lo, neboť jsem se ani od něho žádné odpo
vědi nedočkal.
** *
Tak jsem to nakonec vzdal. Nezbylo
mně než se smířit se skutečností, že se do
toho začarovaného Kafkova zámku na Lo
retánském náměstí nedostanu, pokud tam
bude sídlit nynější zámecký pán a jeho
kasteláni a podkasteláni. Nechtějí mě mezi
sebe a zřejmě mě považují za dotěrného
vetřelce. Ale neměli tolik odvahy a formá
tu, aby to řekli na rovinu. Buď je ruší můj
německý původ a nebo skutečnost, že jsem
emigrant. S největší pravděpodobností je
ruší obojí. Či je pes zakopán v mém dru
hém - německém - občanství? Tito velkohubí Novoevropané přece takřka denně
omílají fráze o návratu Československa do
Evropy! A nebo se mám dr. Kortemu
ospravedlňovat za to, že jsem se narodil
jako Němec a že mám za ženu Němku? On
se také neomlouval za to, že se stal za
komunistického režimu doktorem, kdežto
mně bylo dovoleno to dotáhnout nanejvýš
na kopáče!
Nechci samozřejmě zpochybňovat, že
v Československu platí jisté předpisy stej
ně jako i v Anglii, na kterou dr. Korte po
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ukázal, avšak tam se zase nekonala žádná
revoluce jako (prý) u nás, po které by se
mělo postupovat méně byrokraticky ale
spoň vůči těm, kteří byli za minulého reži
mu z politických důvodů buzerováni.
Ale snad to všechno dramatizuji: FMZV
má bezpochyby dostatek (a snad i nadby
tek) odborně kvalifikovaných a zároveň
politicky i charakterově bezúhonných lidí,
takže je nějaký podezřelý emigrant, který
není ani spisovatelem, ani hercem, a který
nemá babičku v Chartě a strýčka v OF, ne
může vytrhnout.
Útěchou mi je stará osvědčená moud
rost, že každé zlo je pro něco dobré.
S dnešními sametově-federativními revo
lucionáři typu pana dr. Korteho bych si asi
moc nerozuměl. Možná, že by mým bez
prostředním nadřízeným byl - v nejhorším
případě - osvědčený husákovsko-chňoupkovský kádr či bývalý estébák, anebo v nejlepším případě - můj někdejší spolu
žák, kdysi vzorný pionýr a svazák, který
celá léta kličkoval a chytračil, až to dotáhl
na komunistického doktora, jimiž se to na
FMZV přímo rojí. Většinu pracovního ča
su bych asi musel věnovat čelení intrikám
a podrazům, jestliže by mně po několika
týdnech nevylili pera, kdyby na moje místo
dostal zálusk některý z kámošů zámeckého
pána.
V Kafkově >Zámku< si pilně čtu dál a navíc jsem si objednal „V cizích služ
bách“ od Aloise Jiráska.
(Weme, 6.6.1991)

Autorův dovětek:
V poslední době se poměry na FMZV
několikrát kriticky zabýval českosloven
ský tisk různého politického ražení.
Z článků, které se mi náhodou dostaly do
ruky, vybírám následující zajímavé infor
mace: FMZV nemá žádné zábrany zaměst
nat i výhradně cizí státní příslušníky, jako
např. jednoho tuniského občana, jemuž
dveře do zámku otevřela skutečnost, že má
za ženu Češku. Můj „dobrodinec“ pan dr.
Kořte se prý nechal příliš unést svou inkvizitorskou horlivostí a musel z FMZV ode
jít. Pan velvyslanec Gruša prý i nadále
vlastní dvojí občanství a tiskový mluvčí
pan Egon Lánský prý má dokonce stále jen
švédský pas.
Nemohu si tyto údaje zde ve Weme po
chopitelně ověřit, ale snad někdo ze zá
meckých kastelánů či podkastelánů občas
čte tento časopis a bude ochoten se časem
vyjádřit k tomu, proč se na porevolučním
FMZV měří dvojím metrem, popř. zda ale
spoň jeden z obou metrů obnáší oněch ob
vykle požadovaných sto centimetrů.
(Weme, 2.7.1991)

čilízrnili

Josef Koláček

ZDISLAVA
Jadrné české jméno, viďte? Jaká tvářinka
se za ním skrývá? Jaká osůbka jím voní na
všechny strany? Jako by mělo vlasy orosené
skřivánčími trylky. Pomalu nabývá určitěj
ších rysů chuť setkat se s ní, prohodit pár
slov, nadto ještě podporovaná tušením, že to
musí být náramně milé stvoření s šalvějovým
úsměvem, který necouvne před skeptickým
přimhouřením víček nebo zakaboněným če
lem. Budete-li mít trochu štěstí, nějakou pot
káte a možná i víc. Ve Vlčnově na Morav
ském Slovácku je jich jedenáct, a to nejméně,
mám to černé na bílém. Ale tu něžnou, štíh
lou postavičku (160 cm podle antropologic
kého průzkumu z roku 1979) velmi půvabné
paní z Lemberka, manželky Havla z Markvarticů, věrného spojence krále Václava
I. v zápase o český trůn v roce 1249 a matky
čtyř dětí - Havla, Markéty, Jaroslava a Zdislava -, tu tedy ne.
A také proč, když žila dávno ve středově
ku, v letech 1220-1252? Že inspirovala pěk
nou řádku sochařů, řezbářů a malířů? Že ji
nemohl přejít mlčením cisterciácký mnich
Jindřich z Heimburku, který v roce 1162 na
psal veršovanou > Kroniku žďárskou<? Že
i Dalimilova kronika z roku 1314 o ní přináší
hrst výrazných podrobností? Že svatovítský
kanovník Jiří Bartold Pontán z Braitenberku
ji roku 1602 opěvuje hymnem >De sancta
Zdislava<? Že i český historik Bohuslav Balbín S. J. píše roku 1688 dílo >De beata Zdislava Ordinis Praedicatorum ex familia Berkiana<? Že se paní z Lemberka (původně Lö
wenberg = lví hora) těší nemalému zájmu
italských a zvláště německých autorů? Ba že
i v době reálného socialismu, v nejtupější do
bě husákovské normalisace, vydalo „stranovládou“ kontrolované nakladatelství Čs. spi
sovatel v Praze v roce 1979 románové zpra
cování života paní Zdislavy od Aleny Vrbové
>V erbu lvice<, a protože bylo zakrátko roze
bráno, vyšlo v roce 1982 druhé vydání? A že
zakázaní autoři jako Zdeněk Kalista a Jaro
slav Durych mohli svá historická díla o naší
paní Zdislavě vydat pouze v exilu; první,
svou »Blahoslavenou Zdislavu z Lemberka<
v Křesťanské akademii v Římě v roce 1969
a druhý pak své »Světlo v temnotách< roku
1988, tamtéž?
Nebo vám vadí její titul „blahoslavená“?
Došla k němu také mimořádným způso
bem. Ne běžným třeba i mnohaletým beatifikačním procesem. Papež Pius X. 28. srpna
1907 oficiálně potvrdil rozsudek litoměřické
ho delegovaného soudce „o úctě Boží služeb
nice Zdislavy od nepaměti“ (objemný svazek
akt litoměřického informačního procesu z let
1898 - 1900 dokazuje nepřetržitou úctu
k blahoslavené Zdislavě sto let před 1534
a také v následující době až do konce 19. sto

letí a tím prohlásil Zdislavu z Lemberka za
blahoslavenou).
Že rodinný život neprožívá v moderní do
bi žádný zlatý věk, na tom se shodnou asi
všichni. Příliš často se každý setkává s rodi
nami, kde to neklape, které se rozpadají nebo
jsou už nenapravitelně rozvrácené. A snad
ještě častěji s ovocem takových rozvráce
ných rodin, totiž s jejich dětmi; nad jejich
smýšlením, chováním a leckdy i přečiny
mnohým vstávají vlasy na hlavě. A tu vám
uprostřed této zapeklité situace začne mluvit
o Zdislavě jako o-patronce, tedy ochránkyni
rodin. A nejenom tak, že se mu zachtělo vás
ohromovat.
O první neděli adventní 1987 - ano, ještě
za vlády Husáka! - český primas kardinál
Tomášek vyhlásil „Desetiletí duchovní obno
vy národa“, jakousi desetiletou přípravu na
tisící výročí smrti druhého pražského biskupa
sv. Vojtěcha (t 23.4.997). Každý rok je zaměřen na vyhraněnou oblast, jež potřebuje
mravní obnovu, a každý rok má svého patro
na a vzor. V letošním roce, věnovaném úsilí
o mravní obnovu rodinného života, je patron
kou právě blahoslavená Zdislava, ano, právě
ta od nepaměti uctívaná graciésní postava
„velmi půvabné“ (epiteton ornans autora
>Kroniky žďárské<) paní z Lemberka.
Jednu neděli jsem se procházel po naší
terase, pohled mi klouzal po Aventinu, Pala
tino a ochlazoval se v hladině Tibery, když tu
mi křísl nápad: Pomocí ankety vysondovat,
jaký poměr mají k Zdislavě posluchači naše
ho vysílání a co pro ně, zvláště pro mladé
dvojice, znamená? 9. dubna jsem tu anketu
vyhlásil. Do konce června mi přišlo 691 od
povědí a leckterá nevšední svědectví, jež by
stála za to, aby byla zaznamenána jako „Fioretti“ sv. Františka z Assisi.
Tak jsem se dověděl ze svědectví bývalé
kastelánky Ing. Jany Talafantové (na hradě
Lemberku od 1970), že její předchůdce na
stoupil v roce 1953 s jediným úkolem „stranovlády“: vyhladit zdislavský kult. Do toho
asi patřilo i nechat hrad tak zchátrat, aby se
musel z bezpečnostních důvodů zavřít a tím
zasadit další ránu těm náboženským přežit
kům.
Bývalá kastelánka hned v úvodu zdůraz
ňuje - „nikdy jsem o Zdislavě předtím nesly
šela, vůbec jsem ji neznala a přesto jsem ji
vycítila z každého kamene“. Kastelánce vrta
lo hlavou, proč se téměř všichni návštěvníci
hradu ptají po jakési Zdislavě, když tu za ta
staletí žilo všelijakých hraběnek z rodu Ber
ků a před nimi z rodu Markvarticů. A na
hradní pány se nikdo ani nezeptal a její vý
klady poslouchali jen ze zdvořilosti. Sotva
ale začala o paní Zdislavě (musela se s ní
krvopotně seznámit), jako když přeskočíjisk
ra, všichni ožívali a jí bylo také dobře. Za ta
látá leccos zažila, a tak mi poslala pěknou
kytičku „fiorettů“, pochopitelně Zdislaviných. Přivoňte si k některým!
Místní Zootechnik denně chodil do práce
kolem Zdislaviny studánky. Léta už trpěl ječ
nými zrny. Míval jich na každém víčku něko
lik. Byl s tím i na operaci, ale zlepšení žádné.

A tak ho napadlo, aby si při každé cestě ko
lem studánky omyl oči. Už je to hodně let
a žádné ječné zrno se mu neudělalo. A že je
paní Zdislava odborník na léčení očí, jsem se
přesvědčila sama na sobě. V továrně, kde
jsem později pracovala, se mi vysmekla z ru
ky klika vrtačky právě když jsem seřizovala
hloubku vrtání zblízka a dívala se, kam až
vrták zajíždí. Uvolněná klika mi proletěla le
vým sklem brýlí, praštila mě do oka a záro
veň mi nasekala jemné střepy rozbitého skla
do oka. Po hodině vytahování střepin z ro
hovky mi lékař řekl, že sice o oko nepřijdu,
ale ať se připravím na to, že na ně už vidět
nebudu. Až se zájizví rány, které střepy nadě
laly, že budu možná vidět jen okrajem čočky,
kde nebyla poraněna. Když jsem přišla po
ošetření domů, šla jsem se ukázat paní Zdi
slavě. (K jejímu hrobu v Jablonném v Podještědí.) Ani jsem o nic neprosila. Byla jsem
jaksi přesvědčena, že to tak má být, že nebu
du na jedno oko vidět. A jak jsem jí to tak
předváděla, jak jsem dopadla, přepadla mě
náhle zcela nesmyslná radost. Divila jsem se
sama sobě. Proč? - Za čtyři dny jsem šla na
kontrolu rozbitého oka a tam se mi vysvětli
lo, proč ta radost. Když mi paní doktorka
odstranila všechny obvazy a masti, nemohla
pochopit, co se to stalo, a které oko mám
vlastně po úrazu. Kromě černého monoklu
kolem levého oka jsem měla oči zcela zdravé,
normálně jsem viděla a nikde ani stopy po
nějaké jizvě.
Zvlášť je nutno ocenit, že paní Zdislava má
smysl pro napětí a humor. Často beznadějnou
situaci vyřeší v poslední chvíli náramně ko
mickým a přitom úžasně prostým způsobem.
Bývalá kastelánka to dokládá: Když byl za
koupen domek v Jablonném a měla jsem se
tam odstěhovat, věděla jsem, že mi bude moc
zatěžko opustit Lemberk. Prosila jsem paní
Zdislavu, aby mi odchod usnadnila. - Do týd
ne jsem byla obžalována z rozkrádání zámec
kého inventáře a pak už si zámeckou kliku
podávali pracovníci StB, kriminálky, provo
katéři a dokonce i falešní svědci mých zloči
nů - takže jsem byla vlastně ohromně ráda,
že ze zámku vypadnu a moc jsem se musela
smát, jak to na mně paní Zdislava navlékla.
A kdyby někde v zákampí začalo hlodat po
dezření podle přísloví „není šprochu, aby na
něm nebylo pravdy trochu“, mohu vám podat
protilék. Z bývalé kastelánky je dnes sestra
M. Česlava O. P. (tedy prostě česká dominikánka).
K objektivnímu pohledu na Zdislavu při
spěje i pohled z druhé strany.
25. května zahajoval premiér České repub
liky dr. Petr Pithart v České Lípě výstavu
.Zdislava - paní svátého života“. Jeho projev
bych také zařadil mezi „fioretti“, jež kvetou
a voní na druhé straně, kde lidé nemají důvěr
ný vztah k božskému Ty, k Otci na nebesích,
a nevnímají svatozář všedních věcí. Bylo mi
dobře při čtení jeho projevu. „Podle toho, co
víme o životě blahoslavené Zdislavy z Lem
berka a o úctě, která jí byla prokazována už
před staletími, můžeme usoudit, že tato žena
má pro nás význam v dvojím důležitém

smyslu. Právě v dnešní době, což chci zdů
raznit, po půl století diktatur, nejprve nacis
tické, pak komunistické, jsme - bohužel společností rozbitou. Co je devastace ekono
mická a ekologická, to nemusím v severočes
kém kraji vysvětlovat. Ničivé síly nás však
zasáhly i jinak. Udusily mnohé tradice, naru
šily dějinnou paměť a zpřetrhaly i přirozené
svazky mezi lidmi. A právě rodina tím utrpě
la nejvíce. Má-li být tato země obnovena,
musí se zcelit tato společnost, tento národ.
Musí se obnovit obec a hlavně se musí uzdra
vit rodina. Tím je dokonce třeba začít a k to
mu nepotřebujeme žádné vládní usnesení,
protože každý může začít. Pokud chce!
Úzdrava rodiny, to je proměna, která je inspi
rována zevnitř, z hloubi duše, a ovšem shůry,
jak křesťané dobře vědí. Paní Zdislava, kterou
ctíme jako ženu příkladného života, jako
manželku a matku, je nám vzorem, povzbu
zením a křesťanům nadto pomocnicí. Připo
meňme si její dobročinnost právě dnes, kdy
se ohrožená rodina stává baštou sdíleného so
bectví, a proto nezáří a nesálá. Svým milosr
denstvím, prokazovaným těm nejpotřebněj
ším, se nám tato žena stává přímým protipó
lem egoismu, v současné době tak rozšířené
mu.
Ten druhý význam její chci vyzdvihnout
právě jako politik. Paní Zdislava není jen
strážkyní rodinného krbu, ale je také českou
patronkou. Instituce zemských patronů, tato
krásná a živá tradice, upadla bohužel téměř
v zapomenutí. Přitom bez českého křesťan
ství by nebylo českého státu. A já věřím, že
bez českých patronů by se v Čechách nedaři
lo dobře.
Určitě vás nemusím přesvědčovat o tom,
že právě dnes, kdy jsme stanuli na přelomu
dvou historických epoch, budeme tyto po
mocníky velice potřebovat.
Letošní rok, rok Zdislavin, je jedním z de
seti let duchovní obnovy. Je pozoruhodné, že
tato velkorysá iniciativa vznikla ještě v le
tech bývalého režimu, nejprve v podzemí
církve a pak se prosadila i proti tehdejší ofi
ciální nepřízni navenek. A není třeba měnit
na tomto projektu byť i jen čárku ani dnes. Je
to jakýsi most naděje, který spojuje obě epo
chy, tu temnou i tu dnes ještě ne zcela svět
lou, i když určitě slibnou. Měli bychom se
k této iniciativě připojit všichni. Ano, potře
bujeme ekonomickou transformaci, ale hlav
ně potřebujeme obnovu ducha...“
Nemáte najednou dojem, že mezi vašimi
dobrými známými chybí taková Zdislava,
ano, ta velmi půvabná, od nepaměti uctívaná?
Ta, co má smysl pro humor?
Vám, křesťanům, se to řekne, ale óno to
nejde jen tak jako s tlačítky na dálkovém ří
zení obrazovky - slyším vaši námitku.
A přece stačí jen trochu dobré vůle, oprav
du jen ždibec! I Ježíš stanovil pro každého
přijatelnou míru - mít víru jako hořčičné zr
no.
Na tak málo že by si člověk nemohl trouf
nout?
(Řím, červenec 1991)
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HOVORY
JIHOAFRICKÉ

Když onehdy soudili paní Mandelovou
pro čtyřnásobný únos a jiné neplechy, říkal
jsem si v duchu - kolikpak bába vyfasuje?
Dostala šest let, ale neodseděla si ani mi
nutu, protože se odvolala k vyšší instanci
a na kauci byla propuštěna. Teď si jezdí se
svým pantátou po světě a minulý týden se
pusinkovala s Fidélem. Nic proti tomu, ale
kdesi jsem zaslechl, že soudruh Castro ne
patří mezi nejlepší přátele USA. Taky mezi
ně nepatří soudruh Gaddáffi a Saddám
Hussejn, ale možná se tady mýlím, třeba už
zase patří - myslím Saddám - dneska jde
všechno strašně rychle, každou chvíli něja
ká změna, člověk to nestačí ani sledovat.
Co jsem však chtěl říci, že tihle výše jme
novaní pánové patří mezi moc dobré kama
rády pana Mandely, a taky pan Arafát mezi
ně patří, jak by ne, rovný rovného si hledá,
to dovedu pochopit. Co však pochopit ne
dovedu, že když tohle nikomu nevadí, tedy
zejména americkému establishmentu, taky
britskému a fůře jiných establishmentů co
jich po světě je - a které jsou ctnost a spra
vedlnost sama, že se člověk jednoho rána
dočte, a hned na první stránce, že „Spojené
státy vyzývají jihoafrickou vládu k oka
mžité akci proti osobám zapleteným do
tzv. >Inkhata< skandálu...“ Též státní de
partment USA ústy mluvčího, pana Ri
charda Bouchera, vyzval vládu JAR, „aby
okamžitě zastavila jakékoliv >projekty<,
které by mohly negativně ohrozit další prů
běh >jednání< o konstitučním uspořádání
>nové Jižní Afriky<“.
Teprve po přečtení podobné nehoráz
nosti si člověk uvědomí, kam až to Jižní
Afrika dopracovala. Morálně, ekonomicky
apoliticky. Kolik ještě zbývá (pakliže zbý
vá), než se ocitne na samém dně všeobec
ného marasmu, v němž pojmy jako národ
ní hrdost, státní suverenita a lidská důstoj
nost budou jen prázdnými slovy?
Koncem července, přesně: v neděli
21.7.1991 odpálil jihoafrický tisk velmi
přesně načasovanou nálož. Dle informací
jakéhosi majora Bothy, příslušníka jihoaf
rické policie, věnovala jihoafrická vláda ze
svých >tajných fondů< Butheleziho straně
Inkhata sumu 250.000 randů.
V době, kdy tato zpráva vyšla, se chys
tal Nelson Mandela na další turné po světě.
Důvodem cesty bylo znovu přesvědčit fi
nanční a politické kruhy hostitelských stá
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tů o nutnosti pokračování a prohloubení
ekonomických sankcí vůči Jižní Africe.
Takřka ve stejné době připravovala Buthe
leziho strana Inkhata zahájení svého celo
národního kongresu, jehož cílem byl pravý
opak. Přesvědčit svět, že Jižní Afrika dodr
žela dané slovo, s konečnou platností likvi
dovala apartheid a jakékoliv pokračování
sankcí je bezdůvodné, kontrapunktivní
a pro celou zemi zhoubné. Při své návštěvě
v USA a v Evropě hovořil Chief Gatcha
Buthelezi osobně s presidentem Bushem
a britským ministerským předsedou. Ho
vořil s nimi jasně a otevřeně. Jak o škodli
vosti sankcí tak o nutnosti připravit nej
prve novou konstituci a pak teprve jít
k volbám. A také o tom, že jedinou mož
nou alternativou pro Jižní Afriku je systém
tržní ekonomie.
Zdálo se, že slova doktora Butheleziho
padla na úrodnou půdu, neboť několik dní
po prvním červenci, kteréhož data byl
apartheid oficiálně anulován, vyhlásil pre
sident USA zrušení některých sankcí. Proti
jeho rozhodnutí se okamžitě zvedla hyste
rická vlna odporu z řad notorických pro
testantů amerického Kongresu, jmenovitě
ústy senátora Edwarda Kennedyho a Ran
dalia Robinsona, který dokonce nařkl pre
sidenta Bushe z „protiústavního jednání“.
Těch několik dní ožila Jižní Afrika v no
vé naději, že je přecejen možná jiná cesta
než ta, jakou jsme viděli v Angole, Mo
zambiku, či v Rhodesii. Cesta prosáklá kr
ví, jejímiž milníky jsou totalita, bída a hos
podářská katastrofa.
Je pochopitelné, že čin presidenta Bushe
nebyl předákům ANC nijak příjemný.
I když šlo, přiznejme si otevřeně, spíš
o sympatické gesto než o pronikavou po
moc churavé jihoafrické ekonomii. Již dru
hý den spadly akcie na johannesburské
burze rapidně, protože američtí investoři se
nehrnuli investovat. Kdo by taky investo
val do země, kde dneska něco postavíš
a zítra to někdo zapálí. Nebo začneš s vý
robou a za měsíc se černoušci rozhodnou,
že budou stávkovat. Vyhodit je odborová
organisace nedovolí, takže jediným výcho
diskem je zavřít fabriku. Ano, svoboda je
hůl o dvou koncích...
Tak či onak, z bouře v šálku čaje se stala
vichřice, která vydatně foukla do plachet
ANC, jehož předáci nelenili a využili dané
příležitosti do poslední kapky. „De Klerk
a celá vláda musí odstoupit!“ „Vláda fi
nancovala z tajných fondů Inkhatu, aby li
kvidovala členy ANC!“ „Policie nadržova
la Inkhatě!“ „President, ministr policie
a ministr obrany nemají důvěru lidu!“
„Ministr Pik Botha strká tajně státní peníze
Inkhatě!“... Novinářská posedlost slavila
dožínky.
Když se všechno prošetřilo, bylo zjiště
no, že částku 250.000 Randů dostala In
khata před 18 měsíci jako dotaci u příleži
tosti protisankční demonstrace, která byla

touto - tehdy ještě nikoliv politickou stra
nou, ale doposud - kulturní organisací po
řádána. Čtvrt milionu randů! Je možné
a snad i jisté, že způsob, jakým tyto peníze
byly použity, nebyl zrovna košer. Je evi
dentní, že peníze pocházely z tajných fon
dů ministra zahraničí. Je hloupé (a mezi
námi dost podivné), že uvedená suma byla
předána sekretariátu Inkhaty prostřednic
tvím policejního funkcionáře, což samo
o sobě vrhá divné světlo, protože, bohužel,
kde jsou policajti, tak vždycky fouká divný
průvan. Je však dokázáno, že Gatcha
Buthelezi o tom ani nevěděl. Zbývá jen do
dat, že okamžitě po zjištění tohoto inciden
tu nařídil vrátit celý obnos do státní po
kladny.
Další konsekvenci této podivné aféry
bylo propuštění ministra policie Vloka
a ministra obrany Magnuse Malana. Pou
hým drápkem se udržel ministr zahraničí
Pik Botha, který na tiskové konferenci se
zahraničními novináři na dotaz jakési
Američanky, zda by dal čtvrt milionu pro
ANC, odvětil: „Pakliže by mi slíbili, že
budou demonstrovat proti sankcím, dal
bych!“
Celá věc byla ukončena o několik dní
později, kdy president De Klerk hovořil
k novinářům a slavnostně prohlásil, že ji
hoafrická vláda bude hodná, nebude již po
kračovat v „tajných projektech“ a rozhod
ně se neuchýlí ze započaté cesty, kterou
nastoupila před 18 měsíci...
Pan president Bush a britský premiér to
prý vzali na vědomí a prohlásili, že jsou
spokojeni.
Myslím však, že nejspokojenější byli
Nelson Mandela a jeho soudruzi z ANC.
Protože když před několika týdny na svém
48. kongresu v Durbanu vykřikovali, že je
jich ultimativnim gólem je odstoupení De
Klerka a jeho vlády, netušili možná, jak
rychle to půjde. Nebo to tušili? Kdo ví!
U cíle ještě nejsou, ale podařilo se jim od
stranit dva velmi nepohodlné střelce.
Kdo bude na řadě v příštím kole, těžko
posoudit. Začíná však být jasné, že kdosi
kdesi ví už předem, jaký bude výsledek.
Jižní Afrika praská ve švech pod tíhou
sankcí a stále drzejšími požadavky lidí,
kteří včera vraždili a dnes jsou přijímáni
hlavami států. Lidí „zvláštního ražení“, je
jichž zvrhlá a negativní ideologie byla ofi
ciálně světem zavržena, avšak jejíž kořínky jsou tímtéž světem zavlažovány a boha
tě hnojeny. Dnešním prapodivným světem,
který se dovede hystericky rozhořčit nad
patetickým čtvrtmilionem randů, jehož by
lo použito na účel dobrý a rozumný, a při
tom mu nevadí stamiliony dolarů, marek či
liber, kterými je štědře dotována organisa
ce, jež svou strukturou, ideologií a gangsterskými metodami připomíná doby kla
sického stalinismu.

* * *

Zdají-li se někomu moje slova poněkud
příkrá a zaujatá, mohu posloužit suchými
fakty.
Z padesátičlenného akčního výboru
ANC je 37 funkcionářů příslušníky Komu
nistické strany Jižní Afriky, jejímž gene
rálním tajemníkem je známý zasloužilec
Joe Slovo, jenž nechybí na žádné poradě
Ústředního výboru ANC. O tomto muži,
nápadně se podobajícímu Toníkovi Novot
ných, se traduje, že byl duchovním otcem
mnoha pumových akcí na území JAR v le
tech osmdesátých. V KGB si prý vysloužil
hodnost plukovníka. Dnes vystupuje veřej
ně na obrazovkách jihoafrické televize
v roli benevolentního rozšafy. Dobráckého
strýce, jehož jedinou touhou je lidské dob
ro. Toto „lidské dobro“ je pochopitelně za
taveno v drahokamu nazvaném „demokra
tický socialismus“, což je kravina, ale
snažte se vysvětlit jihoafrickému černouš
kovi, co dodnes nechápe leckterý českoslo
venský filosof. Těsná propojenost a takřka
dojemná symbióza ANC a KSJA doznala
pravé akční dynamičnosti, když náčelník
Umkhonto we Sizwe a chladnokrevný za
biják Chris Hani byl v těch dnes kooptován
do vedoucí funkce KSJA. Umkhonto we
Sizwe je ozbrojené křídlo ANC, o kterém
soudruh Mandela prohlásil (není tomu ani
měsíc), že nebude odzbrojeno a bude se
dál pilně cvičit ve zbrani.
K dokreslení situace snad postačí násle
dující historka: V pátek 2. srpna se v uli
cích města, kde žiji, objevila hlučná tlupa
rozhořčených příslušníků ANC. Bylo jich
kolem 150 a nadělali randál za tisíc. Táhli
městem, až konečně zastavili před magi
strátem, kde zkopmělému úřednictvu pře
dali protestní petici týkající se „nezákon
ného věznění“ sedmi „nevinných“ čer
noušků, kteří v těchto dnech čekají na
soud. Byli zadrženi silniční kontrolou a ta
jim v kufru objevila 4 samopaly AK-47
s větší kvantitou munice.
O „nevinné“ zatčené se již zajímá jakási
mezinárodní organisace ušlechtilců, kteří
jistě přednesou další petice, hlučné a pří
slušně zbubřelé, takže bych se nedivil,
kdyby se opět ozval americký kongres či
samotný pan Robinson nebo Kennedy.
Díky sankcím, ale především aktivitě
černých oborů, vesměs napojených na
ANC a KSJA, probíhá v Jižní Africe cosi,
čemu hlavní ekonom First National Bank
(bývalá Barclays Bank), pan dr. Cees
Bruggemans, přilepil trefné jméno: „Pro
gressive deterioration“. S tímto „progre
sivním úpadkem“ si už pomalu nikdo neví
rady. Díky Mandelovým krusádám bloudí
po ulicích stále rostoucí řady nezaměstna
ných, hledajících práci nebo aspoň kus tvr
dé housky. Denně jsou přepadány banky
a obchody a pojišťovny zvyšují prémie
geometrickou řadou. Malé a střední živ
nosti ohlašují úpadky, lidé jsou stěhováni
ze svých domovů. Nemají práci, nemají na

hypoteční splátky. Někteří už nemají ani
na jídlo. Černí i bílí. V tom není rozdílů.
Přesto se však volá po zostření ekonomic
kých bojkotů, přesto se pokračuje v ne
smyslných stávkách za nesmyslné cíle.
Protože odbory nedovolují propustit stáv
kující, jediným východiskem podnikatele
je likvidovat závod. A dalších pár desítek
či stovek je na ulici. Soudruhům z ANC je
to jedno. Jejich strategie, učinit Jižní Afri
ku nezvladatelnou, je jediným cílem. Ne
vadí, že již dnes statisíce černých hladoví.
Rozhodně však nehladoví Mandelova rodi
na, soudruh Slovo či terorista Hani a Kasrill. ANC se nemusí bát bankrotu. Dispo
nuje totiž externím majetkem v hodnotě
655 milionů randů, z čehož 600 milionů
představují nemovitosti. Zbytek jsou re
zervy v hotovosti. V Bonnu vlastní dům,
úřadovnu a další dům v Belgii, tiskárnu,
nezastavěný pozemek a dva byty v Londý
ně, byty a domy v Oslo, Stockholmu a To
rontu, 31 budov v Harare, dílny a dům
v Lusace, čtyři farmy v Zimbabwe spolu
s pozemky a budovami. Největší projekty
jsou v Tanzanii. V Dakawa je to vesnice
pro 8000 obyvatel se službanú a infra
strukturou, umožňující trening a zaměstná
ní. V Mazimbu je to farma, na nižje situo
vána notorická Solomon Mashlangu Free
dom College.
Externí příjem ANC během prvních 10
měsíců roku 1990 činil 79 milionů randů,
z čehož 75 milionů tvořily dary a dotace,
převážně ze skandinávských zemí. Největ
šími dárci je švédská agentura SIDA, nor
ská, finská, dánská a australská vláda...
Avšak ani USA a Kanada nezůstávají po
zadu. Pouze Sovětský svaz a bratrské země
socialismu teď nějak nemají... Snad to na
hradí západní demokracie a ANC to nějak
překlepe. Než jim padne do rukou celá Již
ní Afrika. Dlouho to asi trvat nebude, pro
tože tomu napomáhá celý „svobodný“
svět.
(Johannesburg 7. srpna 1991) •••

ČESKO - ANGLICKÝ
SLOVNÍK IDIOMU

CZEC^- ENGLISH
DICTIONARY OF IDIOMS

Tento slovnk české frazeologie a idiomatiky a jejich
ekvivalentů v angličtině vychází vstříc především po
žadavkům a potřebám uživatelů aktivních, to jest
těch, kteří anglicky píší, překládají, studují. Je to první
dio tohoto druhu, jež dosud v naší linguistické litera
tuře neexistovalo, ba ani ne v zemích s daleko přízni
vějšími publikačními schopnostmi.
V předmluvě slovníku zdůrazňuje prof. dr. Ant.
Měšťan, jak velkou úlohu má dnes v praktické výuce
jazyků frazeologie. Bez dvoujazyčných idiomatických
slovníků je ovšem takový učební proces obtížný, ne-li
nemožný. Pro emigranty je znalost idiomatické an
gličtiny existenčně důležitá, kromě toho pomůže do
značné míy odstranit emocionální trauma a pocit
isolace čl odcizení, vznikající následkem nedostateč
né znalosti jazyka. Po této stránce je slovník zdrojem
informací, které je velmi těžké najít jinde. Vychází jen
v omezeném nákladu, ale ti, kteří mají Anglicko-český slovník idiomů a ustálených rčení, maji jeho dodá
ní zajištěno, neboť je jeho podrobným rejstříkem.
Cena včetně poštovného: US$40.00.
Objednávku vyřizuje obratem (po zaslání příslušné
částky - money order):
B. Kroulk
30 Teesdale Place 2008
SCARBOROUGH, Ont.; Canada M1L1L2
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Ota Ulč

PŘÍPAD „ZASTAVENÉHO“
KOREJSKÉHO LETADLA

Co se divíte? Upírám právo na divení.
Jako bych je upíral komukoliv, kdo by,
řekněme že v roce 1943, spadl z židle pře
kvapením nad informací, že Hitler je anti
semita. A že Himmler již nepěstuje slepič
ky a uplatňuje odlišné zájmy.

***

V noci na 1. září 1983 sovětští aviatčíci
sestřelili veliké letadlo B-747 jihokorejské
společnosti KAL, let č. 007, s 269 osobami
na palubě.
V roce 1978 postihla navigační závada
korejský Boeing 707 na letu č.902 z Paříže
do Seoulu. Došlo k porušení sovětského
vzdušného prostoru. Sověti se strefili rake
tou do výše 11 km, nicméně pilotovi se
podařilo přistát na zmrzlém severoruském
jezeře. Kreml protestoval a poslal účet ve
výši 100.000 dolarů za záchranu, bydlo
a stravování. Však v táboře míru ani po
pravy nebývaly zadarmo a od pozůstalých
se vyžaduje úhrada služeb.
Tehdy zahynuli dva pasažéři a třináct
jich bylo zraněno. Světový tisk odbyl pří
pad pár řádky.
Tentokrát zahynuli všichni pasažéři
mnohých národností, též 61 Američanů.
„Dopustit se omylu a uhnout v dráze
vzdušné dopravy civilním letadlem v době
múru není hrdelní zločin,“ připomněla
Jeane Kirkpatrick, velvyslankyně v OSN.
Však Aeroflot na cestě do USA mnohokrát
odbočil od předepsané trasy - například
podívat se na výstavbu atomových pono
rek v loděnicích v Grotonu ve státě Con
necticut. Též LOT a ČSA si takto odbočo
valy, někdy úmyslně, někdy třeba ne. Když
sovětská ponorka s atomovou náloží na
prosto viditelně uvízla ve švédských vo
dách, Kreml to svedl na mechanický omyl.
Tentýž Kreml taktéž mechanicky vyloučil
mechanický omyl v případě korejského le
tadla. Óbrgenerál Nikolaj V. Ogarkov pro
hlásil, že „sestřelení nebyla ani nešťastná
náhoda, ani omyl“ a že by se tak zachoval
každý.
„Napadlo by kdy ve snu Washington či
naši vládu v tomhle případě vystřelit smr
telné rakety?“, zeptal se londýnský Sun
a odpověděl: „Ani za milion let.“
„Suverenita ani nevyžaduje, ani nedovo
luje v mírových dobách sestřelovat letad
la,“ zdůraznila velvyslankyně.
Sověti odpověděli jedním hlasem - jak
zakyslý Gromyko, tak ometálovaný Ogar
kov, tak Nikolaj A. Ušakov, šéf meziná
rodně právního oddělení Ústavu státu
a práva: jednali jsme právně, jedině správ
ně, a tak, jak jsme učinili, vždy v budouc
nu učiníme. „Svět je rozhořčen hanebnou
rolí USA v této provokaci,“ dodal TASS.
„Hrubá provokace,“ pípl si i Bohuslav
Chňoupek, tehdejší ministr českosloven
ských, tehdy neexistujících zahraničních
věcí.
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Po sestřelu se mě studenti ptali, jak že to
Sověti vysvětlí a proč že by Moskva ne
mohla vyrukovat s pravdou či aspoň s po
lopravdou. Korejský letoun skutečně poru
šil vzdušný prostor SSSR ve strategicky
háklivé končině, náš pilot še zmýlil ve zjiš
tění totožnosti, chyba byla na obou stra
nách, moc nás to mrzí, jakési, nikoliv však
značné, odškodnění poskytneme, a inicia
tivně v rámci mírového soužití prosadíme
zlepšení komunikačních systémů, aby se
už tragedie neopakovala.
Svět by to přijal a oddechl si, jak že se
Sovětský svaz zdárně civilizuje. Zachovají
se takhle, a když ne, proč ne?
Protože to ještě byla doba staré gardy
a jejího stylu uvažování. Osvícenější reak
ce měla stejnou pravděpodobnost úspěchu
jako snad očekávat od Chomejniho, že za
nechá mohamedánství nebo že Menachem
Begin na mohamedánství přestoupí. V této
době vyjádřit se o nedokonalosti sovětské
ho systému bylo stále cosi velezrádného.
Proto nikdy, ani jednou se nepřiznat k chy
bě, k omylnosti. Až když vožď padne, to je
jiná: praporečník míru, kosmický génius
Josip, poté paranoidni masový vrah; modemizátor Nikita, poté pitomý popleta;
moudrý milovaný Leonid, poté bleskem
zapomenutá nula.
Západní diagnostici proklepávají ruské
ho medvěda a většina zdůrazňuje jeho
lechtivost, přecitlivělost v intimní krajině
své legitimity. Medvěd že si není jistý
v kramflecích, proto ho prohání můry ne
jistot.
Sice pravda, ale ne celá. Souhlasím
s publicistou Edwardem Luttwakem, jed
nou z hlav ve Washingtonu nejosvíceněj
ších, že totiž Kreml nemotivuje jen nejisto
ta. Možná že i více motivuje arogance su
pervelmoci, několikrát si již vyzkoušivší,
že však je dovoleno kurážným silám ve
světě historicky odepsaných měkkýšů.
Tehdy jsem žactvo seznámil se snadno
předvídatelnými sovětskými kroky příštích
dnů: Moskva značně nakvašena porušením
svého výsostného, ba svátého prostoru, ob
viní posádku ze špionážní činnosti, v žoldu
satanské CIA pokud možno. Že to všechno
je provokace, trik, záminka amerických
militaristických kruhů odvrátit pozornost
světových mas od agrese ve Střední Ame
rice, horečného zbrojení, bezuzdného vy
kořisťování, zbídačování, nezaměstnanos
ti, inflace. Vždy se věru odvrací pozornost,
vše je antisovětská hystérie, a taky se s tím
dost pravidelně sveze Israel. Tak se ovšem

stalo, neboť se stát muselo. Nicméně mnozí
američtí předáci se topili v podivu nad vý
vinem, nad moskevskou reakcí - jak jen
prý mohou takhle lhát?
Nejen že mohou - však musí. Od toho
jsou leninisté a pravda je přece to, co pro
spívá zájmům vládnoucí třídy, kterou - jak
známo - reprezentuje její avantgarda. Stra
na, nejlepší z nejlepších, a je přece v zá
jmu nejlepších, aby...
Několik amerických senátorů oznámilo,
že sestřelení letounu bylo šokující barbar
ství, ale že sovětská reakce je šokuje ještě
víc.

* **

Hodnota života. Sovětští ochránci vý
sostného prostoru měli dvě a půl hodiny
času zjistit totožnost zbloudivšího letadla.
Šlo věru o ochranu suverenity či o tradiční
zabijačku? Chybělo už jen 90 vteřin, aby
KAL-007 zdolal vzdálenost 12 mil a dostal
se ze sovětského prostoru. Pohraniční sestřelovači si tedy museli pospíšit. Zasažený
jumbo jet se začal kutálet v obrovských
spirálách až do výše 2000 stop nad mořem,
poté již spadl vertikálně do mezinárodních
vod. Celková procedura trvala 12 minut.
Hodnota pravdy. První prohlášení vy
dal TASS 2. září, cituji z Rudého práva
z 3. září: Cizí letadlo letělo bez navigač
ních světel, nereagovalo na sovětské varo
vání, brzo poté opustilo sovětský vzdušný
prostor a pokračovalo v letu směrem k Ja
ponskému moři. Imperialisté zahájili provokační kampaň, špinavé pomluvy, ne
stoudné a pomlouvačně prohlášení, jde
o předem naplánovanou akci, provokaci,
plnění speciálních výzvědných úkolů, vě
domé úsilí o další zostření mezinárodního
napětí.
Toť tedy TASS dle Ruďase: Cizí letadlo
pokračovalo směrem k Japonskému moři
* * *

V Moskvě 5. září promluvil generálplukovník Semyon F. Romanov: naši piloti
nevěděli, že jde o civilní letadlo, však letě
lo bez světel a velice připomínalo americ
ké výzvědné letadlo typu RC-135. - O se
střelu se však nezmínil.
Týž večer Genrik Borovik, hlavní ko
mentátor moskevské televize (a velký fan
da glasnosti v těchto dnech), přirovnal
Američany k hitlerovským zločincům. Ti
přivazovali ženy a děti k tankům, Ameri
čané je přivazují ke špionážním letadlům.
Rozhorlení soudruzi ale netušili, že
Američané měli hlasy sovětských pilotů na
magnetofonovém záznamu. Je přehráván
6. září v Radě bezpečnosti OSN, ruský text
a anglický překlad je promítán na televizní
obrazovce. Sovětský delegát Oleg S. Tro
janevský se nedívá. Poté dlouze promluví
a sestřelení popře. Mezitím ale TASS vydá

prohlášení, jak že proniknuvší korejský le
toun byl „zastaven“. Prohlášení dorazí do
OSN ještě před koncem schůze. Trojanovský je přečte - přečte tedy popření svých
před chvílí přednesených argumentů.
Správný to leninista, sval ve tváři se mu
nepohnul.
Magnetofonový záznam obsahoval vše
lijaké nepříjemnosti. Například že pilot vě
děl, na co střílí, cíl měl před očima ve
vzdálenosti 1.2 míle čili zhruba 2 kilomet
rů. Moskva tvrdila, že letadlo letělo bez
světel, jenže piloti viděli světla zřetelně.
A že by se vzdušný špion podobal vánoč
nímu stromečku?
„Zde máme důkaz, že Sověti se rozhodli
sestřelit civilní dopravní letoun, sestřelili,
a pak lhali,“ uzavřela velvyslankyně Jeane
Kirkpatrick.
V New Yorku sovětští diplomaté, patrně
bez instrukcí z Moskvy a určitě bez ponětí,
zda Američané nevyrukují s dalšími nepří
jemnostmi, se nepokusili znevážit pravost
magnetofonových pásků. V Moskvě se ale
brzo vyjádřili: „Sovětští představitelé od
mítají tyto takzvané důkazy, je to falzifikát
od počátku do konce,“ oznámil Juri Korni
lov, komentátor TASSu.
9. září, svolání tiskové konference bez
precedentu - maršál Ogarkpv, náčelník ge
nerálního štábu s rákoskou u veliké mapy.
Moskevský zpravodaj Vladimír Diviš cito
val (v Rudém právu, 10. září) Ogarkova, že
KAL-007 tedy neodletěl k Japonskému
moři, též že nebyl zastaven, ale sestřelen.
Byl to narušitel, slovo několikrát opako
vané.
Zde Rudé právo-. Bylo nezvratně doká
záno, že proniknutí bylo záměrnou a pečli
vě naplánovanou výzvědnou akcí. Civilní
letadlo bylo pro tuto operaci vybráno vědo
mě, bez ohledu na lidské oběti, a možná, že
se s nimi počítalo.
Oblastní velitelství vydalo příkaz piloto
vi stíhačky MIG 23 zneškodnit špionážní
letoun dvěma raketami. Stalo se tak nad
jihosachalinskou osadou Pravda.

***
Toť tedy vše pravda? Západní novináři
vznesli dotazy a maršál se ošíval v ne
zvyklé roli.
Otázka: Jestliže sestřelení letounu naří
dilo místní velitelství, neriskuje tak hlavní
štáb nebezpečí války, kterou by mohl takto
vyprovokovat některý z lokálních komandantů?
Maršálova odpověď: Tato analogie je
nepřípustná.
Otázka: Jestliže, jak tvrdíte. Sovětský
svaz nenese žádnou odpovědnost za zniče
ní letadla, proč trvalo šest dní, než jste
zničení vůbec přiznali a proč jste dosud
neinformovali vaši veřejnost, že 269 osob
zahynulo?
Maršál: Proč bychom to říkali, když ne

víme, kolik jich bylo?
Ale hlavně že víme, že letoun zločinně
uskutečňoval špionážní poslání!
Tiskovou konferenci řídil Leonid Zamjatin, vedoucí oddělení mezinárodních in
formací ÚV KSSS. Dopisovatel londýn
ských Times se ho otázal, zda by se bylo
střílelo, být na palubě dva tisíce pasažérů.
Zamjatin se rozčilil, zrudl a prohlásil:
„My jsme se snažili životy zachránit!“
Správný leninista!
A Georgi Komilenko, první náměstek
ministra zahraničních věcí a třetí v trojici
nezvyklé tiskové konference, pregnantně
shrnul: „My se nikomu nepřiznáváme k ja
kékoliv odpovědnosti, k jakékoliv vině.“
Rovněž správný leninista.

♦♦*
Maršál Ogarkov se pokusil potýkat s ně
kterými otázkami deduktivně detektivně.
Boeing 747 že měl špionážní poslání, po
něvadž letěl v noci a vysoko.
KAL-007 létal v této výšce vždy v tuto
dobu, několikrát týdně.
Ogarkov zdůrazňoval špatnou viditel
nost.
Sovětský pilot-sestřelovač, přitloustlý
pořízek bez jména, den po maršálovi řekl
na televizi, že narušitele viděl značně zře
telně.
Dle Ogarkova se narušitel pokusil unik
nout šalebným manévrováním.
Dle pořízka narušitel pokračoval v letu
beze změny směru či nadmořské výšky.
Jestliže sovětský sestřelovatel mínil na
před nekrvavě komunikovat, jeho korejský
terč mu nemohl vyhovět. Sovětští piloti
mají k dispozici jen jeden kanál - z kabiny
dolů k bázi - a ne k jiným letadlům. Rov
něž nedovedou anglicky, řeč mezinárodní
ho letectví. Čili dva dobré důvody, jak
zmenšovat, byf ne zcela vymýtit, nebezpe
čí přeletů, úprků k imperialistům.
International Civil Aviation Agency
(ICAO), mezinárodní organizace civilního
letectví se sídlem v Montrealu, se před lety
dohodla na systému signálů, vzdušných
kontaktů - mezinárodní nouzové vlně (in
ternational distress radio frequency) 121.5
megacyklů. Pokud jí Sověti vybaveni jsou,
nepoužili ji, jak dokazoval záznam předlo
žený v OSN. Identifikační IFF kód, který
sovětští piloti určitě mají k dispozici, uží
valo jen vojenské letectvo tehdejších zemí
tábora míru.
Dopravní letadla KAL jakož i jiných
společností mají zařízení zvané TRANS
PONDER, vysílající elektronický signál
s identifikačním číslem letounu, aby rada
rové služby věděly, kdo je kdo. Američtí
činitelé vyjádřili potíž uvěřit, že sovětské
radary by nebyly schopné zastat tento jed
noduchý monitomí úkol.
Ogarkov se o jednoduchém monitomím
úkolu nezmínil.

Hodně zdůrazňoval americký výzvědný
trik, totiž setkání amerického letadla RC135 a korejského letadla B-747, aby po
pletly sovětské mistry techniky. A poně
vadž RC-135 vyzvídá, B-747 rovněž musí
vyzvídat.
Jenže RC-135 nečiní nic protiprávního.
Je součástí verifikačního systému pro do
hled na dodržování sovětsko-amerických
dohod o vzájemné vojenské zdrženlivosti.
Jedni létají podél, ale nikoliv uvnitř hranic
druhého státu a druhý stát činí totéž. Ame
ričané létají podél sachalinsko-kamčatské
oblasti pravidelně, předvídatelně, a se
svým RC-135 už byli tisíc mil daleko a ho
dinu už na půdě Aljašky, když Sověti se
střelili KAL-007.
V koridoru severního Pacifiku se ročně
uskuteční 12.000 komerčních letů. Boeingy 747 tudy brázdí mnohotisíckrát. Brázdí
o 125 mořských mil rychleji než RC-135,
různými aparaturami obložený, zvídající,
nikam s pasažéry nepospíchající. B-747
měří 231 stop, RC-135 pouhých 136. Ge
nerál letectva Nikolaj V. Mokvitelev ozná
mil, že tyto dva typy nelze na radaru rozli
šit. Jiní sovětští generálové přišli s tvrze
ním, že jejich piloti nemohou opticky roz
lišovat. Britský důstojník komentoval:
Ono je snad vskutku nemožné pro ruského
pilota vidět tento rozdíl, ale neznám jedi
ného pilota jinde na světě, který by potíže
s rozlišením měl (New York Times, 12. září
1983). K věci se též vyjádřil Viktor Belen
ko, bývalý důstojník sovětského letectva.
Před několika roky uletěl ze Sachalinu
s Migem a teď žije v USA. Napsal, že je
nemožné si na radaru splést či ve vzduchu
splést ony dva druhy letounů.

** *
Přiznejme tedy sovětským expertům vá
lečnictví tento unikátní rozpoznávací de
fekt. V kontextu korejského masakru
a moskevského tvrzení není příliš podstat
ný. Základní je přece obžaloba, že korejské
civilní letadlo si najal Washington ke kri
minální výzvědné činnosti, s ženami a dět
mi úmyslně na palubě, cynicky tak oběto
vaná rukojmí, jako kdysi činil Hitler s že
nami a dětmi na tancích.
Účelem vyzvědačství je vyzvědět. Proto
Američané užívají letadla RC-135. Rovněž
letadla typu SR-71 Blackbird, ve výši
80.000 stop spěchající rychlostí 2310 mil
za hodinu. A ještě značně víc zastanou sa
telity. Životnost satelitu KH-11 je několi
kaletá, zločinné poznatky již neexpeduje
v kanistrech s filmy v několikadenních in
tervalech, ale vysílá elektronicky přímo
k bázi. Tof technika, kterou se Sovětům
dosud nepodařilo ukradnout.
Satelity fotografují z výše 100 mil so
větské lodi s detailem každého nýtu na pa
lubě. Fotografují suverénní sovětskou prsť
a na ní mužika, louskajícího stranický tisk.
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„Víme o nich vše - až tedy na jejich úmys
ly,“ přiznala informovaná osoba ve Wa
shingtonu.
Tak proč a nač si ke špionáži najímat
civilní dopravní letadlo, v hodinách před
svítáním, za mizerné viditelnosti, tolikrát
sovětskými mluvčími zdůrazňované? B747 by bylo nutno vybavit značně nesklad
ným zařízením, kam by se aparatura a obsluhovatelé vešli, s bednami snad do ulič
ky bránit pasažérům v cestě k záchodkům?
A co antény? Buď tedy přimontovat na
střechu onen obrovitý tali? AWAC nebo
vyzbrojit anténami, až by se jumbo začal
podobat dikobrazu.
Takže z korejského vyzvědačství zbylo
toliko jamesbondovské číslo 007. V naší
části světa nepochybně nejapný, vskutku
morbidní vtip, v Moskvě ale dobrý argu
ment. Moskevský mluvčí na programu
Nightline americké televizní společnosti
ABC několikrát zdůrazňoval mezinárodně
známou symboliku tohoto trojčíslí.
* * *

Západ nikdy netrpěl nedostatkem do
brovolníků, ochotných ve jménu pokroku
a míru se podepsat pod sebevětší antiamerické nehoráznosti. Spolu s Kremlem se te
dy pustili do práce. V New Yorku velmi
brzy vyšlo dílko nazvané The Curious
Flight of KAL 007 (Podivný let KAL 007),
napsal kdosi jménem Conn Halliman, vy
dal U. S. Peace Council, tento mírový vý
bor větví Komunistické strany USA. Cel
kem jen 8 stran, sbírka leninských pravd,
uvedu jednu. Totiž tvrzení, že Ernest Volkman, redaktor časopisu Defense Science,
tvrdil, že KAL pravidelně ilegálně proniká
do sovětského vzdušného prostoru. Jenže
Volkman nikdy redaktorem onoho časopi
su nebyl, ale zato se podílel na tvorbě polopomografického měsíčníku Penthouse.
Když dotázán, rezolutně popřel jemu při
suzovaná tvrzení.
Novosti v Moskvě vydaly opus nazvaný
The Presidents’s Crime: The Provocation
With the Korean Airliner Carried Out By
Order of Reagan (čili Presidentův zločin,
provokace Reaganova atd.), za pouhých 30
kopějek, z pera neexistujícího japonského
novináře jménem Akio Takahashi. Lajdác
ká to práce: identifikační kód nepřekládá
,3“ - druhé to písmeno v abecedě - jako
dvojku, ale jako trojku, neboť tak tomu je
v azbuce.
Snaze marxleninských azbuků se snad
no vyrovnali západní myslitelé, například
R. W. Johnson, osoba na nejslavnější
oxfordské universitě. Rozumy dychtivě
uveřejnil britský pokrokový Guardian.
Z dramatického popisu zásahu rudých
vzdušných mordýřů vyjímám: „Letadlo
Suchoi se snaží snížit ztráty na životech na
minimum - nevystřelilo již víc raket na
letadlo. To samo o sobě je velká šlechetná
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oběť [major sacrifice].“ A že Spojené státy
dluží Sovětskému svazu omluvu za tuto
americkou zločinnou provokaci. (Převzato
z World Press Review, březen 1984.)
Nejvíc pozornosti vyvolal článek Reas
sessing the Sakhalin Incident v lodýnském
prestižním časopise Defence Attache
(č.3,1984), napsal P. Q. Mann, pseudo
nym, dokazující špionážní poslání korej
ského letadla. Proč pseudonym? Inu proto,
hnedky se usoudilo, že v anonymitě se
skrývá zasvěcený odborník z vládních kru
hů.
Tisk bulvární i velice považovaný se ro
zepsal o tvrzeních mysteriózního autora.
I solidní The Economist reagoval se znač
ným respektem.
Načež se zjistilo, že autorem je velice
nezasvěcený Tony Deveraux, zaměstnanec
místní reklamní firmy. Bublina splaskla,
podvodnické nesmysly odhaleny. Defense
Attache povinován zaplatit velkou částku
jako náhradu škody korejské letecké spo
lečnosti v mimosoudním vyrovnání. Časo
pis poté i zveřejnil pravdivou versi případu
- ale tím to skončilo. Není mi známo, že by
např. The Economist se byl podstatně vy
jádřil k původním svým lžím. Západní me
dia se odmlčela, inu, tak to v liberálním
světě sdělovacích prostředků bývá.
Nepovedl-li se londýnský reklamní
pseudonym Mann, třeba se povede někdo
jiný. V nejpokrovějším americkém časopi
se The Nation se 18. srpna 1984 objevil
článek z pera studenta yaleské university
Davida Pearsona. Student předložil své dů
kazy na předpokladu americké pletichy,
konspirace. Jeho zdůvodnění by bylo ale
přijatelné pouze v případě, že tato naše
planeta by byla placatá. Nicméně hodně
solidních zdrojů nadšeně opakovalo jeho
vývody.
Profesor Oliver Clubb ze Syracuse Uni
versity tady v mém sousedství, vytrvalý bi
jec všeho amerického, napsal knihu KAL
Flight 007: The Hidden Story, vydalo mu
ji obskurní nakladatelstvíčko. Autor se do
pustil mnoha faktických, leč politicky zce
la vyzrálých omylů.
V tomto divném výčtu důkazů nedoka
zatelného bych ještě mohl pěknou chvilku
pokračovat.
Též vyšlo několik solidních knih, jež
však nezískaly příliš zájmu důležitých me
dií. Příkladem nám poslouží australský no
vinář Murray Sayle. Britská televizní spo
lečnost s ním uzavřela smlouvu na dodání
dokumentárního programu o korejské afé
ře. Autor smlouvu dodržel, případ zpraco
val, důkazy dodal, předložil hotové dílo,
jenže, jenže... Dokázal vinu sovětskou, ni
koliv americkou. Nic se tedy nenatáčelo
a nevysílalo. Nelze-li dokázat Reaganovu
vinu, podíl CIA, věc je to nevysílatelná,
zdůvodnil britský smluvní partner.
Třeba tyto zdroje demokratické sdělova
cí najdou víc inspirace v moskevském roz

hlasovém tvrzení, že ono korejské letadlo
vlastně Sověti vůbec nesestřelili, ale zniče
no bylo americkou, na dálku kontrolova
nou bombou. Ano, tak to bylo. Moskev
skou tuto novinu citovali v International
Herald Tribune (27. srpna 1984).

** *
Co se tedy skutečně stalo, proč KAL007 uhnul tak radikálně z cesty, proč Ame
ričané nevarovali, že uhnul, proč nevarovali Sověty, neschopné se vyznat na vlast
ním radaru a vlastníma očima rozpoznat ve
vzdálenosti dvou kilometrů světélkujícího
obra s písmeny KAL?
Systém komunikačního napojení na ci
vilní letectvo neexistuje. RC-135 si nemo
hl povídat s KAL-007.
Proč zatoulanou korejskou posádku nevarovala Aljaška či pak Japonsko?
Poněvadž KAL-007 uhnul v oblasti mi
mo dosah obou styčných bodů.
Tak co se tedy stalo?
Kim Chang Kyu, pilot KAL, při straši
delném přistání na severoruském zamrz
lém jezeře v roce 1978 tvrdí, že úchylku na
100 mil naprosto nelze vysvětlit navigační
nedbalostí. Co když třeba na palubě řádil
únosce či celá taková skupina? .
Znalci přišli s dvěma variantami prav
děpodobnějšího vysvětlení: Boeing 747 je
vybaven třemi systémy INS (Interial Navi
gation System). S tímto systémem nelze
zabloudit. Z 10.000 letů na jednom jedi
ném dojde k nejvýše 50mílové úchylce,
a to vinou pilota.
Pilot musí moudrému stroji naůikat
správné informace. Chybovat je lidské,
a proto jsou na palubě systémy tři, aby se
vzájemně kontrolovaly. Ale ani tato opatr
nost nestačí v případě dalších lidských
omylů či už spíš lajdáctví: místo trojího
separátního nasycení stroje navigačními
instrukcemi se práce odbude jedním
vrzem. A místo aby ji jiný člen posádky
zkontroloval, od kontroly se upustí, stalo
se již mnohokrát.
Druhá varianta: Zdrojem neštěstí mohlo
být omylné zmáčknutí knoflíku INSERT
místo CLEAR poté, co člen posádky kon
troloval na INS zbývající přímou vzdále
nost do Seoulu. Místo aby pak informaci
vymazal, dal povel navigačnímu přístroji
letět přímo - tedy přes SSSR.
Tolik domněnky. Je dokázáno, že KAL007 měl potíže s radiovým spojením ještě
dávno před dosažením sovětského území.
Pilot nemohl kontaktovat Aljašku a vypo
mohl mu jiný KAL na téže trase se 14minutovým odstupem.
Odpověď vězí ve studených japonských
vodách v takzvané black box. Jenže niko
mu se nepodařilo čemou krabici vylovit.
Hlavní punkt v celé tragedii je ale znám
a je k nepředělání. Tvrdě platí výrok
Moskvy slovy maršála Ogarkova: „K se

střelení nedošlo náhodou a nedošlo omy
lem.“ Civilní to letadlo bylo špionážní, my
to víme. A i kdyby nebylo, co na tom zále
ží, náš svátý výsostný prostor si narušovat
nenecháme, vždy vše sestřelíme v rámci
zachování světového míru.
V OSN vedoucí sovětský delegát Trojanovský vetoval mírňoučkou rezoluci Rady
bezpečnosti, vyjadřující jakýsi nesouhlas
se způsobem ukončení letu KAL-007. Ve
to již stopatnácté. Stočtmácté vrhl sovět
ský delegát v lednu 1980, aby zabránil
sankcím proti Iránu, jehož fanatici se do
pouštěli násilí na amerických diplomatech.
Země tábora míru, a Československo
mezi nimi samozřejmě nejhlasitěji, zatrati
ly Washington, jeho provokace, lži, hyste
rii, válečné choutky. „Jednání USA způso
bilo rozhořčení, jež roste mezi poctivými
lidmi na celém světě,“ oznámili reální so
cialisté.
A divíte se, Co se divíte? Právo k podivu
už nám dávno prošlo.
♦ * *
International Civil Aviation Organiza
tion v Montrealu ustanovila sedmičlennou
vyšetřující komisi. Tato komise vypraco
vala zprávu o 113 stranách. Odborníci jed
nomyslně odmítli sovětské tvrzení o špio
nážním poslání letadla, že by se let KAL007 z Anchorage na Aljašce byl pozdržel
o 40 minut za účelem synchronizace
s americkými průzkumnými letadly. Závěr
byl ten, že masakr způsobila nelidská so
větská reakce na lidský, patrně lajdácký
omyl korejské posádky. Interception pro
niknuvšího letadla vyžaduje uskutečnit vi
zuální kontakt s posádkou a nikoliv je setřelit zezadu.
Komise ICAO odmítla čtyři teorie jako
zcela nepravděpodobné, ale nevyloučila
dvě alternativy:
1. Možnost, že pilot určil magnetický
směr pro první úsek letu z Anchorage k aljašskému bodu jménem Bethel and that the
autopildt mode selector was inadvertently
left in the heading mode for the duration of
the flight. Jak ale tuto úřední technickou
angličtinu přeložit do češtiny? V podstatě
tedy že chybu omylného navigačního za
měření nikdo nezpozoroval a neodstranil.
2. Nejpravděpodobnější vysvětlení, že
se totiž navigátor dopustil chyby při pro
gramování kompjútru - že polohu Ancho
rage, místa odletu, omylem naťukal jako
139:58 místo správných 149:58 stupňů zá
padní zeměpisné délky. Rozdíl 10 stupňů
na mapě znamená rozdíl 300 nautických
mil na zemi - a o tuto vzdálenost směrem
na východ kompjútr letadlo poposadil
a zaměřil. Modernizovaná modifikace této
aparatury, jež by postřehla chybu, sice
existuje, ale KAL-007 ji zainstalovanou
neměl.
Předepsaná dráha letu R (dle Red) 20

vede až do blízkosti 35 mil od sovětského
vzdušného prostoru a pokračuje od hlavní
ho japonského ostrova Honšu směrem na
Seoul. Dráha R z bodu Bethel sleduje řadu
bodů, všechny začínají písmenem N, a sice
v tomto pořadí: Nabie, Nukks, Neeva,
Ninno, Nippi, Nytim, Nokka, Noho
a Nanae. S výjimkou dvou bodů letadlo
má povinnost se všemi zajistit radiový
kontakt.
Zpráva ICAO obsahuje mnoho detailů,
jak a proč, co posádka měla či mohla udě
lat a co neudělala. Posádka se nepochybně,
zcela určitě zachovala lajdácký. Na letu,
který rutinně podnikala několikrát do týd
ne, nepřekontrolovala koordinanty, neuči
nila opatření, jež měla učinit, neobtěžovala
se s udržováním předepsaného radiového
spojení. Zatoulání špatným, nebezpečným
směrem je neomluvitelné. Však stačilo za
pnout metereologický radar: zaznamenává
totiž obrysy pobřeží až do vzdálenosti 200
mil. To učinit, hned by byl původní navi
gační omyl praštil přes nos.
Lajdáctví stálo život posádku a všechny
pasažéry.
To je pravdivá a současně nepravdivá
věta. Posádka a pasažéři přišli o život pro
to, že lidské pochybení ponouklo kompjútr
zamířit do prostoru země přespříliš háklivé
na svou suverenitu a méně pak již dbalé
suverenity jiných států a obyčejných živo
tů vůbec.
Vzdor měsíc trvajícímu úsilí se tedy ne
podařilo v moři najít onu black box se zá
znamem z paluby zatoulaných, ztracených,
zatracených. Pár dní před vánocemi Sovět
ský svaz dovolil delegaci převzít prý
všechny nalezené zbytky KAL-007 - pět
krabic s 83 kousky, ne tělo či důkazy, ale
hadříky, dvě knihy a jeden útržek záclony
z plastiku.
[••]

Vlastimil Radkovický

KOUZELNÍCI
Věříme obvykle tomu, co nám rozum ve
lí přijímat jako logické, ověřené, zažité,
spolehlivé. Tok informací proudí celý život
a také celý život jsme více či méně nuceni
informace vyhodnocovat. Ne všechny in
formace jsou pravdivé, ne všechny chápeme
v celých souvislostech. Zkušenost nás učí
rozlišovat rozdílnou spolehlivost předpově
di počasí a matematických vzorců, stejně
tak rozdílnou spolehlivost opilcova vyznání
lásky a překlad soudního znalce. S informa
cemi si fixujeme i jejich zdroje a následně
také jejich spolehlivost. Dochází k ustále
ným spojením. To, co řekla paní učitelka,
bylo vždy pravdivé, na to se mohu spoleh
nout. Ale ne každý kamarád. Pepík mi řekl,
že byl včera sáňkovat. Ale že sáňkoval s Jir
kou, to už neřekl, protože ví, že já Jirku
nesnáším. Úmyslně mi neřekl pravdu celou,
část zatajil. Proč? Aby mohl kamarádit jak
se mnou, tak i s Jirkou. Zatajil část pravdy
proto, aby mu to přineslo prospěch. Kdy
bych se o Jirkově účasti na sáňkování nedo
věděl odjinud, řadil bych Pepíka dále mezi
ty kamarády, kterým mohu zcela věřit. Má
me informace, máme logiku, máme zkuše
nosti. Dosti jednoduché, že?
Ustálené fixace nám neumožňují vždy
postřehnout důležitost méně obvyklých je
vů, vazeb, informací. Jde tedy o nepostřeh
nutí či podcenění zdánlivě nedůležitých je
vů, prvků a jejich souvislostí. A z tohoto
principu vyplývá možnost mnoha kouzel.
Ale i podvodů, tragédií a omylů. Kouzelník
Hitler věděl, že Německo třicátých let není
stádo hlupáků. Nabídl práci, nabídl máslo,
přidal kanóny a ještě přitažlivý sen o nadřa
zenosti rasy. Podstatná část národa návnadu
polykala s chutí a stoupajícím nadšením.
Poznání o chorobném světovládci přišlo už
pozdě. Kouzelník Gottwald nabídl po válce
sociální spravedlnost a blahobyt jinou for
mou - kouzlo se zdařilo, KSČ vyhrála vol
by. Ještě pár utajených podvodů, pár utaje
ných vražd, a potom už se nic tajit nemuse
lo. Podstatná část národů Československa si
na situaci prostě zvykla. Byl tu sice rok
1968, ale přijely tanky a tak si začala zvykat
další generace. Kouzelník Husák už jen
oprášil osvědčený trik: okupaci nazval bra
trskou pomocí a socialismus se budoval dál.
Hlavně ku prospěchu kouzelníků a jejich
věrných pomocníků.
Před časem se totalitní moc v Českoslo
vensku zhroutila, ale národům opět uniká
podstatný detail. Moc se nezhroutila pod
vlivem dlouhodobé pasivity mas, ani jen po
krátkodobé aktivitě části národů. Vítězové
přehlédli - a mnozí ani nezahlédli! - obrov
ský a dlouhodobě cílený vliv Západu na
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struktury východní Evropy. A rázem se
v nové situaci vyrojili noví kouzelníci.
Vždyť stačí jen obměny starých triků, zvláš
tě těm zkušeným nebo alespoň pozorným.
A hned jsou logické, vědecké, politické,
historické i morální argumenty k tomu, že
jen tahle politická strana přivede Českoslo
vensko do Evropy, jen samostatné Slovens
ko je pro Slováky spásou, republiku nesmí
me rozprodat kapitalistům, něžnost revolu
ce musí být zachována, svět se na nás dívá
s údivem a nadšením. Polopravdy, přání,
omyly. Protože jsou přehlíženy nebo nere
spektovány i jiné vazby faktů, unikají detai
ly i jevy zásadního významu. Prezident při
pomene národům podíl viny na realitě i pokroucené charaktery. Ušlechtilé i varovné.
Poučné ale asi jen pro ty, kteří na základě
zkušeností vědí, že je nutno změnit taktiku
podle nové situace. Proto vzrůstá kriminali
ta, nepostradatelní odborníci vytvářejí ma
fie, KSČM i KSS získávají významný vliv
i mezi vysokoškoláky, o lustracích se ve
dou moralistické úvahy, tvorba národního
důchodu klesá, sociální nejistoty prudce
stoupají, právní systémy topomě přešlapují.
Zde je na místě otázka: „Proč se těmto
kdokoliv diví, proč je jimi zaskočen?“
A můžeme s vazbou na kouzelníky všeho
druhu dát odpověď. Brát v úvahu jen nadše
ní, naivní víru v to, že ušlechtilý přístup
k zločinům je zásadně mění k lepšímu, že
vzdálená perspektiva blahobytu - či aspoň
solidní životní úrovně - naučí zlajdačelé
masy poctivě pracovat, že v politické i hos
podářské sféře nově nastupují jen poctivci,
že hostinští, řezníci, zelináři, autoopraváři,
taxikáři a mnozí další přestanou zákazníky
šidit jen pádem totalitní moci, že se ve fab
rikách, dílnách, v JZD i na staveništích pře
stane krást jen pro vzniklou svobodu - to je
klasický příklad naprosté ignorace základ
ního faktu desítky let trvající devastace
hodnot všeho druhu! Vně i uvnitř člověka!
Proč se divit rozvleklým a často nekon
struktivním diskusím s demagogickými ar
gumenty, názorům, že se ČSFR neměla mí
chat do války tam někde v jiném světadíle,
.proč se divit malému zájmu o komunální
volby, proč se divit vnitřnímu rozkolu ně
kterých politických stran a mnohému další
mu?
Jistě, jde o desítky let chybějící politické
i občanské zkušenosti s demokracií a zcela
novými - a dosud v této podobě nikde
úspěšně neřešenými problémy. Jde ale také
o to, že nejméně 10% obyvatelstva v aktiv
ním věku se stejnou dobu přiživovalo
(a velká část se nejen přiživovala, ale přímo
tyla!) ze služeb totalitní moci: vlády, apará
ty KSČ a KSS, armáda a policie, soudní
mašinérie, ředitelé, předsedové, kádrováci,
aparáty ROH a Národní fronty, ale také
mnozí redaktoři, umělci atd. Dalších asi
10% obyvatelstva bylo na totalitní moci
a jejím systému závislých svým zaměstná
ním (obrovská administrativa i ve výrobní
sféře, v obchodě, ve službách), nebo jim
systém trvale umožňoval „vylepšování“
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ekonomické situace: tu do vlastní kapsy ti
sícovka za přednostní operaci žlučníku, za
zařazení do atraktivního zahraničního zá
jezdu, za přednostní získání auta či jeho
opravu, tam pět tisíc za možnost dostat po
tomka do exponovaného učebního oboru,
jinde deset tisíc za výhodný odprodej sta
vební parcely od národního výboru, za sta
vební povolení na chatu v chráněné oblasti,
atd. atd. Cca 20% obyvatelstva, tedy vý
znamná pětina s relativně vysokou odbor
ností a s velkými zkušenostmi, přichází po
stupně o moc, platy, zaměstnání, výhody,
vliv - nebo jsou její pozice více či méně
ohroženy. Obrovská většina původně lho
stejného středu byla nadšena zázračnou
a sametovou změnou, najednou odpadly ty
ranské vlivy, každý může bez administrativ
ních formalit a kádrování cestovat, najed
nou se tahle masa nemusí téměř nikoho bát
(ani policie!), do všeho může mluvit, nastá
vá kýžený stav. Ale ouha! Přehlédnutí „de
tailu“, tj. hospodářsky zdevastovaného stá
tu, přináší zdražování, devalvaci měny, ne
jistoty, otazníky, bezradnost. Masa obyva
telstva zaváhá a rozhlíží se v očekávání po
moci. Od koho? No přece jsou tu kouzelní
ci! Ti, kteří ovládli umění odpoutat pozor
nost od podstatného, případně toho „nepod
statného“ využít ke svým cílům. Není důle
žité, z které vrstvy obyvatelstva se kouzel
níci rekrutují! Najdeme je ve všech obcích,
městech, podnicích, politických stranách
a hnutích. Jde o jejich specifické „kouzel
nické“ formy a jejich skutečné cíle. A ty
jsou vždy obtížně zjistitelné, zvláště pro
průměrného občana, který je tím nejvhod
nějším a vždy platícím divákem.
Příklady pomáhají nejlépe k objasnění.
Ale jen příklady ve správných a celistvých
vazbách'. Např. členové JZD i JRD často
svůj smířlivý osud se stavem věcí odůvod
ňovali tím, že jim odpadlo mnoho dřiny
a starostí. V odůvodnění vynechali malý
detail: dřina odpadla vlivem nastupující me
chanizace, technizace a modernizace v díl
nách, továrnách, v dopravě, ve stavebnictví
- a také soukromým zemědělcům ve vyspě
lých zemích. Úbytek starostí nastal jejich
nuceným přenecháním předsedům družstev,
mnohdy bývalým holičům, krejčím, v lep
ším případě malozemědělcům, kteří neměli
s velkovýrobou nejen zkušenosti, ale často
ani osobní předpoklady k jejich nabytí. Vý
sledkem potom byly odměny za tzv. pra
covní jednotku ve výši 2,75 Kčs (a jen zdat
ní jedinci dosáhli za den 5 pracovních jed
notek), stejně tak i z této mzdy odvozené
ubohé důchody mnoha venkovanů.
Kouzlení a kejkle s polopravdou probí
hají i v jiných sférách. V prosinci 1990 vy
šel ve slovenské Práci úvodník nazvaný „...
jen jsem počítal“. Redaktor počítal obnos
150,- Kčs na jednoho emigranta v ČSFR na
den a dospěl - jak geniální! - k částce
4500,- Kčs měsíčně. Odvodil závěr, že kaž
dý emigrant dostává od ČSFR podstatně
víc, nežli je příjmový průměr občana repub
liky. Ze závěrů čiší otázka, kdo a proč tím

hle gestem ochuzuje vlastní občany, kdo
takto mrhá jejich prostředky... Aby tyto zá
věry dostaly punc „hájení zájmů obyčej
ných lidí“ a potřebně rozdmychaly nevoli,
přidává redaktor i úvahu, zda také v boha
tých zemích, jako je např. Německo, dostá
vají tamní emigranti částku převyšující pří
jmový průměr občanů v markách. Nepřed
pokládám, že tento redaktor je totální hlu
pák, kterému uniká lehce domyslitelná si
tuace utečenců v ČSFR, kteří mnohdy po
strádají nejzákladnější oděvní součástky na
zimu (mnozí je neměli ani ve svých původ
ních domovech), pro které je nutno zajistit
alespoň provizorní ubytování včetně topení,
elektřiny, možnosti stravování, lékařské pé
če, správní administrativy apod. Stejně tak
pochybuji, že tento redaktor má ponětí o ce
nových i platových relacích v Německu
a tím i o tom, že náklady na jednoho emig
ranta výrazně převyšují hodnotu 4500 - Kčs
i při úředním přepočtu marek a korun. Zbý
vá se zeptat, proč tento redaktor vědomě
zneužívá polopravd a dráždí lidi neseriózní,
o „detaily“ ochuzenou úvahu. Čemu a ko
mu tím slouží? Pokračováním otázky je,
proč šéfredaktor novin takovou úvahu do
tisku pustí. Jen proto, žeje svoboda a každý
si může říkat i psát, co se mu zlíbí? Nebo
jsou v redakci dlouholetí a zkušení pracov
níci, kteří vědí, ,jak na to“?
Občan je vystaven kouzlení i na velmi
vysoké úrovni. Kdo by si v druhé polovině
února 1991 nepřál ukončení válečného kon
fliktu v Perském zálivu? Proto byla snaha
Sovětského svazu, jako prostředníka k od
chodu iráckých okupačních vojsk z Kuvaj
tu, vysoce ceněna. Při hodnocení ušlechtilé
ho činu opět uniká malý kouzelnický trik:
Sovětský svaz hlasoval v OSN pro přijetí
všech resolucí proti Iráku - při dojednávání
ale prosazuje jen odchod z okupovaného
území, tedy obsah jen jedné resoluce, na
ostatní jaksi „zapomněl“. Tedy úplně stejný
trik, jakého v mém dětství použil Pepík,
když k informaci o sáňkování „zapomněl“
říci, že sáňkoval s Jirkou. S cílem získat
prospěch...
Kolik případů je třeba ještě uvádět, když
každý - pokud jen trochu správně přemýšlí
- jich zná desítky? A každý také ví, že ná
prava vede jen cestou krajně objektivního
posuzování celistvých informací a spraved
livého vyhodnocování činů. Bez ohledu na
to, zda jsou staré padesát nebo dvacet let, či
jen jeden den.
Kouzelníky, ty na estrádních pódiích,
mám ale rád. Dovedou pobavit a přivést lidi
k úžasu, často i k zamyšlení. Ať jejich ši
kovnost i znalost lidské psychologie zůsta
ne věrna těmto účelům! Zneužití v jiných
oblastech by mělo být trestné.

Předplatné POLYGONU pro čtenáře
v Československu je o 33% nižší.
Předplaťte svým příbuzným a zná
mým v Československu >Polygon<. Náš
časopis je doma velice žádaný.

Ladka Parmová

VYCHYTRALÍ
ZBABĚLCI
Ne, v nejmenším nenavazuji na >Zbabělce<
Josefa Škvoreckého - i když jsme oba sedávali
ve stejných škamnách náchodského gymnasia,
jen s několika málo léty rozdílu. Zato se dobře
znali naši otcové.
Hned na první straně >Rudého práva Jirásko
va kraje a Podkrkonoší* ze dne 4. září 1948 stojí
tučnými písmeny psáno:
„Očista v Podkrkonošské župě začala. V Ná
chodě po změně očistné komise bylo vyloučeno
17 rozvratníků ze Sokola: Josef Škvorecký
(sen.), inž. Ervin Parma - a další. Jmenovaní
byli vesměs účastni sletových provokací, nebo
jim napomáhali a udržovali v Sokole ducha,
z něhož vyrostly protistátní projevy v Praze.
Starosta jednoty J. Škvorecký pak ještě při jed
nání s Místním akčním výborem projevoval ne
souhlas s navrženým prováděním očist.“
Nebylo to hezké. Jak milé však, že mnohá
jablka nepadají daleko od otcovského stromu
a že geny zásad, odvahy a charakteru se často
i dědí...
Po srpnu 1968 nastaly komunistům v naší
československé zemi další lukulské hody v hon
bě na věrné stoupence Masarykovy a Benešovy
republiky. A tak, jako v určitých létech zaplavu
jí naše širé kraje jepice, rodí se houfně v dějin
ných zvratech i lidští chameleoni. Příroda je
však moudřejší nežli lidé; z jepic zbývají záhy
jen špinavé cáry-----V roce 1968 se z mnoha stalinovců stali hor
liví dubčekovci. Mávali jedině československý
mi praporky, trhali legitimace Čs. -sovětského
přátelství a hanlivě se veřejně vyslovovali proti
okupantům. Netrvalo dlouho, když klesli na ko
lena a prosili své soudruhy o odpuštění. Z dubčekovců se změnili během roku na husákovce.
Semtam topili ve svých kalných vodách přátele,
aby si zachránili stranické pozice, narušené cti
žádostí během československého jara*. Ale husákovští chytráci už neotiskovali v novinách
jména svých obětí z řad „provinilých“ občanů.
Většinou nepsali dopisy s paragrafy a rozsudky
při propouštění ze zaměstnání či při jiných
očistných akcích, ani nevěznili. Nikoliv z tole
rance. Jen jejich zbraně byly jiné, neviditelné
a zákeřné. Psychické, tvrdé nátlaky na neposluš
né nekomunisty, tj. bezpartijní a člény jiných
politických stran, se konaly pouze za zavřenými
dveřmi, kde nebylo očitých svědků. Výhrůžky,
napadání, i hrozby paragrafu ztráty důvěry a tím
natrvalo i dosavadního zaměstnání, pohrůžky
prokurátorem, to vše nebylo ojedinělé ani vůči
vdovám po bojovnících za svobodu ze Západu,
s nezletilými dětmi, ani vůči invalidně nemoc
ným. Tak narušovali „prověřovaným“ bezdů
vodně a zlovolně psychiku a celkové zdraví.
Když mocní komunisté nepochodili svými
metodami, sledovali své protivníky dál, překlá
dali je z místa na místo jako štvance. Nebylo
divu, že značná část kolegů je přestávala zdravit,
navštěvovat i znát; raději se jim vyhýbali a když
došlo k hovoru, měli vždy připraveno to své
omluvné „ale...“!
Nynější soudní a mimosoudní rehabilitace,

přijaté v zákonu federálním shromážděním, ne
počítaly bohužel s touto stránkou perzekucí.
A postižení je jen tak dokázat nemohou, dokla
dy nemají, svědci se hlásit nechtějí nebo už ne
žijí. Na mysl se vtírá otázka: je takový nedosta
tek neúmyslný, anebo podobný nadpisu tohoto
příspěvku?
Když se v jednom menším městě dozvěděli
lidé v lednu 1990 o připravovaných rehabilita
cích z Husákovy éry, přihlásili se jako první
vyškrtnutí nebo vyloučení (nerozumím tomu)
komunisté z rodné strany. Na nekomunisty, kte
ří později přicházeli, se dívali s údivem jako na
vetřelce. Například na první setkám politicky
postižených školských pracovníků v únoru 1990
v Praze se dostavilo 170 lidí. Mezi nimi bylo jen
20 těch, kteří nikdy nebyli v KSČ. Jednání v ko
misích bylo tedy problematické. Funkce si obsa
dili bývalí komunisté, chytráci se dali rehabili
tovat tam, kde je nikdo neznal, tedy mimo své
působiště, a zbabělci ze svých pozic v zaměst
nání neodešli. Osobují si dodnes bez studu práva
a přednosti demokracie, zůstávají nadřazeni,
soudruhům vždycky rádi potají a nepřímo po
mohou a z kapes jim vyčuhuje Rudé právo.
Oni, bývalí komunisté, duchem nepřizpůso
beni změněné situaci ve státě, morálně rehabili
tovali členy jiných politických stran a bezpartij
ní. Je to paradox, který snad společnost nečeka
la, ale způsobí jistě nejedno vrácení bezcenných
rehabilitačních listin.
Nezapomínáme na to, že komunisté od roku
1970 zrušili zaměstnancům s jinými názory
i nárokové zvýšení platů, další zvýhodňování,
např. při životních výročích, osobních přídav
cích, jenom proto, že tito jejich protivníci nespl
ňovali jedinou podmínku, tzv. politické kom
plexní hodnocení. Výsledky jejich práce, zodpo
vědnost a kvalita, neměly šance bez legitimace
s rudou hvězdou. Totéž se týkalo lázeňských
a rekreačních mimořádných pobytů, zájezdů do
povolené ciziny a odborových příspěvků vyvo
lencům a jejich rodinným příslušníkům kamko
liv za směšně nízké ceny. Nekomunisté jim na
to přispívali určitým procentem ze svých platů
stále.
Tak bohatla komunistická strana, rostla ma
teriální úroveň jejích funkcionářů, členů a přisluhovačů, často s heslem „za méně práce více
peněz“.
Očista od komunistické ideologie a praktik je
po 40 létech obtížná ve všech oblastech, neje
nom materiálních. Jak nás přesvědčují nové
a nové zkušenosti, zdá se, že stejný metr pro
všechny občany skutečně není na místi. Podivu
jeme se také nerozhodnosti, k jakým účelům má
sloužit vrácené bohatství bývalé mocenské stra
ny.
Přece jsou u nás také docela obyčejní, morál
ně pevní a stateční lidé. Hledáme je?
Nakonec mě trápí myšlenka, že tato proble
matika má hodně společného s nevděkem, který
po vyjití rehabilitačních zákonů postihuje ne
příznivě naše plnoprávné, zasloužilé, vysoce
kvalitní Čechoslováky v zahraničí, kteří nám
byli oporou i zázemím hodně desítek let. Ať už
se k nám domů chtějí vrátit nebo ne...
Svým příspěvkem chci vyjádřit uznání naší
politické reprezentaci za poctivou práci, za veli
ké činy, o jakých se nám před dvěma léty ani
v nejnadějnějších snech nezdálo. Je však také
varováním před chybičkami i velkými chybami,
aby nám nepřerostly do obludných rozměrů
a nezkomplikovaly spravedlnost a pravdu...

POSLEDNÍ SBOHEM ZA
ADINOU MANDLOVOU
„Sbohem králi, jestliže toto vále tvá;
svoboda přežije i zapuzení. “
Hrabě z Kentu

Dne 16. června 1991 zemřela ve vlasti,
opuštěna od mnoha, jedna z největších po
stav naší kinematografie, exulantka Adina
Mandlová. Odchod do ciziny, pokud není
motivován hospodářsky, je vždy smutný,
avšak odchod umělce bývá, až na malé vý
jimky, tragický. Adina Mandlová takovou
výjimkou nebyla - a když, tak jen v tom,
že nás, pronásledované lidskou ubohostí,
o 24 roky předešla.
Setkal jsem se s touto umělkyní po mno
ha letech opět krátce před její smrtí. Bylo
to smutné setkání, i když všestranná péče
a milé prostředí dobřížského zámku tomu
neodpovídalo. Adina Mandlová nebyla
v tomto středisku spisovatelských kádrů
minulých let zřejmě vítaným hostem, ne
všichni měli pochopení pro poslední dny
navrátilce exulanta. A tak nesmírná starost
o budoucnost a beznaděj, která prosakova
la naším rozhovorem, bezesporu uspíšila
její umírání.
Adina Mandlová byla tak, jak jsem ji
poznal, nevšedně inteligentní, ovládala ně
kolik světových jazyků a byla všestranně
nadanou umělkyní s obdivuhodnou pamě
tí. Její neodpustitelný ,Jiřích“ - veselý po
měr k životu - byl však trnem v oku mno
ha licoměrných moralistů. Její setkání
s krajany v Curychu patřilo, jak vzpomína
la, ke světlým okamžikům jejího smutného
stáří. A těch světlých okamžiků v posled
ních létech jejího života nebylo mnoho,
zejména ne její předposlední „štace“ v Ka
nadě. Domnívám se, že nikomu z nás ne
přísluší právo soudit Adinu Mandlovou,
tím méně kopat do její mrtvoly. Zcela
v duchu bolševické terminologie se o to
pokusily Lidové noviny dne 19. června
1991. Co věta, to kopanec bagančaty „lido
vých milic“. To nebyla poslední pocta člo
věku, který v těžké době dal mnoha lidem
aspoň na chvíli zapomenout na bídu všed
ních dnů, to byl kádrový posudek komu
nistické justice. „Maloburžoazní původ,
neuspořádané rodinné poměry, krkolomné
intimní aféry, styky s K. H. Frankem, její
neblahou pověst mohli Angličané jen těž
ko překousnout, naivní paměti atd.- atd.“
Člověku zůstává až rozum stát nad touto
morální bídou a snad také skrytou aversí
vůči těm, pro které domov zůstal i nadále
místem, kam se jednou může vrátit. A tak
ne zdevastované kraje, slovenský naciona
lismus či privatisace jsou největším pro
blémem současnosti, ale prostá lidská mo
rálka a s ní související slušnost a úcta
k člověku.
Jiří Nápravník, Kloten
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TJ SOKOL LUZERN organisuje v neděli 10. listopa
du v hale Rossmoos v Emmenbrücke od 8.00 h. 1.
OTEVŘENÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ ŽUPY ŠVÝ
CARSKÉ. Uzávěrka přihlášek je 15. září 1991. Zve

MILÍ KRAJANÉ,

me aktivní hráče i diváky na toto volejbalové setkání
družstev ze Švýcarska, ČSFR (Zlín, Uh. Hradiště,

POZVÁNKA na VI. populárně vědecké symposi

* přijede pro Vás na dohodnuté místo dochvilné, spo
lehlivě, přesně na minutu
* vyzvedne Vás, když mu zavoláte předem, už na
letišti nebo na nádraží
* poveze Vás městem anebo i na delší cesty po re
publice v čistém, pohodlném a prostorném voze.
* bude Vám všestranně nápomocný svou radou a in

um, které se bude konat 28. září 1991 v Heemsteede
(NL) v rest.„Landgoed Groenendaal“. Pořádá Spolek
Cechů a Slováků v Nizozemí pro obrodu demokracie
v Československu.

formací
* poctivě Vám vyúčtuje jízdné podle platných sazeb.
ZAVOLEJTE pana KOHOUTA,
tel. Praha 301 23 41.

Brno), Vídně a Mnichova.
Informace na tel. 041-55 98 58, večer.

Informace na telef. číslech:
020 - 715239 (pí J. Bobková)
023 - 35 07 25 (p. M. Kabela)

PRODÁM VE VAMBERKU dům se zahrádkou,
zast. plocha 144m2, přízemí: 2+1+hala, 1. patro:
3+1+hala, v bezvadném stavu, cefia Kčs 800.000.
Telefon (42)445.28.113

chcete mít při návštěvách Prahy svého řidiče, na
kterého se můžete v každém ohledu spolehnout?
SOUKROMÝ TAXIKÁŘ:

NA FRANCOUZSKÉ RIVIEŘE naleznete slunce

a květy též na podzim a v zimě. Komfortní 2-pokojový byt úplně zařízený u moře k pronajmutí na 2 týdny
500 SFr, na měsíc 930 SFr.
„LES TOURTERELLES“
47, Allée du Touring Club
83700 SAINT RAPHAEL, France

TAK TO JE TEDA
PARÁDA!
Náš nejrozšířenější deník LIDOVÉ NO
VINY z nás dělá blbce. A třeba si to ani
neuvědomují jeho vydavatelé, třeba dělají
jen „byznis“! A nebo si přinejmenším
myslí, že dělají byznis. Či lépe, že udělají
byznis.
Co si ale myslíme my, odchovávaní zde
na Západě opravdovým byznisem a demo
kracií?
Byznis má své zákony a pravidla.
I Orient v bazaru. Demokracie nám dává
právo souhlasit, nesouhlasit, pomocí důka
zů konstruktivně kritizovat, ale doopravdy
- a ne zastrašovat cizími slovy a nemít
pravdu.
Nejnovější nabídka předplatného LIDO
VÝCH NOVIN pro cizinu je astronomická
suma US$260.-!!! Převedeno na švýcarské
franky zhruba 4OO.-SFr.
LIDOVÉ NOVINY vycházejí 5x v týd
nu á Kčs 2.50 a Ix za Kčs 3.50. Přepočteno
na celý rok to dělá Kčs 832.- za předpokla
du, že se platí každé číslo samostatně.
Předplatné bývá zpravidla mnohem nižší.
Nuže, 832 korun je podle současného kur
su US$26.00. A že by zbytek, tj.
US$234.00 dělalo poštovné? Musím platit
takovou cenu jen proto, že jsem Čech za
hranicemi rodné vísky a umím číst česky?
Porovnání: seriosní švýcarské noviny
NEUE ZÜRCHER ZEITUNG mají denně
nejméně 60 stránek a roční předplatné je
244 - SFr ve Švýcarsku a letecky do celé
ho světa za 332.- Sfr. Budu jim muset pro
zradit, že jsou ubozí byznismeni, neb kam
se hrabou na Čechy, kteří za svých 8 strá
nek žádají o 70.- SFr víc.
Milan Cimburek
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DOPISY
OHLASY
Pro naprostý nedostatek místa musíme tentokrát tuto
rubriku vypustit.

fůr Versicherungs-, Finanz- und Unternehmensberatung sowie Immobilienhandel und Vermittlung

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Čtyř- a vícenásobné zvětšení kapitálu
Neutrální expertizy
Porady, týkající se pojištění, financí, podnikání, koupě a prodeje nemovitostí
Budete dědit ve Švýcarsku, v Německu, v Československu ? Pozor na §§§ !
Jak vysoký bude Váš důchod ?
Jak dlouho budete pobírat svou výplatu v případě nemoci nebo úrazu ?
Zajímáte se o koupi akcií, obligací apod. ?
Znáte výhody »třetího sloupce jistoty« ?
Chtěli byste vědět, co je bezpodmínečně nutné a co méně nutné v otázkách pojišťování se ?
Vyřizujeme náhrady škod z pojišťoven ve Švýcarsku, Německu, Československu
Platíte velké daně?

Švýcarské bankovnictví a pojišťovnictví skýtá nejvyšši možnou záruku solidnosti a bezpečí. Nejsme vázáni žádnou
společností, můžete se spolehnout, že Vám objektivně poradíme. Naše firma Vám stojí k Vaší plné dispozici a spo
kojenosti již druhé desetiletí.

Vyřizujeme dědictví československých občanů v Československu a zahraničí, náhrady škod z pojištění (ČSFR
a Evropa), rehabilitaci majetku. Máme zástupce v advokátních kancelářích v Československu.
Provádíme POJIŠTĚNÍ NÁVŠTĚV Z ČESKOSLOVENSKA nebo jiné země. Jistě uvítáte možnost uzavřít výhodné
pojištění nemoci, úrazu či úmrtí, event, vč. převozu nemocného či zemřelého na náklady pojišťovny (i nad stáří
85 let). — Pojištění od 0.22 Fr. na osobu a den.

Telefonické spojení s námi je možné 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků.
Kreuzplatz 20, CH-8008 Zürich

raaaara

Telefon: (01) 93232 22 (předvolba z Německa 00411, z Velké Británie 010411)
Telefax: (01)93252 03

SVATOVÁCLAVSKÁ

ÚŘEDNÍ PŘEKLADY

ve prospěch "Asociace Olga Havel"

Vašich dokladů pro veškeré oficielní
účely výhodně a do 3 dnů
provádí diplomovaný překladatel
a soudní tlumočník
Ing. JIŘÍ KOMÁREK
Tösstalstrasse 74
8636 WALD (ZH)

K tanci a poslechu hraje Cimbálová kapela "Čechovci"

Moravsko-české posvícenské hody

Pátek, 27. září, 19 h: LUZERN, Hotel HAMMER, Eigenthal o/Kriens
Sobota, 28. září, 19 h: LAUSANNE, Paroisse ST. JEAN, Av. du Cour
Neděle, 29. září, 17 h: BERN, VICTORIAHALL, Effingerstrasse 51

Telefon (055) 95 5273

Srdečne zve PRAGMAkultur

PRODEJNA

ČESKÝCH

Wltl

PŮJČOVNA

ČfSKftlO VIDEA

MILAN CIMBUREK

BADENERSTRASSE 698
CH-8048 ZÜRICH

TELEFON
TELEFAX

01/431 68 78
01/432 95 92
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FLORIDA (let a auto), 9 dní (od 5. 10. do 7. 12.) .................................... Fr. 1250,TURECKO, do konce října sleva Fr. 500,- za osobu na veškeré nabídky
z katalogu ESCO-Reisen.

CESTY do ČSFR nyní dvakrát týdně s luxusním Neoplan-busem, od

Fr. 100,-

LETENKY CURYCH - PRAHA - CURYCH...................................................... Fr. 400,-

DOVOLENÁ A ZOTAVENÁ V ČESKOSLOVENSKÝCH LÁZNÍCH:
TRENČIANSKÉ TEPLICE, KARLOVY VARY a MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.

KRÁTKODOBÉ ODLETY ZA NEUVĚŘITELNÉ CENY!
SLEVY: na Kanárské ostrovy Fr. 400.--, Maroko Fr. 500.-, Malorka Fr. 350.-,
řecké ostrovy Fr. 400,- a mnoho dalších. Objednávky nejdříve 3 týdny před
odletem!
VEŠKERÁ POJIŠTĚNÍ I PRO OSOBY STARŠÍ 80 ROKŮ!

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA VEŠKERÉ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ
S CESTOVNÍM RUCHEM

REISEBÜRO C-TOURS
Effi Märt, Märtplatz 5, CH-8307 Effretikon
Tel.052/327070 + 327090
Telex: CTOUR 896784 Fax: 052/324700

Milan Cimburek, Švýcarsko
Jan Kristofori, Švýcarsko
Telefony:
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01/3.72 09 30
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UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM:
Časopis »Polygon« uveřejňuje mnohdy ná
zory, s nimiž se jeho redakce ani vydavatel
neztotožňují. Žijeme však v demokracii,

kde má každý právo svůj názor svobodně
vyslovit a zdůvodnit.

Předplatné na 1 rok:
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letecky.......................................... sfr. 52.—
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Milan Cimburek, Badenerstrasse 698,
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FIT FOR LIFE
OVOCNÄ CUKRÁRNA V GOTEBORGU
VÁM NABÍZÍ:
ovocné polévky, ovocné speciality,
ovocné zmrzliny, ovocné dorty

Zpříjemněte si u nás svůj pobyt, ať
kratší či delší, budete-li v Norimber
ku. V létě máme k dispozici velikou
slunnou terasu. — Místnosti pro asi
20 osob pro soukromá setkání.
Máte-li čtyřnohého přítele, může při
jít s Vámi.

NA VAŠI MILOU NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ
RODINA LINKOVÁ
TRÄDGÄRDSGATAN 2
411 08 GOTEBORG

8500 NÜRNBERG 40
Comeniusstr. 8
Telefon 0911/44 84 48

Telefon 031 / 130129

(přímo proti jižnímu východu
hlavního nádraží)

